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يادداشت- 1

 مغالطه رشد صادرات 
پس از گراني ارز

در اقتصاد اي��ران يك مغالطه 
عجيب وجود دارد كه بر اساس 
آن اعالم مي ش��ود، ه��ر اندازه 
نرخ ارز افزايش پي��دا كند، به 
همان ميزان صادرات كش��ور 
نيز افزايش پي��دا مي كند. اين 
گزاره ب��راي اقتصاد اي��ران از 
اساس اشتباه اس��ت، چرا كه 
صادركننده قبل از هر چيز نيازمند ثبات، آرامش، بهبود 
مناسبات با جهان پيراموني و... است. اگر قرار بود از طريق 
افزايش نرخ ارز، وضعيت صادراتي كش��وري مانند ايران، 
ارتقاي قابل توجهي پيدا كند، ايران مي بايس��ت امروز با 
توجه به افزايش مستمر نرخ ارز خود طي دهه هاي اخير به 
راس جدول صادركنندگان جهاني صعود مي كرد و جاي 
چين را مي گرفت، اما همگي مي دانيم كه چنين نيست. 
در اين يادداش��ت تالش مي كنم چرايي غلط بودن اين 

فرض را تشريح كنم.
1( هرچند يك��ي از ابزارهايي كه برخي كش��ورها از آن 
استفاده مي كنند تا توسعه صادرات داشته باشند، بي ارزش 
كردن پول است، اما اين روند به ملزوماني نياز دارد كه بدون 
آن توس��عه صادرات محقق نمي شود. مثال چين با همه 
اقتداري كه در حوزه صادرات دارد، باز هم طي يك س��ال 
گذش��ته ارزش پول خود در برابر دالر را از حدود 6 به 7.2 
درصد رسانده است. يعني هر دالر امريكا به 7.2 درصد يوان 
به فروش مي رسد. استثنايي كه براي اقتصاد ايران وجود 
دارد اين است كه وقتي كاهش ارزش پول براي صادرات 
نتيجه بخش است كه ايران ذيل تحريم هاي گسترده قرار 
نداشته باشد. ايران به هيچ  وجه نمي تواند از ابزارهاي ارزي 
براي توسعه صادراتش استفاده كند، چرا كه اين كاهش 
ارزش پول ملي، ريشه در برنامه ريزي هاي اقتصادي ندارد 
و به اقتصاد ايران تحميل شده است. در واقع ايران به خاطر 
افزايش قدرت رقابتي خود نيست كه نرخ ارز را افزايش داده، 
بلكه اين نوسانات به دليل تحريم ها و بي ثباتي داخلي است.

2( واقع آن است كه نه تنها اين كاهش براي توسعه صادرات 
اثربخش نيست، بلكه باعث افزايش نگراني صادركنندگان 
نيز مي شود. هيچ صادركننده اي در ايران از افزايش نرخ 
ارز خوشحال نيست. ممكن است برخي افراد و شركت ها 
سودهاي مقطعي ببرند، اما در بلندمدت به ضررشان است. 
صادركننده ترجيح مي دهد ثباتي در نرخ ارز وجود داشته 
باشد تا هم مشتريان خارجي مايل به معامله با شركت هاي 
ايراني باش��ند و هم اينكه ريس��ك اقتص��ادي در داخل 
كاهش پيدا كند. اين گزاره براي اقتصادهايي اس��ت كه 
هدفمند برنامه ريزي كرده و اهداف بلندمدتي را براي خود 
ترسيم مي كنند اثربخش است، نه براي ايران كه معموال 

برنامه هايش ثبات ندارد.
3( مساله بعدي آمارهايي است كه از صادرات ايران وجود 
دارد و نمايانگر كاهش صادرات )ارزش��ي و وزني( به رغم 
افزايش نرخ ارز اس��ت. امس��ال كه ارزش پول ملي ايران 
كاهش يافته، صادرات هم به همان نس��بت كاهش پيدا 
كرده است. در شهريورماه اين كاهش صادرات 12.5 درصد 
از نظر ارزشي بوده اما در مهرماه كاهش ارزش صادرات از 
نظر وزني، 18.5 درصد بوده است. اين آمارها نشان مي دهد 
كه برخالف اظهارنظرهاي مقامات دولتي، صادرات ايران 
در حال كاهش است. در س��ال هاي قبل 12.5 درصد به 
صورت ارزشي افزايش سرمايه در حوزه صادرات داشتيم 
اما اين عدد به 5.6 درصد رسيده است. يعني روند افزايش 
ارزش��ي صادرات كه به دليل افزايش قيمت ها در داخل 
رخ داد، پس از تعديل قيمت ه��اي جهاني در حال رنگ 
باختن است. از نظر وزني هم صادرات ايران در حال كاهش 
مستمر است. در يك كالم براي نخستين بار موازنه منفي 
باالي 3 ميليارد دالري در اقتصاد ايران نمايان شده است. 
يعني واردات ايران بيش از 3 ميليارد دالر بيش از صادرات 

ايران بوده است.
4( در اين ميان بس��ياري مي خواهند بدانند، افزايش 
نرخ ارز وقتي به نفع مردم و صادركنندگان نيس��ت به 
نفع چه كساني اس��ت و چه كساني بيشترين سود را از 
اين روند مي برند؟ مهم ترين س��اختاري كه از افزايش 
نرخ ارز س��ود مي برد، دولت است. در شرايطي كه مردم 
با مش��كالت عديده اي به دليل كاهش ارزش پول ملي 
مواجه مي ش��وند، دولت برنده اين فرآيند است. دولت 
قبال نفت و گاز و ساير اقالم صادراتي خود را با قيمت ارز 
ترجيحي در بازار توزيع مي كرد، با افزايش نرخ ارز اين اقالم 
با قيمت هاي باالتري عرضه مي شوند، بنابراين يكي از 
ذي نفعان افزايش نرخ ارز بدون شك، دولت است. دومين 
سود برندگان نوسانات ارزي، آن  دسته از فعاالن اقتصادي 
هستند كه هم توليد كننده هستند و هم صادركننده. 
آن دس��ته از واحدهاي اقتصادي بزرگ و خصولتي كه 
توليدات فراواني داشته و به امكانات وسيعي دسترسي 
ادامه در صفحه 3 دارند، برندگان بعدي هستند .   

سيدحميد حسيني

با افزايش قيمت ارز، قيمت طال و سكه باال رفت و شاخص بورس 44 هزار واحد رشد كرد

تكانه هاي دالر بر بازارهاي مالي
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برجام، نفت و اعتراضاتمعضل  دولت بزرگ ايران

تاثير فقر  بر كودكان فصل رنگارنگ بورس

يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه در تمام سال هاي گذشته 
اقتصاد ايران با آن روبه رو شده، 
معضل بزرگي دولت است. در 
شرايطي كه امروز بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته و حتي 
كش��ورهاي در حال توسعه، 
دولت ها به س��مت كوچك 
ش��دن حركت كرده اند و بخش مهم��ي از اقتصاد در 
اختيار بخش خصوصي قرار دارد. در چنين ساختاري، 
دولت تنها به عنوان نهاد ناظر و سياست گذار كالن، عمل 
مي كند و اين شركت هاي غيردولتي هستند كه فعاليت 
در عرصه هاي مختلف اقتصادي را مديريت مي كنند. در 
اقتصاد ما اما شرايط متفاوت است. دولت در تمام حوزه ها 
حضور دارد، برنامه ريزي و اجرا را در اختيار مي گيرد و به 
اين ترتيب نقش و سهم ديگر حوزه ها، به شدت كاهش 
يافته اس��ت. وقتي كار به اينجا مي رسد، دولت مجبور 
اس��ت در ش��رايط مختلف، براي اجراي سياست هاي 
حمايتي وارد ش��ود و همين موضوع بار مالي جديدي 
ايجاد مي كند كه كار را در شرايط مختلف دشوار مي كند. 
با توجه به مشكالت و محدوديت هايي كه اقتصاد ايران 
در سال هاي گذش��ته با آن مواجه ش��ده، اجراي اين 
سياست ها، دشوارتر نيز شده است. موضوعي كه امروز 
ترديدي در آن وجود ندارد، لزوم كوچك شدن و كاهش 
تصدي گري شركت هاي دولت است. در اين حوزه نيز ما 
براي سال هاي طوالني شعار داده ايم كه بخش خصوصي 
بايد كارها را در اختيار بگيرد اما در عمل وقتي به نتايج اين 
شعارها نگاه مي كنيم نه تنها خبري از خصوصي سازي 
گسترده نيست كه حتي تصدي گري دولت و نهادهاي 

حاكميتي گسترده تر نيز شده است. 
نگاهي به بودجه شركت ها و نهادهاي دولتي و حاكميتي 
به خوبي نش��ان مي دهد كه بخش مهمي از اقتصاد در 
اختيار آنهاست.  بسياري از اين شركت ها از نظر منطق 
اقتصاد يا زيان ده هس��تند يا عمال براي اقدامات شان 
نبايد از بودجه دولتي استفاده كنند، اگر تنها ما همين 
اصالحات را اجرايي كنيم، مي توان انتظار داش��ت كه 
بخشي از فشار مالي دولت كاهش پيدا كند و راه را براي 
استفاده از اعتبارات در حوزه هايي مانند زيرساخت ها 
باز كند. حضور دولت در اين حوزه ها مي تواند به توسعه 
ادامه در صفحه 3 اقتصاد ايران در... 

در واقع فقر پديده ناخوشايند 
اجتماعي به ط��ور ذاتي يك 
مش��كل و آسيب اس��ت، اما 
به اين معنا نيس��ت كه تمام 
افرادي كه زير خط فقر زندگي 
مي كنند، افرادي نابس��امان 
و ب��راي اجتماع مشكل س��از 
هس��تند، فقر زمينه ساز بروز 
آس��يب هاي اجتماعي اس��ت كه باعث ايج��اد زمينه 
ك��ج روي در افراد مي ش��ود. اما با بررس��ي ه��ر يك از 
آسيب هاي اجتماعي از جمله تن فروشي، روسپيگري، 
دزدي بايد گفت بروز اين آس��يب ها به دليل فقر است. 
با وجود فقر در جامعه اف��راد نيز توانايي تطبيق خود با 
ش��رايط كنوني را ندارند. اين ام��ر مي تواند جزو ضعف 
كاركردهاي فرهنگي كشور تلقي شود. فقر با بسياري 
از مسائل و آسيب هاي اجتماعي از جمله بيماري هاي 
روحي و رواني، افزايش مرگ ومير، شكست تحصيلي، 
ان��واع هنجارش��كني ها و قانون گريزي ها، خش��ونت، 
پرخاش��گري، اعتياد، جرم و مصرف دارو ارتباط دارد، 
وقتي جامعه شناس��ان و كارشناسان مسائل اجتماعي 
به بررس��ي علل و عوامل بروز آسيب هاي اجتماعي در 
جامع��ه مي پردازند در نهايت به فقر مي رس��ند و از آن 

به عنوان مادر آسيب ها ياد مي كنند. به عبارت ساده تر 
فقر زمينه ساز بروز آسيب هاي اجتماعي است اما خود 
به معني آسيب اجتماعي نيست چرا كه بسياري از افراد 
فقير در جامعه زندگي مي كنند كه نه تنها آسيبي براي 
جامعه نيستند بلكه در مقابل تأثيرات مثبتي در پيشبرد 
اهداف اجتماعي بر عهده دارند. از سوي ديگر بايد يادآور 
شد كه فقر در هر جامعه اي به عنوان يك مشكل و آسيب 
شناخته مي ش��ود كه باعث ايجاد كشش و زمينه بروز 
كج روي ها در افراد خواهد شد، اما با اين وجود نمي توان 
گفت كه تمام افراد فقير مشكل ساز هستند، بلكه فقر به 
عنوان يك آسيب اجتماعي مي تواند بستر بروز بسياري 
از ناكامي ها را فراهم كند. تحقيقات نش��ان مي دهد هر 
گاه افراد بنا به هر دليلي شغلي مناسب نداشته باشند يا 
اينكه از نظر اقتصادي در تنگنا قرار داشته باشند با ايجاد 
كوچك ترين مساله بدترين بازتاب اجتماعي را از خود 
نشان مي دهند به گونه اي كه در بيشتر موارد شاهد ايجاد 
دعوا و نزاع هستيم، هر چند در اين مجال بايد يادآور شد 
كه ريشه اصلي تمام آسيب هاي اجتماعي بيشتر در فقر 
و بيكاري است به گونه اي كه هرچه ميزان فقر و بيكاري 
افزايش يابد آمار آسيب هاي اجتماعي نيز بيشتر خواهد 
شد. از دهه شصت ميالدي تاكنون سهم كودكان متأثر 
ادامه در صفحه 8 از فقر بيشتر و بيشتر شده است... 

ديگر هم��ه مي دانن��د كه در 
25 ماه اخير بورس تهران روز 
خوش ب��ه خود نديده اس��ت. 
درست اس��ت بازدهي برخي 
از روزها و ماه ها مثبت بوده اما 
بازدهي بازار سهام منفي بود و 
سرمايه گذاران بورسي به جاي 
خ��ود زيان كرده ان��د. البته در 
اينج��ا يك تبصره وج��ود دارد كه برخي س��هامداران با 
انجام معامالت خاص در شرايط توانسته اند از اين درياي 
سرخپوش سود كسب كنند كه برخي از فعاالن بسيار به 
برخي از اين افراد نوسان گير مي كنند. به هرحال به قصه 
اصلي بازگرديم؛ در دوس��ال و اندي اخير بورس هميشه 
قرمز بود تا زمان انتخابات كه سيد ابراهيم رييسي وعده هاي 
ترميم بورس را داد كه آن هم در يك سال اخير عملي نشده 
و اميد ما به ماه هاي آينده است كه بلكه بازار سرمايه سبز 
شود. بهار سال 14۰1 براي بورس خوب بود و بازار دو- سه 
ماهي سبز شد اما در فصل هاي بعدي زيان كرد و در نهايت 
به باد سرد پاييزي رس��يد. در اولين ماه پاييز يعني آبان 
ش��اخص كل بورس تهران نزولي شد و تغيير كانال داد و 
وارد محدوده يك ميليون و 2۰۰ هزار واحدي شد. روزها 
گذشت و رسيديم به 14 آبان ماه كه به يك باره و درحالتي 

دور از انتظار شاخص كل رش��د بيش از 44 هزار واحدي 
ثبت كرد و همسو با آن شاخص هم وزن رشد حدودا ۹ هزار 
واحدي داشت. اما اين رشد كمي مشكوك بود. هر فردي 
يك دليل براي رش��د بورس آورد اما قيمت دالر و مصوبه 
1۰ بندي مهم ترين داليل بودند. هفته اخير بسته 1۰ بندي 
بازار سرمايه تصويب شد كه به گفته برخي بسيار خوب و 
به گفته برخي بسيار بد بود. اما اگر بخواهيم واقع بين باشيم 
اين بسته بدك هم نبود يعني برخي از بندها خيلي خوب 
و برخي از بندها خيلي بد بود. شايد بتوان گفت كه بسته 
حمايتي س��ازمان بورس توازني خاص بين خوبي و بدي 
برقرار كرده بود. دالر نيز جاي خود  دارد و اين روزها همه 
از قصه دالر و گراني آن در بازار آزاد با خبرند. برخي از اخبار 
و كانال هاي تلگرامي مي گويند امروز دالر تا محدوده 35 
هزار و 1۰۰ تومان قيمت خورد و توانس��ت ركوردشكني 
كند. البته اين افزايش قيمت براي سرمايه گذاران خوب و 
براي اقتصاد كشور و زندگي مردم بسيار بد است. اين افزايش 
قيمت دالر همانند حفره اي بي انتهاست كه زندگي مردم 
را مي بلعد. برخي عقيده دارند كه به واسطه افزايش قيمت 
دالر بورس توانسته رشد كند و صعودي شود! به هرترتيب 
بورس اين روزها نيازمند شوك قوي است و سهامداران خرد 
و حتي حقوقي ها انتظار دارند با حمايت بيشتر بورس صعود 

كند و زيان همه جبران شود.

علي اكبر نيكواقبال

مصطفي  اقليما رقيه ندايي 

اما و اگرهاي ابر متان برفراز آرادكوه 

زاكاني: گزارش ناسا دروغ است
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صفحه 3      

اين روزها ب��ازار ارزيابي هاي 
خص��وص  در  تحليل��ي 
چشم انداز پيش روي برجام 
حسابي گرم ش��ده است. در 
واقع افكار عمومي مي خواهد 
بداند كه آيا مي توان اميدي 
به احي��اي برجام داش��ت يا 
اينكه اين پرونده را در حوزه 
روابط بين الملل بايد تمام شده تلقي كرد. اين رويكرد 
به خصوص پس از برخي اظهارنظرهاي تند مقامات 
امريكايي، بيشتر از هر زمان ديگري مطرح شده است. 
اما واقع آن است، گزاره اي كه در پشت پرده تحوالت 
جري��ان دارد با مواردي كه در عيان مطرح مي ش��ود 
تفاوت دارد.به نظرم ايران و امريكا، امروز بيشتر از هر 

زمان ديگري نيازمند انعقاد برجام هستند. روندي كه 
احتماال با پايان يافتن انتخابات كنگره در امريكا از سر 
گرفته خواهد شد. امريكا به دليل مشكالت اقتصادي 
داخلي اش و دست رد عربستان براي افزايش عرضه به 
ورود ايران به بازار نفت به عنوان يك فرصت ويژه نگاه 
مي كند و خواستار تحقق آن است. از سوي ديگر ايران 
هم پس از رخدادهاي اخي��ر و تحوالتي كه در برخي 
بازارهاي اقتصادي اش به وقوع پيوسته آماده است تا 
انعطاف بيشتري را براي توافق ارايه كند. اين روند به 
خصوص پس از قرار گرفتن نرخ دالر در داالن صعودي 
اخير از س��وي ايران جدي تر دنبال مي ش��ود. در اين 
شرايط پرسش كليدي اين است كه آيا سياست هاي 
اعالمي و اعمالي امريكا با هم تفاوت دارد؟ پاسخ مثبت 
است، واكنش هايي كه اخيرا امريكا و اروپا از خودشان 

نشان مي دهند و دست به تحريم برخي شخصيت هاي 
درجه دوم ايران مي زنند در فض��اي ارتباطي ايران با 
كشورهاي 1+4 و امريكا اثر چنداني ندارند. در فضاي 
اقتصادي اي��ران، اين تحريم ها چي��زي را كم يا زياد 

نمي كند.
اما آنچه كه در اقتصاد ايران منشأ تاثيرات عميق است، 
اصل تداوم داشتن مذاكرات است. اگر واقعا مشخص 
شود كه دو طرف به سمت مذاكرات حركت نمي كنند، 
بدون ترديد بايد منتظر نوسانات شديدي هم در بازار 
ارز ايران باش��يم و هم در بازار نفت بين المللي. اما اين 
رويكرد مشاهده نمي شود؛ علي رغم همه تفاوت ها دو 
طرف مايل به رسيدن به يك توافق هستند. از سوي 
ديگر مقامات غربي مايل نيستند، دريچه اي كه ميان 
ايران و امريكا و اروپا باز شده، براي هميشه بسته شود. 

بر اين اساس است كه حتي در جريان برگزاري اجالس 
7قدرت برتر جه��ان، اظهارات و تصميمات قاطعيت 
الزم را ندارد. تنها به اين بسنده و اعالم شد كه ايران بر 
خالف قطعنامه 2231 عمل كرده است. قطعنامه اي 
كه ايران را موظف مي كند تا سال2۰23 در تجارت و 
صادرات و واردات سالح مشاركت فعالي نداشته باشد. 
اين رويكرد دقيقا بر خالف برخي تحليل هاس��ت كه 
ش��ان خاصي براي اجالس 7 قائل مي شوند و آن را با 
برخي نمونه هاي تاريخي ديگر مقايس��ه مي كنند. بر 
اين اس��اس معتقدم كه مذاكرات ايران با كشورهاي 
1+4 و امري��كا، پس از انتخابات كنگره امريكا از س��ر 
گرفته خواهد شد و تنها تفاوت در روش هايي است كه 
امريكا در اين زمينه در پيش مي گيرند. اگر دموكرات ها 
ادامه در صفحه 3 اكثريت را در... 

علي بيگدلي

 جوابيه 

دولت

 سه عامل مهم در افت تقاضا 
و فروش بنگاه ها معرفي شدند

صفحه 7    

 سكته توليد 
در مرز رونق و ركود

 شوراي نگهبان 
طرف مجلس را گرفت

 متناسب سازي حقوق  
سرانجام  نهايي  شد

صفحه 2    

 جوابيه 

دولت



در شرايطي كه دولت از شوراي نگهبان خواسته بود در 
برخي از بخش هاي مصوبه مجلس تجديدنظر كرده و 
ش��رايط را براي اصالحاتي تازه فراهم كند اما آن طور 
كه سخنگوي ش��وراي نگهبان اعالم كرده كه اليحه 
متناسب سازي حقوق نهايي شده و براي اجرا مشكلي 
وجود نخواهد داش��ت. در اليحه ابتدايي دولت آمده 
بود كه حقوق كارمن��دان در ماه يك ميليون تومان و 
حقوق بازنشس��تگان 900 هزار تومان افزايش پيدا 
كند. در ابتدا بنا ش��د كه در صورت تاييد مجلس، اين 
اليحه از مهر ماه افزايش پيدا كند اما در جريان بررسي 
اين اليحه مجل��س اضافاتي را به آن اف��زود كه مورد 
تاييد دولت نبود. هفته گذش��ته مسعود ميركاظمي 
- رييس س��ازمان برنامه و بودجه - از مخالفت دولت 
ب��ا بخش هايي از اي��ن مصوبه خبر داده ب��ود. چراكه 
به گفت��ه وي، بخش هايي در صح��ن علني به اليحه 
پيشنهادي دولت اضافه شده كه مورد مخالفت دولت 
و كميسيون برنامه و بودجه و مازاد بودجه توافق شده، 
است. دولت براي اجراي اليحه پيشنهادي خود منابع 
مالي كمتري ساالنه به بيش از ۸0 هزار ميليارد تومان 
بودجه نياز داشت اما با توجه به مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي و افزوده شدن ميزان افزايش حقوق كاركنان 
و بازنشستگان كشوري و لشكري حاال دولت بودجه 
بيشتري مي خواهد كه اين قانون را اجرا كند كه بايد 

ديد منابع مورد نياز آن را از كجا تامين مي كند.
هرچند س��ازمان برنامه در جوابيه هاي��ي كه ارايه 
مي كند از اي��ن مي گويد كه منابع م��ورد نياز براي 
اجراي اليحه متناسب سازي حقوق را بدون افزايش 
نقدينگ��ي و باال ب��ردن پايه پول��ي پيگيري خواهد 
كرد اما همچنان بس��ياري از كارش��ناس ها درباره 
تبعات احتمالي اجراي اين اليحه ابهاماتي را مطرح 
مي كنند. با توجه به اينكه نرخ تورم همچنان بيش از 
40 درصد است و البته مشخص نيست چه رويكردي 
از سوي دولت دنبال خواهد شد تا ماه هاي آينده نرخ 
تورم پايين تر بيايد اما در نهايت آنچه كه اهميت دارد 
اين اس��ت كه دولت بايد در كوتاه مدت براي اليحه 
متناسب سازي حقوق منابعي تازه در نظر بگيرد، زيرا 

شوراي نگهبان براي اجرا مشكلي نمي بيند.
سخنگوي ش��وراي نگهبان از تاييد مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي درباره اليحه متناسب سازي حقوق 
كاركنان دولت و بازنشس��تگان كشوري و لشكري 
در شوراي نگهبان خبر داد.هادي طحان نظيف در 
نشست خبري با بيان بررس��ي 9 طرح و اليحه و ۳ 
اساسنامه از دولت و ۲۷ اس��تعالم از ديوان عدالت 
اداري در اين مدت گفت: مصوبه مجلس ش��وراي 
اس��المي درب��اره اليح��ه متناسب س��ازي حقوق 
كاركنان دولت و بازنشس��تگان كشوري و لشكري 

در ش��وراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه 
خالف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

پيش از اين كارشناس��ان اقتص��ادي تحليل هايي را 
منابع احتمالي اجراي اين طرح ارايه كرده بودند. حاج 
اسماعيلي با تشريح سه راهكار براي متناسب سازي 
حقوق كارمندان دولت و بازنشس��تگان كش��وري و 
لش��كري، گفت: در حال حاضر سه راهكار پيش روي 
دولت وجود دارد: اول اس��تقراض از بانك مركزي كه 
شبيه چاپ پول است و مي تواند مشكالتي مثل تورم 
را براي كش��ور ايجاد كند.بانك مركزي با وجود همه 
اصالحاتي كه صورت گرفته هنوز زيرنظر دولت است و 
بحث استقراض از بانك مركزي هم در گذشته مسبوق 
به س��ابقه بوده و اتفاق افتاده است. وي افزود: دومين 
موضوع اين است كه دولت از بانك ها قرض كند كه اين 
راه از اولي بهتر است، ولي دولت بايد سودش را پرداخت 
كند كه باز هم نوعي خلق پول است و مي تواند افزايش 
تورم را در كشور به دنبال داشته باشد ولي راه سوم كه 
از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت بايد 
به هر حال اين بدهي را با س��ود پرداخت كند و باز هم 
به رشد نقدينگي دامن مي  زند؛ لذا معتقدم كه دولت 
با همين راهكارها درصدد متناسب سازي خواهد بود 

چون تاكنون منابعي اعالم نكرده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: بر 
اساس آمارهايي كه مراكز رسمي اعالم كردند، رشد 
نقدينگي كشور طي دو دهه گذشته باالي ۱۶0 درصد 
ب��وده و اكنون به ۵400 هزار ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت، در حالي ك��ه اقتصاد ما آنقدر بزرگ نش��ده و 
توليد ناخالص ملي ما افزايش قابل توجهي پيدا نكرده 
است.اگر افزايش نقدي دستمزدها و مستمري ها را به 

همين شكل گذشته ادامه بدهيم چيزي جز افزايش 
تورم نخواهد بود.در واقع ت��ورم دوباره افزايش نقدي 
دستمزدها را خنثي مي كند و در يك دور باطل تورم 
افزايش نقدي دستمزدها افتاده ايم. وي تصريح كرد: 
اگرچه ما دس��تمزدها را براي جبران ت��ورم افزايش 
مي دهي��م ول��ي از آن طرف تورم نس��بت به افزايش 
نقدي باال م��ي رود و آن را خنثي مي كند؛ لذا بايد اين 
ساختار بيمار و معيوب را كنار بگذاريم و دنبال اصالح 

ساختارهاي اساسي در حوزه اقتصاد باشيم.
البته متناسب سازي حقوق تنها خبر اقتصادي نبود كه 
از سوي سخنگوي شوراي نگهبان اعالم شد. وي درباره 
اساسنامه صندوق ملي مسكن گفت: سه شنبه اخير 
مصوبه را دريافت كرديم و با توجه به اهميت موضوع، 
بعد از تصويب در هيات وزيران يكي دوبار، بين شورا و 
مجلس رفت و آمد داشت و شورا ايراداتي داشت كه تنها 
ايراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خالف موازين قانون 
اساسي شناخته نشد. طحان نظيف اظهار كرد: طرح 
شفافيت قواي سه گانه و دستگاه هاي اجرايي و ساير 
نهادها هم اكثريت ايراداتش برطرف شده و مصوبه در 
اختيار مجلس است، ولي ايرادهاي هيات عالي نظارت 
در خصوص اين طرح در تمامي مورد كماكان بر قوت 

خودش باقي و به مجلس ارسال شده است.
س��خنگوي ش��وراي نگهبان ادام��ه داد: بايد تعامل 
بيش��تري بين مجلس و هيات عال��ي نظارت صورت 
بگيرد تا ايرادهاي هيات عالي نظارت در همين مرحله 
حل ش��ود. در غير اين صورت هم بن بس��تي در نظام 
حقوقي م��ا وجود ندارد و در اين صورت اين مصوبه به 
صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود. وي در 
پاسخ به سوالي درباره اينكه فرزندان برخي نمايندگان 

در اغتشاش��ات اخير دستگير ش��دند و گروه ديگري 
تابعيت دوگانه دارند، آيا شوراي نگهبان اين موضوع را 
براي انتخابات سال آينده لحاظ مي كند؟ گفت: براي 
انتخابات عجله داريد و زمان زيادي باقي مانده و مبناي 
ما قانون اس��ت و تا آن زمان بايد ديد قانون انتخابات 
چگونه است. وي در پاسخ به سوالي درباره اعالم نظر 
برخي نمايندگان در اغتشاشات و با توجه به اينكه از 
طرف شورا تعيين شدند، آيا برنامه نظارتي بر رفتار آنها 
وجود دارد؟ گفت: ما در جريان بررسي هيات نظارت بر 
رفتار نمايندگان نيستيم و چيزي اعالم نشده و نظارت 
در دوره نمايندگي با هيات نظارت بر نمايندگان است و 
در مجلس است و شوراي نگهبان ناظر انتخابات است.

سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه در رابطه با اجرايي نش��دن مصوبات  مجلس 
آيا شوراي نگهبان از بعد نظارتي كاري انجام خواهد 
داد؟ گفت: شوراي نگهبان در اين موارد وظيفه ندارد، 
بر اس��اس قانون اساس��ي نهادهاي مختلف وظايفي 
دارند مثال مجلس ب��ا ابزار هاي مختلف مي تواند اين 
موضوع را مطالبه كند يا سازمان بازرسي كل كشور و 
دستگاه هاي مختلف از جهات  مختلف حق ورود دارند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اصل ۲۷ قانون اساسي 
ابهامي دارد يا خير گفت: به نظر مي رسد ابهامي وجود 
ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسير باز است. 
تفسيرفرآيندي دارد، بايد از مقامات صالح به شوراي 
نگهبان ارسال شود و اگر چنين درخواستي به شورا 

مطرح شود مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
 وي در پاسخ به سوالي درباره اصالح قانون انتخابات 
گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمايندگان 
پرسيدم و گفتند كه بررسي اصالح قانون انتخابات 
در كميسيون تمام ش��ده و در نوبت صحن است و 
چيزي تصويب نشده كه به ش��ورا ارسال شود و ما 
بتوانيم نس��بت به آن اعالم نظر كنيم. س��خنگوي 
شوراي نگهبان در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
چرا ش��وراي نگهبان بر اجراي اصول قانون اساسي 
نظارت نمي كند؟ گفت: ما مسوول نظارت بر اجراي 
قانون اساس��ي نيستيم، بلكه مس��وول آن هستيم 
كه مصوبات با قانون اساسي و شرع مقدس تطبيق 
داشته باشد. در ش��رايطي كه دولت و مجلس بايد 
در هفته هاي آينده بر س��ر اليح��ه بودجه ۱40۲ 
مذاكرات خود را آغاز كنند و مجلس تا پيش از پايان 
س��ال جاري، برنامه هاي خ��ود را نهايي كنند، بايد 
ديد اين اختالف نظر بر س��ر متناسب سازي حقوق 
چه تاثيري بر روند بررسي بودجه و ارتباط دو نهاد 
خواهد داشت. فعال بر سر اين اليحه شوراي نگهبان، 
طرف مجلس را گرفته و بايد ديد در آينده تصميمات 

بر اساس اولويت هاي كدام قوه نهايي مي شود.
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با كساني كه فضا را ناامن مي كنند 
برخورد شود

رييس جمهور بابيان اينكه اغتشاش و تالش براي بهم 
ريختن كشور با اعتراض فرق دارد، تاكيد كرد: حتما 
بايد با اغتشاشات و كساني كه ناامني ايجاد مي كنند، 
برخورد شود. سيد ابراهيم رييسي در نشستي 4 ساعته 
در جمع دانش آموزان ش��ركت كننده در اولين دوره 
»اردوهاي راهيان پيشرفت«، با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي پيشرفت هاي بس��ياري دارد كه عموم مردم 
و حتي عده زيادي از نخبگان اطالعات دقيق و كاملي 
از آنها ندارند، ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اردوهاي 
راهيان پيشرفت، همانند اردوهاي راهيان نور بركات 
زيادي براي كشور داشته باشد. رييس جمهور آشنايي 
دانش آموزان با پيش��رفت ها و دستاوردهاي كشور را 
عاملي براي تقويت انگيزه و اراده آنان دانست و گفت: 
دانش آموزان با ديدن پيش��رفت هاي به دست آمده 
خواهند دانست كه هر جا بيشتر محدوديت و تحريم 
داشتيم، با اراده و عزم محققان بيشتر پيشرفت كرديم و 
همين پيشرفت و اراده براي قوي شدن است كه دشمن 
را به تكاپو براي طراحي توطئه هاي جديد انداخته است. 
رييس��ي دانش آموزان و دانشجويان و به ويژه اعضاي 
تيم هاي المپيادي را نماد و نمود پيشرفت كشور دانست 
و بر شناسايي اين استعدادها و فراهم كردن شرايط الزم 
براي تداوم رشد و تعالي آنها تاكيد كرد و گفت: نخبگان 
بايد با شناخت نظام مسائل كشور، توانمندي هايشان را 
در مسير رفع اين مسائل به كار گيرند. رييس جمهور با 
اشاره به ضرورت مديريت دانش، مديريت صحيح دانش 
توليد شده را موجب افزايش بهره وري و بهره مندي ساير 
بخش ها از دانش توليد شده دانست. رييسي در بخش 
ديگري از سخنانش با اش��اره به حوادث اخير كشور 
اظهار داشت: اغتشاش و تالش براي بهم ريختن كشور 
با اعتراض فرق دارد و حتما بايد با اغتشاشات و كساني 
كه ناامني ايجاد مي كنند، برخورد شود. رييس جمهور 
با بيان اينكه امروز ايران و ش��هرهاي مختلف ما امن 
هستند، گفت: امريكايي ها و دشمنان ما دنبال اين بودند 
كه با پياده كردن نمونه كارهاي خود در ليبي و سوريه 

كشور را ناامن كنند اما جز شكست نصيب شان نشد.

حصول توافق به نفع همه است
نايب رييس كميسيون امورداخلي كشور و شوراها در 
مجلس گفت: بهتر است طرف هاي غربي يك بار براي 
هميشه دبه كردن را كنار گذاشته و در چهارچوب فني در 
مسير حصول توافق برد - برد گام بردارند. محمدحسن 
آصفري با اشاره به اظهارات طرف هاي غربي در خصوص 
برجام، بيان كرد: هرگاه در آستانه شكل گيري يك توافق 
هستيم يكسري حركات حساب شده اي توسط برخي 
از عناصر بيروني و نفوذي هاي دروني صورت مي گيرد 
و پالس هايي را به طرف مقابل مي دهد تا آنها فكر كنند 
ملت ايران به ستوه آمده و طرف مقابل توانسته با فشار 
تحريم براي كش��ور مش��كل ايجاد كند. وي در ادامه 
اظهار كرد: در يك مرحله در سال ۸۸ شاهد بوديم كه 
رييس جمهور وقت امريكا تمام تعهدات توافق را پذيرفت 
و حتي غني س��ازي ۲0 درصد م��ا را قبول كرد. حتي 
انرژي هسته اي را حق مسلم ايران تلقي كرد و حاضر 
ش��دند تحريم ها را بردارند اما آن فتنه ها و آشوب هاي 
خياباني سبب شد تا امريكايي ها مجددا عقب نشيني 
كرده و فكر كنند كه همه ملت ايران نس��بت به نظام 
معترض هس��تند. امريكايي ها فكر كردند كه با فشار 
بيشتر مي توانند به اهداف خود برسند. نماينده مردم 
اراك در مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: اين دوره 
نيز مذاكرات در حال رس��يدن به نتيجه است و طرف 
غربي متوجه شده كه حداقل براي رفع نيازمندي هاي 
خود به اين توافق نياز دارند. در صورت عدم توافق، هم 
ايران ضرر خواهد ك��رد و هم طرف هاي غربي متضرر 
خواهند شد و اينگونه نيست كه فقط ايران ضرر كند. 
متاسفانه شاهديم برخي از جرياناتي كه از بيرون مديريت 
مي شوند با كمك شبكه هاي خارجي در تالش هستند 
تا مانع حصول توافق ش��وند. نايب رييس كميسيون 
امورداخلي كشور و شوراها در ادامه تاكيد كرد: طرف هاي 
غربي بايد متوجه باشند كه ملت ايران تكليف خود را در 
مذاكرات روشن كرده و نظر ايران كامال روشن و مبين 
است. به نفع طرف هاي غربي است كه هرچه سريع تر 
نسبت به يك توافق برد _ برد كه به نفع دو طرف است 
اقدام كنند. قرار نيست كه ايران تا ابد پشت در مذاكرات 
بايستد و تحريم ها را نيز بپذيرد. در صورت اينكه توافق 
نتيجه بخش نباشد قطعا جمهوري اسالمي ايران نيز 
تصميمات متناسبي اتخاذ خواهد كرد كه به سادگي 
بازگشت به عقب امكان پذير نخواهد بود. آصفري در 
پايان گفت: بهتر اس��ت كه طرف هاي اروپايي و غربي 
براي يك بار هم كه شده دبه كردن را كنار بگذارند و از 
خر شيطان پايين آمده و مذاكرات را در چهارچوب فني 
و نه چهارچوب سياسي دنبال كنند. مباحث سياسي 
بايد از مذاكرات كنار گذاشته شود و از نگاه فني مذاكرات 
دنبال شود. قطعا اين توافق به نفع دو طرف خواهد بود.

پرتاب موفقيت آميز 
زيرمداري ماهواره بر قائم 100

آزمايش پروازي زير مداري موتور مرحله اول ماهواره 
بر سوخت جامد قائم ۱00 با موفقيت انجام شد. ديروز 
با حضور س��ردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده 
فرمان��ده نيروي هوافضاي س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي و جمعي از مقامات و مسووالن نيروهاي مسلح 
آزمايش پروازي زير مداري موتور مرحله اول رافع در 
ماهواره بر س��وخت جامد قائم ۱00 با موفقيت انجام 
پذيرفت. بنا بر اين گزارش، ماهواره بر سوخت جامد 
قائم ۱00، ماهواره اي اس��ت كه با سه مرحله سوخت 
جامد قادر خواهد بود ماهواره هاي با وزن ۸0 كيلوگرم 
را در مدار ۵00 كيلومتري از سطح زمين قرار دهد.  در 
آزمايش امروز موتور مرحله اول ماهواره بر قائم ۱00 كه 
همان موتور سوخت جامد رافع است و در دي ماه ۱400 
آزمايش زميني خود را با موفقيت پشت سر گذاشته 

بوده، مورد آزمايش پروازي زير مداري قرار گرفت.

حق عائله مندي
براي زنان سرپرست خانوار

رييس كميس��يون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه با پيگيري هاي كميسيون اصل 90 قرار شده 
كه تمام خانم هاي مستمري بگير سرپرست خانوار از 
حق عائله مندي برخوردار شوند؛ بخشنامه اين موضوع 
به تمامي ادارات تامين اجتماعي در كل كشور ابالغ شده 
است. نصراهلل پژمانفر اظهار كرد: به خانم هاي سرپرست 
خانوار كه تحت پوش��ش تامين اجتماعي بودند، حق 
عائله مندي و حق اوالد پرداخت نمي ش��د حال اينكه 
آنها عالوه ب��ر هزينه هاي زندگ��ي، هزينه هاي فرزند 
تحت تكفل خود را هم پرداخت مي كردند دليل تامين 
اجتماعي اين بود كه آنها بايد نامه اي از دادگاه مبني بر 
كفالت ارايه كنند، اما دادگاه از لحاظ شرعي نمي تواند 
اين كار را بكند؛ چون كفالت و كفيل فرزند بودن از لحاظ 
شرعي فقط براي پدر و پدر پدري است و غير از آن فقط 
حق سرپرستي و حضانت داده مي شود. وي ادامه داد: با 
توجه به اين مشكل خانم هاي سرپرست خانوار زيادي 
كه در دوران هاي مختلف مشغول كار بوده يا اينكه خود 
اشتغالي از تامين اجتماعي داشتند، به تامين اجتماعي 
مراجعه مي كردند اما تنها نتيجه اي كه مي گرفتند ارجاع 
آنها به دادگاه براي داشتن نامه اي مبني بر كفالت بود كه 
دادگاه همچنين نامه اي را نمي داد؛ به همين دليل هيچ 
كدام از اين خانم ها نمي توانس��تند از حق عائله مندي 
استفاده كنند. رييس كميسيون اصل 90 يادآور شد: 
براساس اين مشكل پرونده اي در كميسيون اصل 90 
شكل گرفت ما از يك سال گذشته مكاتباتي را با تامين 
اجتماعي داش��تيم تا مجوز پرداخت حق عائله مندي 
به زنان سرپرس��ت خانوار داده ش��ود؛ يعني مشخصا 
خانم هاي مستمري بگيري كه مطلقه و سرپرست خانوار 
بوده و هزينه اداره فرزند را هم برعهده دارند. پژمانفر افزود: 
با پيگيري هاي انجام شده مقرر شد كه تامين اجتماعي 
حق عائله مندي را به اين خانم هاي سرپرس��ت خانوار 
بدهند؛ مشروط براين كه آنها يك تعهد محضري بدهند 
كه اگر ادعاي غيرواقعي نسبت به سرپرستي يا پرداخت 
هزينه هاي فرزند را داشته، به تامين اجتماعي خسارت 
دهد. اين كار براي آن است كه ادعاي غيرواقعي نسبت 
به سرپرستي يا پرداخت هزينه هاي فرزند مطرح نشود. 
وي با تشكر از تامين اجتماعي اظهار كرد: اين موضوع 
مشمول جمعيت زيادي از خانم هاي سرپرست خانوار 
مي ش��ود؛ اين مبلغ ولو به صورت جزئ��ي مي تواند در 
شرايط س��خت اقتصادي براي اين خانم ها موثر باشد؛ 
اين موضوع به ادارات تامين اجتماعي در كل كشور ابالغ 
شده اس��ت و بايد آنها حق عائله مندي به زنان خانوار 
كه هزينه هاي اداره فرزند را مي دهند، پرداخت كنند؛ 
پس اين خانم ها مي توانند به تامين اجتماعي مراجعه 
كرده و با شروط اعالم ش��ده حق عائله مندي بگيرند. 
وي مجددا اين توضيح را داد كه اين حق عائله مندي 
مشمول خانم هاي مطلقه سرپرست خانوار مي شود كه 
مستمري بگير و بيمه تامين اجتماعي هستند؛ براي 
آن دسته از خانم هاي سرپرست خانوار كه همسرشان 

فوت كرده حق عائله مندي پرداخت مي شده است.

فدرال رزرو تا چه زماني
نرخ بهره را باال مي برد؟

در آغاز ماه ژوئن، س��رمايه گذاران و تحليلگران بر 
اين باور بودن��د كه افزايش بزرگ ن��رخ بهره براي 
فدرال رزرو به معناي نيم درصد است. بسيار عجيب 
اس��ت كه پس از چهار افزايش متوالي 0.۷۵ واحد 
درصدي – ك��ه آخرين م��ورد آن در نوامبر اتفاق 
افتاد – تصورات تغيير كرده اس��ت. در واقع، رشد 
بازار س��هام در دو هفته قبل از اعالم اين خبر ريشه 
در اين باور داشت كه ممكن است افزايش نرخ بهره 
فدرال رزرو در نشست بعدي خود در دسامبر به نيم 
واحد درصد كاهش يابد. چيزي كه زماني كه جهش 

در نظر گرفته مي شد، اكنون در حد متوسط است.
به گزارش اكونوميست، اينكه آيا افزايش نرخ بهره 
ف��درال رزرو در واقع به نيم واحد درصدي كاهش 
خواهد يافت يا خير، موضوعي قابل بحث اس��ت. 
قيمت گذاري اوراق قرضه تقريبا ش��انس هايي را 
به بانك مركزي اختصاص مي دهد كه اين افزايش 
كوچك تر را در مقابل افزايش 0.۷۵ واحد درصدي 
ديگر انتخاب كند. در يك كنفرانس خبري پس از 
آخرين اقدام فدرال رزرو، جروم پاول رييس بانك 
مركزي در برابر لو دادن خ��ود مقاومت كرد و اين 
مس��اله دليل خوبي دارد: ارقام تورم در ماه اكتبر 
و نوامبر قبل از جلس��ه بعدي فدرال رزرو منتشر 
خواهد شد و راهي طوالني براي اينكه چه كاري قرار 
است انجام شود، در راه است. حدس زدن نتيجه، 
پيش از ديدن داده ها منطقي نيست. اما تمركز بر 
روي اندازه افزايش نيز بسيار محدود است. همانطور 
كه آقاي پاول اشاره مي كند، تشديد سياست هاي 
پولي فدرال رزرو را مي توان در سه بعد بررسي كرد: 
اينكه چه اندازه س��ريع نرخ ها را افزايش مي دهد، 
چه اندازه نرخ بهره را باال مي برد و تا چه زماني نرخ 
بهره را در همان سطح نگه مي دارد. بعد اول از پيش 
مش��خص اس��ت. اگرچه فدرال رزرو در راه اندازي 
چرخه افزايش نرخ بهره تاخير داش��ت، اما از زمان 
شروع، با هوش��ياري حركت كرد و نرخ استقراض 
كوتاه مدت را از 0 درصد در ماه مارس به ۳.۷۵ درصد 
در حال حاضر افزايش داد كه تهاجمي ترين افزايش 
آن در چهار دهه اخير اس��ت. بعد دوم نيز در حال 
روشن شدن است. در ماه سپتامبر، ميانگين انتظار 
مقامات فدرال رزرو اين بود كه نرخ بهره در س��ال 
آينده به 4.۶ درصد برسد. قيمت اوراق قرضه اكنون 
اوج خود را به ۵ درصد رسانده كه نشان دهنده اين 
واقعيت است كه انواع شاخص هاي تورم سرسختانه 
باال مانده اند. آقاي پاول پيشنهاد كرد كه تفكر فدرال 
رزرو با ب��ازار اوراق قرضه مطابقت دارد. با اين حال، 
منطقي براي افزاي��ش اندكي كمتر از اينجا به بعد 
وجود دارد. همانط��ور كه يك هواپيما قبل از فرود 
كاهش مي يابد، در حال ايده آل، بانك مركزي قبل 
از رسيدن به اوج نرخ خود اين كار را انجام مي دهد.

شوراي نگهبان طرف مجلس را گرفت

متناسب سازي حقوق  سرانجام  نهايي  شد

وزير امور خارجه: منتظر پاسخ امريكا هستيمعلي الريجاني: نياز امروز ما گوش دادن است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دشمنان 
اش��تباه مي كنند كه فكر مي كنند با چن��د انفجار و 
ترور مي توانند در كش��ور ايجاد مش��كل كنند؛ چرا 
كه ما در داخل ممكن است اختالفاتي داشته باشيم 
اما ملت ايران ش��ما را مي شناسند و مي دانند دلسوز 
مردم نيستيد. علي الريجاني طي سخناني در مراسم 
بزرگداش��ت نهمين سالگرد درگذش��ت حبيب اهلل 
عسگراوالدي، اظهار كرد: اگر بخواهيم يك سياستمدار 
تراز جمهوري اسالمي را معرفي كنيم همان مرحوم 
عسگراوالدي اس��ت. يكي از خصوصيات ويژه ايشان 
شناخت از دوست و دشمن بود. وي افزود: او مي دانست 
امريكا و غرب نسبت به ايران چه نگاه شيطنت آميزي 
داشتند، وضعيت دشمنان را خوب مي شناخت و صف 
دشمن و دوس��ت را مخلوط نمي كرد. او به درستي از 

نگاه تاريخي امريكا و غرب آگاه بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به برخي 
اقدامات دشمنان در زمينه حوادث اخير، يادآور شد: 
خيلي عجيب اس��ت در يكي از كش��ورهاي همسايه 
م��ا امريكايي ها به صراحت ب��ه گروه هاي ضدانقالب 
مي گويند كه شما بايد در ايران فعاليت كنيد و به آنان 

فشار مي آورند كه اين كار را انجام دهند.
الريجاني تصريح كرد: در گذشته هم نظير اين ماجراها 
را كم نداش��تيم ولي آنان )امريكا و دشمنان( اشتباه 
مي كنند كه فكر مي كنند با چند انفجار و ترور مي توانند 
در كش��ور ايجاد مش��كل كنند. م��ا در داخل ممكن 
است اختالفاتي داشته باش��يم، اما ملت ايران شما را 

مي شناسند و مي دانند شما دلسوز مردم نيستيد.
مش��اور رهبري انقالب تاكيد كرد: درس��ت است كه 
مشكالتي در كش��ور وجود دارد، اما حريف و دشمن 
ما سناريوي بزرگ تري را به وجود آورده است و ديگر 
مساله كليت ايران مطرح اس��ت و بايد در برابر آن به 

تعبير رهبري يد واحده بود.
وي با بيان اينكه اگر ما همه حقيقت را در جوف خود 
نبينيم، خيلي از مشكالت را حل مي كند، گفت: مرحوم 
عس��گراوالدي يك بار تعريف مي كرد كه امام راحل 
مي فرمود كه امر به معروف و نهي از منكر اين نيست كه 
اگر كسي در تاكسي موسيقي گوش مي كند به او تذكر 
دهيد، شما بايد تشكيالت داشته باشيد تا قوي شويد و 

اول بايد ياد بگيريد حرف طرف مقابل را گوش دهيد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: يكي از 
مسائلي كه ما امروز به آن نياز داريم گوش دادن است. 
شايد در گوشه اي از سخنان طرف مقابل هم يك حرف 
حقي وجود داشته باشد. ويژگي ممتاز شهيد مطهري 
همين بود كه حرف حق را در زبان هركس مي ديد آن 
را قدر مي دانس��ت. حرف حق را از هركجا مي شنويم 

بايد قدر بنهيم و آقاي عسگراوالدي نيز اينچنين بود.
الريجاني تصريح كرد: اگر آنچه كه ابن سينا به عنوان 

عقل اصيل مي ش��ناخت همراه روش��ن بيني صبر و 
تحمل باش��د و حقيقت گرا باش��يم آن وقت جامعه 
به تعالي مي رس��د. اگر بخواهيم اين عقل اصيل را در 
جامعه پياده كنيم آن وقت بايد تنوع فكري و ساليق 
مختل��ف را پذيرفت و ش��نيد و حرف حق را ش��نيد. 
اگر هركس در جامعه روي س��ليقه خود مصر باشد، 
مشكالت به سادگي حل نمي شوند اما اگر عقل اصيل 
حاكم باشد حرف هاي حق و نظرات مختلف شنيده و 

تحمل مي شود.
وي يادآور شد: عزت مسلمين امروز جز اين است كه 
چشمشان به جمهوري اسالمي است كه ببينند اين 
كشور قوي هست يا نيس��ت؟ اگر نباشد آن وقت آن 

مسلمين روشن بين نگران مي شوند.
الريجان��ي تاكيد كرد: امروز مش��كل اصلي كش��ور 
اقتصاد اس��ت. اين مسائل ديگر هم هست اما مشكل 
اصلي همان اقتصاد اس��ت و اينكه رشد اقتصادي آن 
ضعيف است. سوال اين است كه كشوري كه امكانات 
و نيروي انس��اني فراوان دارد نمي تواند جهش كند؟ 

حتماً مي تواند.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
دش��من هم مي داند اگر اين سنگ ها پيش راه كشور 
برداش��ته شود اين كش��ور جهش مي كند، ادامه داد: 
برويم و ببينيم عقل اصيل چه مي گويد و مشكل اصلي 
كشور چيست و كارشناسان اقتصادي چه مي گويند؟ 
اينجا ديگر عرصه شعار نيست. بايد ببينيم اصل مشكل 
كشور چيست و تمركز اصلي را بر آنجا بگذاريم. فرهنگ 
و دانشگاه ما بايد به آن كمك كند. كشور ما قدرت پرش 
دارد. وي تاكيد كرد: ما نبايد خودمان را گرفتار فشار 
خارجي كنيم. دش��من كارش مشكل درست كردن 
اس��ت . هنر سياس��ت ورزي حل اين مشكل با هزينه 
كمتر است. بايد حكمراني ما همراه با فرهنگ، ديانت و 
هوش باشد كه همان عقل اصيل است. الريجاني ادامه 
داد: يك جامعه وقتي هم افزايي در قدرت دارد كه وفاق 
داشته باشد. ما بايد بيشتر روي وحدت اجتماعي كار 
كنيم. اين بداخالقي هاي امروز در جامعه يك مقدار به 
چيزهاي ديگري برمي گردد. تربيت اجتماعي، اخالق 
اجتماعي را به هم��راه دارد. ما بعضي از كارهايمان در 
حوزه سياسي در اخالق اجتماعي تاثيرگذار بوده است، 
يعني به محض اينكه كس��ي حرفي بزند كه ديگري 

نپسندد به او فحاشي شود.
وي گفت: ما مي توانيم باهم نظر مخالف داشته باشيم 
و مرز فكري داشته باشيم اما معنايش عدم گفت وگو و 
فحاشي نيست. جامعه بايد حرف هاي مختلف را بشنود 
و تصميم بگيرد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در پايان يادآور ش��د: مرحوم عسگراوالدي نقلي از 
امام راحل داش��ت كه راه را راه اكثريت قرار دهيد و 
اقليت را هم قانع كنيد، هنر سياست ورزي اين است.

وزير خارجه كشورمان از انتقال پيام ايران به امريكا 
توسط رييس سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا خبر 
داد. حس��ين اميرعبداللهي��ان وزير ام��ور خارجه 
كشورمان در حاشيه نشس��ت هماهنگ كنندگان 
ملي گروه دوس��تان دف��اع از منش��ور ملل متحد 
در جم��ع خبرنگاران اظه��ار كرد: آق��اي بورل در 
گفت وگويي كه چهار روز پيش با من داش��ت گفت 
پيام شما در خصوص مذاكرات براي لغو تحريم ها را 
به طرف امريكايي منتقل كرديم و طرف امريكايي 
اعالم كرده كه پيام ايران را با دقت بررسي مي كند و 
پاسخ ايران را طي چند روز آينده مي دهد. ما منتظر 

پاسخ آنها هستيم.
وزير امور خارجه كش��ورمان در پاس��خ به س��وال 
ديگري در مورد اظهارات بايدن مبني بر اينكه ايران 
را به زودي آزاد مي كنيم، گفت: آقاي رييسي ديروز 

پاسخ اظهارات آقاي بايدن را دادند.
مقام��ات امريكايي ني��ز بالفاصله بع��د از اظهارات 
نس��نجيده ايش��ان، اين موضع را اص��الح كردند و 
آنها از طريق مجاري ديپلماتيك به ما اعالم كردند 
كه امريكا چني��ن موضعي را ن��دارد. البته براي ما 
پوشيده نيس��ت كه نيت كاخ سفيد همواره در 4۳ 
سال گذشته اين بوده كه براي تغيير نظام در ايران 

تالش كند.
وي ادامه داد: بارها در مذاكرات هسته اي اين موضع 
به صراحت به طرف امريكايي گفته ش��ده كه رفتار 
ش��ما صادقانه و مبتني بر حل مشكل نيست و شما 
همواره اهداف پنهاني را براي منافع خود در منطقه 

دنبال مي كنيد و به فكر ملت هاي منطقه نيستيد.
وزي��ر خارجه ايران در ادام��ه صحبت هاي خود در 
پاس��خ به اين سوال كه با اش��اره به اقدامات امريكا 
در طي دو دهه گذشته در كشورهايي چون عراق و 
افغانستان اظهار كرد: امريكايي ها از مدت ها پيش 
گفته بودن��د كه پلن B در مورد اي��ران دارند و اين 
موضوع را در مورد اي��ران دنبال مي كنند. همه آن 
چيزي كه ملت ايران در اين 40 روز مش��اهده كرد 
همان پلن B بود كه امريكايي ها مي خواستند دنبال 
كنند و خدا را شكر با حمايت مقام معظم رهبري و 

بصيرت مردم ايران شكست خوردند.
وزي��ر خارج��ه همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از 
صحبت هاي خود در پاس��خ به س��والي در ارتباط 
ب��ا همكاري هاي دفاعي ايران و روس��يه و برخي از 
اظهاراتي كه در اين زمينه طي روزهاي اخير برگزار 
ش��ده اس��ت، اظهار كرد: امروز نشس��ت دوستان 
منشور سازمان ملل با حضور نمايندگان ۱۸ كشور 
در تهران برگزار شده است و هدف اصلي آن مقابله 
با يكجانبه گرايي و تحريم هاي غير عادالنه و ارسال 

پيام در اين زمينه به جامعه جهاني است.

وي ادامه داد: مناس��بات ايران و روس��يه بر اساس 
اصول همسايگي و منافع دو جانبه است.

وي با اش��اره به برخي از اخبار منتشر شده از سوي 
مقامات و رس��انه هاي غربي در مورد ارسال پهپاد و 
موشك از سوي ايران به روس��يه و اينكه ايران اين 
ابزارها را در اختيار روس��يه قرار داده است، تصريح 
ك��رد: اظهارات آنها در مورد بخش موش��كي كامال 
غلط اس��ت و بخش پهپاد درست اس��ت. ما تعداد 
مع��دودي پهپ��اد ماه ه��اي قبل و پي��ش از جنگ 

اوكراين در اختيار روسيه قرار داديم.
وي با اشاره به موضع ايران در ارتباط با جنگ روسيه 
و اوكراين و با تاكيد بر اينكه ما يك طرف جنگ در 
اوكراين نيستيم و اين موضوع را به مقامات اوكراين 
نيز اعالم كرده ايم، افزود: به مقامات اوكراين تاكيد 
كرده اي��م كه اگر مس��تنداتي در مورد اس��تفاده از 
پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين توس��ط روسيه 
وج��ود دارد در اختيار م��ا قرار بدهن��د. در همين 
چارچ��وب دو هفته پي��ش هيات دفاع��ي ما براي 
بررسي اين موضوع و برگزاري يك نشست مشترك 
با اوكرايني ها در اين زمينه به يك كش��ور اروپايي 
رفت ولي در دقيقه 90 طرف اوكرايني ها در جلسه 
حضور پيدا نكردن��د و علت آن نيز فش��ار امريكا و 
برخي از كشورهاي اروپايي به خصوص آلمان بود. 
آنها به طرف اوكرايني گفته بودند كه ما مي خواهيم 
ايران را به خاطر موضوع پهپادها تحريم كنيم و حاال 
شما مي خواهيد در يك نشست مشترك با ايراني ها 

حضور پيدا كنيد و با آنها قهوه بخوريد؟
وي با بيان اينكه چن��د روز پيش نيز با وزير خارجه 
اوكراي��ن به صورت تلفني گفت وگ��و كرديم افزود: 
بار ديگر در اين گفت وگوي تلفني تاكيد كرديم كه 
اگر طرف اوكرايني مس��تنداتي مبني بر استفاده از 
پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين توس��ط روسيه 
وج��ود دارد به م��ا ارايه كند و در اي��ن زمينه توافق 
كرديم كه آنها مستندات شان را در اختيار ما بگذارند 
و قرار اس��ت چنانچه ط��رف اوكراين��ي بر عهدش 
پايبند بماند طي روزهاي آينده بتوانيم اين موضوع 
را بررسي كنيم و مستندات آنها مورد توجه ماست. 
اين ديپلمات عاليرتبه ايراني گفت: اگر براي ما ثابت 
شود كه روسيه از پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين 
استفاده كرده است ما نسبت به اين مساله بي تفاوت 
نخواهيم بود. امير عبداللهيان بار ديگر با اش��اره به 
موضع ايران در خصوص جنگ اوكراين تصريح كرد: 
موضع ما توقف جنگ، بازگشت طرفين به مذاكره و 
بازگشت آوارگان به منازل شان است و در اين مسير 
جمهوري اس��المي اي��ران تالش هاي زي��ادي را از 
ابتداي جنگ اوكراين داشته و همچنان به تالش ها 

براي توقف جنگ در اوكراين ادامه خواهيم داد.



قيمت فروش دالر با ش��روع هفته جديد در بازار آزاد 
ته��ران روند صعودي خ��ود را ادام��ه داد و از ۳۶ هزار 

تومان گذشت.
طبق گزارش ها، ب��ازار ارز كار خود را با دالر ۳۵ هزار و 
۲۰۰ توماني آغاز كرد اما از ساعت ۱۲ ظهر به بعد روند 
افزايش��ي قيمت دالر باعث شد تا بازار خريد و فروش 
دچار اختالل و توقف شود. اين قيمت تا ۳۶ هزار و ۴۰۰ 
تومان نيز باال رفت و سپس در عصر شنبه ۱۴ آبان كمي 

نزولي شد و به ۳۶ هزار و ۹۰ تومان رسيد.
با اين حال بانك مركزي ايران، نرخ رسمي عرضه دالر 
در شبكه رسمي صرافي ها را در روز شنبه ۲۹ هزار ۲۴ 

تومان تعيين كرده است.
درحالي قيمت دالر در بازار آزاد در روز ش��نبه ركورد 
جديدي را ثبت كرد كه قيمت دالر در آغاز معامالت 

شنبه هفته گذشته ۳۲ هزار و ۹۹۰ تومان بود.
طبق گزارش ميداني برخي رس��انه ها در بازار ديروز 
اغلب افراد خريدار دالر بودند و كسي فروشنده نبود.  
»گويا دالر در بازار فردوس��ي ناياب شده است.« اين 
گزارش اضافه مي كند: »تنها پاس��خ معامله گران به 
مردم عادي اين اس��ت كه هي��چ دالري براي فروش 
نداريم يا اينكه مي گويند بايد چندين س��اعت صبر 
كنند تا شايد بتوانند از طريق واسطه هاي ديگر دالر 
پيدا كنند كه آن هم محال است.« طبق اين گزارش 
»مع��دود معامله گراني هم كه حاض��ر به فروش دالر 
هس��تند، فروش در مبالغ باالي دو تا سه هزار دالر را 
انجام مي دهند و معامالت خرد كامال قفل شده است در 
حال حاضر كارشناسان و تحليلگران بازار ارز، عواملي 
همچون افزايش حجم تقاضا و به تبع آن افزايش نرخ 
دالر رااز داليل افزايش نرخ ارز مي دانند و در اين ميان، 
از تشديد انتظارات تورمي و سرايت دارايي هاي خارج 
ش��ده از بورس به بازارهاي ديگر سخن مي گويند. در 
اين ميان اما خبرهايي در رابطه با آزادسازي دارايي هاي 
بلوكه شده با توجه به اظهارنظر اخير رييس كل بانك 
مركزي پررنگ شده است. علي صالح آبادي، رييس كل 
بانك مركزي خصوص ديدار خود با رييس كل بانك 
مركزي عمان و با اشاره به سابقه همكاري هاي بانكي 
ايران و عمان گفته است: آخرين نمونه اين همكاري ها 
سال گذشته بود كه بيش از ۵۰۰ ميليون دالر از وجوه 
جمهوري اسالمي ايران كه بيش از ۵۰ سال پيش در 
كشور انگليس غيرقابل وصول مانده بود، با همكاري 
بانك مركزي عمان وصول شد و اينگونه همكاري ها 

ادامه خواهد داشت.«

  پيش�روي تا مرزي تازه؛ ن�رخ دالر امريكا در 
بازار تهران ركورد تاريخي جديدي را ثبت كرد

از سوي ديگر مس��عود دانشمند دبيركل اسبق خانه 
اقتصاد ايران در گفت وگو با فرارو با اشاره به اينكه دليل 
اصلي افزايش قيمت دالر در بازار، هيجاني است كه در 
بازار ارز به راه افتاده اس��ت، اظهار داشت: »با توجه به 
ادامه ناآرامي ها در كشور، بازار ارز نيز در هفته گذشته 
بسيار هيجاني دنبال شد. به طوري كه قيمت دالر ۲۰ 
درصد رشد كرد. از س��ويي تقاضا در بازار نيز زياد بود 
و هر عرضه اي كه از س��وي بازارساز انجام مي گرفت، 
بازار آن را مي خريد.« وي افزود: »در هفته جاري اگر 
همچنان وضعيت كشور آرام نباشد، بازار ارز مي تواند 
به حركت صعودي خود ادامه دهد. البته به غير از اين 
موضوع داليل ديگري نيز در افزايش قيمت دالر دخيل 
بوده است. در اين رابطه با توجه به اينكه دولت ارز كافي 
در اختيار ندارد، تنها مي خواهد با گفتار درماني بازار را 
مديريت كند، ك��ه اين موضوع در حال حاضر به هيچ 
عنوان كاركرد ندارد.« دانش��مند گفت: »در دو سال 
گذشته هر زماني كه بازار ارز شروع به باال رفتن كرد، 
خبر آزادسازي ۷ ميليارد دالر دارايي بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي مطرح مي شد كه تنها خبرسازي بود. 
االن نيز مقامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد درباره 
آزادسازي اين ارز ها در كره و كشور هاي ديگر صحبت 
مي كنند، اما به هيچ عنوان بازار نسبت به اين موضوع 
واكنش مثبت نشان نمي دهد، زيرا كه پي برده است 
اين اخبار تنها براي گفتار درماني است و جنبه واقعي 

به خود نخواهد گرفت.«

  افزايش قيمت دالر طبيعي است
فردين آقابزرگي، كارش��ناس بازاره��اي مالي درباره 

قيمت دالرمعتقد اس��ت: در يك س��ال گذشته براي 
كنترل ب��ازار، اخباري مثل مذاكره براي آزادس��ازي 
هفت ميليارد دالر بلوكه ش��ده در ك��ره جنوبي زياد 
منتشر شده است. مطمئنا چنين اخباري هر بازاري را 
تحت تاثير قرار مي دهد اما بي ثباتي و عدم تحقق برخي 
اخبار بيشترين ضرر را به بازار مي رساند در حالي كه اگر 
قيمت افزايش يابد و در سقف منطقي متوقف شود بازار 
ضرر كمتري مي بيند. وي با اشاره به تورم ۵۰ درصدي از 
ابتداي سال جاري تاكنون گفت: از ابتداي سال تاكنون 
نرخ كنون��ي ارز با ارزش واقعي پول كش��ور مطابقت 
نداشت و قيمت دالر طي اين مدت فقط ۲ درصد رشد 
داشته است. در شرايطي كه دولت تنها بازيگر بازار ارز 
در كشور بود و قيمت دالر را در كنترل داشت، بايد به 
آينده بازار با توجه به مولفه هاي تاثيرگذار در قيمت ارز 
هم فكر مي كرد. با خبردرماني بازار ارز كنترل نمي شود.

آقابزرگي با بيان  اينكه رش��د حجم نقدينگي و رشد 
اقتصادي در كشور حدود يك درصد است خاطرنشان 
كرد: ما به اهداف برنامه كه ۴ درصد رش��د اقتصادي 
بود نرسيده ايم. معيار و مبناي محاسبه نرخ دالر بعد 
از عرضه و تقاضا بايد تورم باش��د و ب��ا وجود تورم ۵۰ 

درصدي افزايش قيمت فعلي دالر طبيعي است.
اين كارش��ناس بازارهاي مالي پيش از اين نيز قيمت 
دالر را با توجه به تورم داخلي افزايشي پيش بيني كرده 
بود و معتقد بود بازارس��از مانع رسيدن قيمت دالر به 

ارزش ذاتي خود است.

  خريد ارز به صورت اينترنتي
همچني��ن بانك مرك��زي از اقدام جدي��د خود براي 
كش��يدن ترمز افزايش قيمت دالر خبر داده است. به 
اين ترتيب، خريد ارز از روز شنبه به صورت غيرحضوري 

هم امكان پذير است.
بان��ك مركزي با صدور بخش��نامه اي اع��الم كرد: به 
منظور تس��هيل ف��روش ارز به م��ردم و جلوگيري از 
اتالف وقت متقاضي��ان خريد ارز و پيرو اطالعيه هاي 
بازار متش��كل معام��الت ارزي، از روز ش��نبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافي هاي عضو بازار متشكل معامالت 
ارزي، مي بايس��ت متقاضياني را كه از طريق سامانه 
برخط بازار غير متش��كل معامالت ارزي به نش��اني 
my.ice.ir معرفي شده اند، در اولويت فروش ارز قرار 
داده و متعهد به ارايه خدمت در زمان مقرر باشند. بانك 
مركزي بر اس��اس اين بخشنامه، تمامي صرافي هاي 
عضو بازار متش��كل ارزي را همچنين موظف كرد تا 
ساير مراجعين حضوري را جهت خريد ارز، به سامانه 
مذكور راهنمايي كنند. در همين راستا بازار متشكل 
ارزي نيز با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: سامانه برخط 
بازار متشكل ارز ايران به منظور تسهيل فرآيند خريد 
ارز اشخاص حقيقي و صرفه جويي در وقت متقاضيان، 
طراحي شده است و متقاضيان خريد ارز پس از ورود 

به سامانه، اطالعات هويتي و درخواست خريد خود را 
ثبت مي كند. براين اساس، در صورت احراز صالحيت 
براي خريد ارز براساس مقررات بانك مركزي، سامانه 
فهرستي از نزديكترين شركت هاي صرافي را نمايش 
داده و پ��س از انتخاب يك صرافي توس��ط متقاضي، 
اطالعات درخواس��ت ب��راي صرافي متخب ارس��ال 
مي ش��ود و در صورت تاييد صراف��ي، پيامكي حاوي 
اطالعات صرافي و تاريخ و ساعت براي مراجعه متقاضي 
ارسال مي شود. در اين صورت، متقاضي مي تواند با به 
همراه داشتن كارت ملي در زمان تعيين شده به صرافي 
مراجعه و ارز مورد نياز خود را خريداري كند. براساس 
اطالعيه بازار متشكل ارزي در حال حاضر فقط امكان 
درخواست ارز مس��افرتي و ساير از طريق اين سامانه 
فراهم شده است اما در آينده نزديك با همكاري بانك 
مركزي و س��اير نهاد هاي مربوط امكان درخواس��ت 
ارز براي س��اير مصارف مطابق مقررات بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران از طريق اين سامانه فراهم 
خواهد شد شاخص بورس هم ديروز متاثر از ولوله اي بود 
كه دالر راه انداخت به طوري كه برخي از كارشناسان 
مي گويند اين رشد بيش از ۴۴ هزار واحدي شاخص، 
ناشي از س��يگنال هاي مثبت دالر و مذاكرات است. 
قيمت دالر بازار آزاد در محدوده ۳۵ الي تا مرز ۳۶ هزار 
تومان نوسان مي كند و اين موضوع مي تواند به صورت 

هيجاني بورس را صعودي كند.

  تاثير افزايش قيمت دالر بر سكه و طال 
در روزهاي گذشته قيمت دالر بازار آزاد، روند صعودي 
سنگيني را پست سر گذاشت و اكنون در قيمت ۳۵ الي 
تا مرز ۳۶ هزار تومان نوسان مي كند. هميشه قيمت 
دالر و بورس يك همبستگي داشتند و بازار سرمايه با 
نرخ دالر نيمايي معامله مي ش��ود. اما از نرخ دالر بازار 
آزاد به صورت هيجاني تاثير مي گيرد كه اين موضوع 
مي تواند روي رشد ش��اخص و معامالت تاثير داشته 
باشد قيمت طال و سكه در نخستين روز هفته با روند 
صعودي آغاز به كار كردن��د. در حالي كه قيمت دالر 
وارد كانال ۳۶ هزار توماني شد قيمت سكه امامي هم 
از محدوده ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار توماني فراتر رفت.

طي يك هفته اخير اونس جهاني طال بيش از ۵۰ دالر 
رشد داش��ت و قيمت دالر نيز محدوده امن ۳۲ هزار 
توماني را شكس��ت و اكنون در كانال ۳۶ هزار تومان 
در نوسان است. شيب تند افزايش قيمت دالر، قيمت 
طال و س��كه را از اواسط هفته گذشته با روند صعودي 
همراه ك��رده، روندي كه به نظر مي رس��د همچنان 

فزاينده است.
البته معامله گران مي گويند افزايش قيمت سكه ناشي 
از افزايش قيمت دالر بوده و افزايش تقاضا، تاثيري در 
اين روند نداشته است. اگرچه برخي معتقدند تقاضا در 

اين بازار اندكي كمتر شده است.

  ُمسكن بانك مركزي براي طال
رييس كل بان��ك مركزي در روزهاي گذش��ته از برخي 
سياست هاي اين نهاد سياست گذار در حوزه پولي كشور 
پرده برداشت تا شايد تاثير آن مسكني بر تورم بي سابقه 
بازار دالر و افزايش قيمت طال و س��كه باشد. انتشار اوراق 
س��كه بهار آزادي با سررسيد شش ماهه، ارايه طالي آب 
شده به بخش خصوصي و تبديل به سكه براي عرضه در 
بازار و اصالح قانون ماليات بر س��ود سپرده هاي اشخاص 
حقوقي و ح��ذف آن از بودجه ۱۴۰۱ راهكارهايي بود كه 
اين نهاد با اميد به كنترل و كاهش قيمت دالر، طال و سكه 
مطرح كرد. اما ديروز ۱۴ آبان در نخستين روز هفته روند 
قيمتي در هر س��ه بازار افزايشي بود. به نظر مي رسد اين 
پيشنهادات س��ه گانه حداقل در اولين روز هفته تاثيري 
بر بازارها نگذاش��ته اس��ت و بايد ديد تاثي��ر راهكارهاي 
پيشنهادي بانك مركزي در روزهاي آينده روند قيمت ها 
را بر مدار ثبات و حتي كاهش قيمت سوق مي دهد يا بازار 
بايد به نرخ ه��ا ي جديد يا حتي باالتر عادت كند؟ قيمت 
اونس جهاني طال در لحظه نگارش اين گزارش ۱,۶۸۱,۳۸ 
دالر است و نسبت به روز گذشته ۰,۰۱ دالر كاهش داشت. 
امروز قيمت سكه امامي بيش از نيم ميليون تومان افزايش 
داشت و ۱۶ ميليون و ۶۴۵ هزار تومان در بازار معامله شد. 
قيمت سكه طرح جديد نيز با افزايش ۴۵۰ هزار توماني 
نزديك به ۱۵ ميليون ۵۰۰ هزار تومان رسيد. نيم سكه و 
ربع سكه هر كدام ۲۵۰ هزار تومان افزايش قيمت داشتند 
و به ترتيب به قيمت ۸ ميليون و ۸۵۰ و ۵ ميليون و ۸۵۰ در 
بازار معامله شدند. سكه گرمي ۱۰۰ هزار تومان گران شد و 
به قيمت ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد. هر مثقال طال 
۲۳۰ هزار تومان افزايش قيمت داشت و اين رشد بيشترين 
ميزان تغييرات هر مثقال طال در هفته هاي اخير اس��ت. 
امروز هر مثقال ۶ ميليون و ۲۶۳ هزار تومان شد. هر گرم 
طال هم با قيمت يك ميليون و ۴۴۸ هزار تومان، رشدي 

بيش از ۵۰ هزار تومان داشت.

  حباب سكه كاهش داشت؟
با وجود افزايش قيمت س��كه اما حباب سكه با كاهش 
بي سابقه طي ماه هاي گذشته همراه بود. حباب سكه 
ط��رح قديم ۶۳۰ هزار تومان كاهش داش��ت و به كف 
كانال يك ميليون تومان رسيد. حباب سكه امامي هم با 
ريزش ۴۳۰ هزار توماني به ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
رس��يد. حباب نيم س��كه نيز بيش از ۲۶۰ هزار تومان 
كاهش قيمت داشت. به نظر مي رسد خبر فروش اوراق 
سكه با هدف تعديل قيمت سكه و كاهش حباب آن، در 
نخستين گام موفق عمل كرده است. شايد بتوان گفت 
امروز كاهش حباب سكه متاثر از اخبار عرضه اوراق سكه 
در بورس است. بايد ديد روند بازار با توجه به قيمت دالر 
در روزهاي آينده در چه مسيري حركت خواهد كرد و 
آيا سياست هاي بانك مركزي مي تواند اهرمي براي مهار 

قيمت ها در بازار كاالهاي سرمايه اي باشد؟
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تعهدات كود كشاورزان انجام شد
در پي انتش��ار گزارش��ي  با تيتر تبعيد ناخواس��ته 
چهره هاي اقتصادي اصولگرا به حاش��يه در روزنامه 
»تعادل«  سازمان برنامه و بودجه  جوابيه اي به دفتر 

نشريه ارسال كرده است كه در زير مي خوانيد:
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
  گزارش��ي با عنوان »تبعيد ناخواس��ته چهره هاي 
اقتصادي اصولگرا به حاشيه« مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ 
در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس 
ماده ۲۳ قان��ون مطبوعات و به منظ��ور رفع ابهام و 
روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ 
در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل 

دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
حماي�ت تمام ق�د دول�ت از كش�اورزان/

تعهدات كود كشاورزان انجام شد
با عنايت ب��ه حذف ارز ترجيح��ي واردات كودهاي 
ش��يميايي در س��ال ۱۳۹۹ و همچني��ن افزايش 
هزينه هاي تبعي مرتبط با تأمي��ن، تدارك و توزيع 
انواع كودهاي ش��يميايي، عالوه ب��ر در نظر گرفتن 
اثر آن ب��ر افزايش هزينه هاي تولي��د و قيمت تمام 
ش��ده و تعيين قيمت خري��د تضميني محصوالت 
كش��اورزي، اعتبارات رديف يارانه نهاده ها و عوامل 
تولي��د كش��اورزي و خريد تضمين��ي محصوالت 
كش��اورزي از ۶۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ به 
۳۴۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزايش يافته 
و س��هم يارانه كود شيميايي در موافقت نامه مبادله 
شده به ميزان ۲۳۰۰ ميليارد تومان منظور گرديد. 
در سال جاري نيز رديف مذكور با رديف تنظيم بازار 
ادغام و اعتبار كل آن به ۴۰۰۰ ميليارد تومان افزايش 
يافته اس��ت. عالوه برآن مبلغ ۴۰۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي با تضمين دولت نيز ديده شده است 
كه به دليل ضرورت افزايش ميزان تأمين كودهاي 
فس��فاته و پتاس��ه، پرداخت ۹۰۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي جديد با تضمين دولت به شركت 
مذكور به اين رقم اضافه شده است. همچنين طبق 
تكاليف قانوني دولت متعهد به پرداخت مابه التفاوت 
قيمت كشف ش��ده در بورس كاال ب��ا قيمت فروش 
كود اوره از سوي ش��ركت هاي پتروشيمي بوده كه 
ميزان آن در سال ۱۴۰۱ مبلغي در حدود ۲۴۰۰۰ 
ميليارد تومان برآورد مي گردد. طبق آخرين برنامه 
ارايه شده توسط وزارت جهاد كشاورزي در خصوص 
تأمين و تدارك كودهاي شيميايي موردنياز در سال 
۱۴۰۱، كل مقدار پيش بيني شده برابر ۳۲۰۰ هزار 
تن انواع كود شيميايي ش��امل ۲۴۰۰ هزار تن كود 
اوره و ۸۰۰ هزار تن كود فس��فاته و پتاس��ه بوده كه 
نسبت به عملكرد سال قبل )۲۶۸۰ هزار تن( افزايش 
چشمگيري نشان مي دهد. از سويي با وجود اصالح 
قيمت فروش كودهاي فسفاته و پتاسه در سال جاري 
نسبت به سال قبل به دليل افزايش قابل توجه قيمت 
تمام ش��ده كودهاي مذكور ناشي از افزايش قيمت 
در بازار جهاني، طبق اعالم وزارت جهاد كش��اورزي 
سهم دولت از بهاي تمام شده كودهاي مذكور برابر 
۶۰ درصد بوده كه نسبت به ابتداي سال ۱۴۰۰ )۳۰ 
درصد( بسيار باالتر است. همچنين ۲۴۰۰ هزار تن 
كود اوره توسط كارخانه هاي پتروشيمي در اختيار 
شركت خدمات حمايتي قرار گرفته است كه بخش 
عمده آن توزيع گرديده و مابقي تا پايان سال توزيع 
خواهد ش��د.  با عنايت به موارد فوق، ادعاي مطرح 
ش��ده در زمينه ع��دم تأمين اعتب��ارات موردنياز و 
كمبود كود شيميايي براي فصل كشت پاييز صحت 
نداش��ته و عماًل حمايت هاي دولت در اين حوزه در 
سال جاري نسبت به سال هاي گذشته تقويت شده 
است. شايان ذكر است به منظور استفاده بهينه از منابع 
عمومي و رفع معايب و مشكالت فعلي تأمين و توزيع 
نهاده هاي كشاورزي، پيگيري هاي الزم براي تدوين 
برنامه عملياتي با رويكرد پرداخت مستقيم يارانه به 
ذي نفعان )كشاورزان( مطابق تعهد الگوي كشت در 

حال انجام است. 
مركزاطالعرساني
روابطعموميواموربينالملل

تاكيد سران قوا بر ضرورت 
هماهنگي براي بهبود معيشت 
مردم و تقويت رشد اقتصادي

سران قوا خواستار تالش مضاعف و هم افزايي بخش هاي 
مختلف در زمينه خنثي سازي تحريم ها و بهبود معيشت 
مردم با حفظ و تقويت رشد اقتصادي و تعامل گسترده تر 
در جهت پيش��برد برنامه ها و اهداف توسعه اي كشور 
شدند. سران سه قوه در نشست روز گذشته با قدرداني 
از حضور باش��كوه و كم نظير مردم فهيم و زمان شناس 
ايران اسالمي در مراسم روز مبارزه با استكبار جهاني و 
اعالم همبستگي ملي، بر لزوم هوشياري هر چه بيشتر 
در برابر تهديدهاي دش��منان و مقابله با دسيس��ه ها و 
هم نوايي هاي شوم و تفرقه افكنانه عوامل نفوذي تاكيد 
كردند. ضرورت تس��ريع در رس��يدگي به پرونده هاي 
عوامل اغتشاش و ايجاد ناامني در كشور و مجازات آنان 
از ديگر موضوعات مورد تاكيد سران قواي مجريه، مقننه 
و قضاييه بود. در اين جلسه كه در نهاد رياست جمهوري 
برگزار شد، س��يد ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف 
و حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي، با تاكيد 
بر ضرورت هماهنگي و همكاري هر چه بيش��تر همه 
دستگاه ها و نهادها در راستاي تبديل تهديدها به فرصت 
همچون گذشته، خواستار تالش مضاعف و هم افزايي 
بخش هاي مختلف در زمينه خنثي سازي تحريم ها و 
بهبود معيشت مردم با حفظ و تقويت رشد اقتصادي 
و تعامل گسترده تر در جهت پيشبرد برنامه ها و اهداف 

توسعه اي كشور شدند.

 طلب 328 هزار  ميلياردي 
بانك مركزي  از بانك ها و دولت

بانك مرك��زي گزي��ده آمارهاي اقتص��ادي در 
مردادماه امس��ال را منتش��ر كرده كه بر اساس 
آن مطالبات بانك مرك��زي از بانك ها و دولت به 
 ترتيب ۱۷۰.۹ هزار ميليارد تومان و ۱۵۶.۹ هزار 
ميليارد تومان اعالم شده است. حجم نقدينگي 
نيز ۵۴۰۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اعالم شده 
كه حاكي از رشد ۳۷.۸درصدي نقدينگي نسبت 
به مقطع مش��ابه در سال گذش��ته است. اين در 
حالي است كه اين شاخص نسبت به پايان سال 
گذشته ۱۱.۸ درصد رش��د داشته است ضريب 
فزاين��ده نقدينگ��ي در پايان مرداد ماه امس��ال 
معادل ۸.۰۳۳ اس��ت كه نسبت به پايان و مرداد 
سال قبل به ترتيب ۵.۷ و ۰.۴ درصد رشد داشته 
است. از س��وي ديگري مطالبات بانك مركزي از 
بخش دولتي و بانك ها در مرداد ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، ۸.۸ و ۳۷.۶ درصد رشد 
داشته است. البته رقم بدهي دولت، شركت ها و 
موسسات دولتي به بانك مركزي در اين مدت به 
ترتيب معادل ۱۵۶.۹ هزار ميليارد تومان و ۶۲.۱ 
هزار ميليارد تومان بوده كه هر يك در مقايس��ه 
با پايان س��ال قبل با رشد ۱۸.۲ و ۳۳.۸ درصدي 
مواجه ش��ده اند و طلب بانك مركزي از بانك ها و 
دولت به۳۲۸ هزار ميليارد تومان رس��يده است.

خال��ص دارايي ه��اي خارجي بان��ك مركزي تا 
مردادماه به ۵۸۹ هزار ميليارد تومان رسيده كه 
معادل ۸۸ درصد از پايه پولي است. نرخ افزايش 
يك سال گذشته اين بخش از پايه پولي بيشترين 
س��هم را در رشد پول پرقدرت داشته است. رشد 
پايه پولي ي��ا پول پرقدرت موتور محرك رش��د 
نقدينگي اس��ت كه در بلندمدت به تورم تبديل 
مي شود. رش��د پايه پولي تا تيرماه روندي نزولي 
را طي مي كرد و به نرخ س��االنه ۲۶ درصد رسيد. 
اما در دو ماه بعدي تابستان اين روند وارونه شد و 
رشد پول پرقدرت ابتدا به ۳۰.۳ و سپس به ۳۳.۳ 
درصد رس��يد. جزييات پايه پولي شهريور هنوز 
منتشر نش��ده، اما اطالعات مرداد نشان مي دهد 
اصلي ترين عامل رش��د پايه پولي ت��ا مردادماه 
افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
بوده است.حجم اس��كناس و مسكوك در دست 
اش��خاص تا پايان مردادماه ب��ه ۸۹ ه.م.ت )هزار 
ميليارد تومان( رس��يده است. ۱۱۲۷ ه.م.ت هم 
حجم س��پرده هاي ديداري بوده است. مجموع 
اين دو قسمت نقدينگي كه به آنها سودي تعلق 
نمي گيرد، اصطالحا »پول« هس��تند. اما بخش 
بزرگ تر نقدينگي را ش��به پول تشكيل مي دهد 
كه شامل سپرده هاي قرض الحسنه، كوتاه مدت 
و بلندمدت است. مانده شبه پول در شبكه بانكي 
تا پايان مرداد برابر با ۴۱۸۵ ه.م.ت بوده اس��ت. 
بزرگ تري��ن بخش ش��به پول هم س��پرده هاي 

كوتاه مدت است كه ۱۴۷۰ ه.م.ت اندازه دارد.

برجام، نفت و اعتراضات
 مجلس نمايندگان و سناي امريكا در دست داشته 
باش��ند، تاكتيك ها و روش هاي متفاوتي در پيش 
مي گيرن��د و برنامه هاي قبل��ي را دنبال مي كنند، 
اما اگر جمهوري خواهان پيروز انتخابات باش��ند، 
روش ه��اي ديگ��ري در پيش گرفته مي ش��ود. از 
س��وي ديگر ايران هم به دليل مشكالت داخلي و 
مشكالت اقتصادي اش نيازمند تغيير در وضعيت 
تحريم ها است و خواهان دستيابي به توافق پايدار 
اس��ت. البته مجموعه اين گزاره ها تحليلي است و 
نيازمند به وقوع پيوس��تن رخدادهاي آينده است. 
در كل معتق��دم اين رويكرد كه برج��ام را كامال از 
دس��ت رفته مي داند، چندان پايه و اساس درست 
تحليلي ندارد. اقتصاد انرژي در سطح بين المللي در 
كنار مشكالت اقتصادي كشورهاي ايران و امريكا، 
دستيابي به توافق را ناگزير مي س��ازد. ايران براي 
عبور از اعتراضات نيازمند اتفاقات اقتصادي مثبتي 
است تا مردم احساس كنند كه بهبودي در وضعيت 
صورت گرفته است. با نرخ دالر افسارگسيخته عبور 
از چالش هاي موجود در كش��ور بسيار بعيد به نظر 

مي رسد.

معضل  دولت بزرگ ايران
 بلندمدت كمك كند و پس از آن، بخش خصوصي 
بتواند با استفاده از اين بستر شانس خود براي حضور 
در عرص��ه بين المللي را امتحان كن��د. در غير اين 
صورت اما بايد براي ما درس ش��ده باشد كه ادامه 
دادن سياست هاي اقتصادي در شرايط فعلي، قطعا 

ما را به جايي نخواهند رساند.

 مغالطه رشد صادرات 
پس از گراني ارز

نهايتا هم بزرگ ترين برنده نوسانات ارزي در كنار 
دولت، سوداگران، س��ودجويان و دالالن هستند. 
افرادي كه اقدام به احتكار ارز و كاالها مي كنند، از 

اين وضعيت سودهاي كالني مي برند.
۵( اما اين سكه يك روي ديگر هم دارد و آن بازندگان 
افزايش نرخ ارز است. همزمان با افزايش سود دولت و 
سوداگران، مردم فقيرتر مي شوند. بايد توجه داشت، 
س��ود كالن دولت، دالالن و خصولتي ها از افزايش 
نرخ ارز به قيمت فقيرتر ش��دن مردمي اس��ت كه 
اساسا امكاني براي پس انداز دالر و سكه و كاال ندارند. 
مردمي كه به ريال حقوق مي گيرند اما بايد به دالر 
خرج كنند. بايد به فرياد اين اقشار محروم و متوسط 

جامعه رسيد، اگر فريادرسي باشد.

با افزايش قيمت ارز، قيمت طال و سكه باال رفت و شاخص بورس 44 هزار واحد رشد كرد

تكانه هاي دالر بر بازارهاي مالي

تأمين حقوق از منابع غيرتورمي
در پي انتشار گزارشي درباره تامين منابع افزايش حقوق ها  
سازمان برنامه و بودجه  جوابيه اي به دفتر نشريه ارسال 

كرده است كه در زير مي خوانيد:
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
گزارشي با عنوان »منبع مبهم افزايش حقوق ها« مورخ 
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است 
بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به  منظور رفع ابهام و 
روشن  شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در 
همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع 

 وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
تأمين حقوق از منابع غيرتورمي/سياست اشتباه دولت 

گذشته تكرار نمي شود
در حالي كه اعداد و ارقام از عملكرد ش��ش ماه نخس��ت 
بودجه در سال جاري حكايت از كاهش رشد نقدينگي؛ 
بهبود تراز كل بودجه، روند كاهش��ي ن��رخ تورم برخي 
جريان ها و رسانه ها با انگيزه هاي مشخص دائم صحبت از 

ترميم حقوق از محل هاي تورم زا و تشديد كسري بودجه 
دولت سخن به ميان مي آورند. مگر نه اينكه دولت سيزدهم 
بودجه سال گذشته را با كسري ۴۸۰ هزار ميلياردتوماني 
تحويل گرف��ت؛ آن  هم در زماني كه باي��د ماهانه ۱۵ تا 
۱۷ ه��زار ميليارد توم��ان آينده  فروش��ي دولت قبل از 
طريق انتشار بي محاباي اوراق مالي را تسويه مي كرد؛ آيا 
يادشان هست دولت قبل تنها در چهار ماه آخر فعاليت 
خود ۵۴ هزار ميليارد تومان منابع بانك مركزي را صرف 

خاصه خرجي هاي خود كرد؟
آيا اين جريان ها نديدند كشور در بيش از يك سال گذشته 
با توقف روند ناصواب چاپ پول پرقدرت، استفاده از منابع 
بانك مركزي براي تأمين هزينه هاي جاري را خط قرمز 
اعالم كرده و به آن پايبند بوده است؟ دولت سيزدهم به 
 جاي توزيع منابع ارزي به اسم نرخ ترجيحي بين برخي 
يقه سفيدان و وابستگان سياسي از ابتدا سراغ اصالحات 
بنيادين اقتصادي رفت. اما قرار نيس��ت دولت سيزدهم 
مانند دولت قبل كه در آن ۹,۵ درصد شكاف فقير و غني 

افزايش يافت از كنار فشار به سفره مردم عبور كند.

دولت به علت افزايش شكاف حقوق كارمندان و كارگران 
از يك س��و و تورم جهاني ناشي از جنگ اوكراين افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشستگان را دنبال كرد؛ اما اين اقدام 
به معني چاپ و پول و استقراض نيست؛ بلكه دولت به  جاي 
وادادگي و منوط كردن آب مردم به برجام خود را موظف 

به افزايش درآمدهاي پايدار مي داند.
گواه اين مدعا ش��رايط درآمدي كش��ور است؛ عملكرد 
پنج ماه بودجه هم  نش��ان مي دهد در پنج  ماهه ابتدايي 
س��ال منابع درآمدي دولت به ۴۱۲ هزار ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ 
همچنين درآمدهاي عمومي به عنوان پايدارترين جزو 
منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رش��د به ح��دود ۲۴۹ هزار 
ميليارد تومان رسيده است. با تمركز دولت بر مقابله با فرار 
مالياتي به  جاي افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، 
ميزان درآمدهاي مالياتي هم رش��د فراوان ۷۳ درصدي 

داشته و به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
دولت همچنان چاپ پول و استقراض را خط قرمز مي داند؛ 
آمارهاي بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي هم گواه 

اين موضوع است. نرخ رش��د نقدينگي )دوازده  ماهه( از 
۴۰,۵ درصد در پايان ش��هريور پارسال به ۳۵ درصد در 
پايان ش��هريور ۱۴۰۱ كاهش  يافته و رشد پايه پولي در 
دوازده  ماهه منتهي به شهريورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳,۱ 
درصد بوده اس��ت. اما گويا برخي رسانه ها و جريان هاي 
سياس��ي عادت كرده اند بدون ات��كا بر اع��داد و ارقام و 
اس��تنادهاي واقعي بذر نااميدي در جامعه پخش كنند؛ 
حال  آنكه نمي دانند رويكردهاي سياسي مصالح ملي مردم 
را مسلخ مي برد. سازمان برنامه  و بودجه از ماه ها پيش اعالم 
كرده بود ترميم حقوق را در شرايط داشتن منابع پايدار 
مي پذيرد؛ رفت  و برگشت اليحه بين كميسيون و صحن 
علني براي حذف بخش قابل  توجهي از پيشنهاد هايي كه 
سقف اليحه را افزايش مي داد هم اين موضع اين سازمان 
را به  خوبي نشان داد. قطعا دولت در ماه هاي پاياني سال 
هم ب��راي پرداخت حقوق به درآمده��اي پايدار و منابع 

غيرتورمي متكي خواهد بود.
مركزاطالعرساني
روابطعموميواموربينالملل

جوابيه



قيمت گذاري دس��توري يكي از مهم ترين مشكالت 
اقتصاد كش��ور به حس��اب مي آيد و به نوعي مي توان 
گفت كه اين نوع قيمت گذاري به زيان اقتصاد كشور 
و مردم جامعه اس��ت. چرا كه هم صنايع و شركت ها 
به واس��طه قيمت گذاري دس��توري زيان مي كنند 
)نمي توانند محصوالت خود را به قيمت واقعي و تمام 
شده بفروش��ند در نهايت با زيان مواجه مي شوند.( بر 
همين اساس وزير اقتصاد خبر از معضل قيمت گذاري 

دستوري داده است.
قيمت گذاري ضربه سنگيني به اقتصاد كشور و بازار 
س��رمايه مي زند به نوعي با قيمت گذاري دس��توري 
ت��وازن قيمت ه��ا در بازارهاي س��رمايه گذاري بهم 
مي خورد. قيمت گذاري دس��توري باعث مي شود كه 
محصول به قيمت واقعي خود وارد بازار نشود و سرمايه 
م��ردم و توليد كننده به مخاطره بيفت��د. براي نمونه 
قيمت گذاري دستوري در حوزه خودرو باعث شده كه 
كارخانه و خريداران واقعي اين محصول زيان كنند و به 
نوعي نتوانند محصول با قيمت واقعي بخرند.در مقابل 
زماني اين محصول وارد بورس كاال شد اين محصول 
به قيمت واقعي خود رس��يد و خريدار و كارخانجات 
س��ود كردند و از همه مهم تر نقدينگي در بورس وارد 
ش��د. قيمت گذاري دستوري باعث ش��ده كه بورس 
نيز وضعيت وخيمي به خود بگيرد و به نوعي با خروج 
نقدينگي مواجه شود به هر ترتيب كاهش قيمت گذاري 
دستوري به اقتصاد كشور و بورس كمك بسيار زيادي 
خواهد كرد. احس��ان خاندوزي وزير امور اقتصادي و 
دارايي گفت: وزارت اقتصاد و س��تاد اقتصادي دولت 
تمامي تالش خود را براي اصالح رويه هاي اشتباه به  كار 
گرفته اند كه از جمله آنها مي توان به بحث قيمت گذاري 

دستوري كه سال ها در كشور رايج بوده، اشاره كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد: طي ماه هاي 
گذشته شاهد لغو قيمت گذاري دستوري در برخي از 
محصوالت و ورود آنها به س��ازوكار شفاف بورس كاال 
بوديم كه اين امر نشان دهنده عزم جدي دولت براي 

حذف شيوه اشتباه قيمت گذاري است.
خاندوزي مطرح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در تالش اس��ت تا س��ازوكار اصلي تعيين قيمت  در 
اقتصاد به كار گرفته ش��ود و در خصوص اقالمي كه 
همچنان به طور غيركارشناسي نرخ گذاري مي شوند، 
بنا داريم تا ب��ا مجموعه ابزارهاي در اختيار خود اين 
مس��اله را س��اماندهي كنيم. وي بيان كرد: در حال 
حاضر وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در حال تهيه 
ماده  واح��ده پيش��نهادي براي تصحيح س��ازوكار 
قيمت گذاري دستوري است كه طي هفته هاي آينده 

آن را اطالع رساني خواهيم كرد.
خاندوزي تصريح كرد: طبق قوانين متعددي كه پيش 
از اين در كش��ور به تصويب رسيده دولت موكلف به 
جبران زيان تمامي افرادي است كه از قيمت گذاري 
غيركارشناسي آسيب ديده اند، است. ازاين رو دولت 
حمايت از تمام��ي توليدكنندگان و صادركنندگان 
كه از محل قيمت گذاري دستوري و غيركارشناسي 
دچار زيان يا كاهش سود شدند را وظيفه خود مي داند 
و در تالشيم تا با استفاده از ساير ابزارهاي اقتصادي، 

اين موضوع را حل و مديريت كنيم.

   قيمت گذاري دستوري چيست؟
اصطالح قيمت گذاري دس��توري ي��ا كنترل قيمت 
به حداقل يا حداكثر قيمت هاي قانوني تعيين ش��ده 
براي كاالهاي مش��خص اش��اره دارد. كنترل قيمت 
معمواًل توس��ط دولت در بازار آزاد اجرا مي شود. اين 
فرآيند معمواًل به عنوان ابزاري براي مداخله مستقيم 
اقتصادي براي مديريت مقرون به صرفه بودن برخي 
كاالها و خدمات، از جمل��ه اجاره، خودرو، بنزين، غذا 
و... به كار مي رود. اگرچه اعمال سياست هاي كنترل 
قيمت ممكن است در كوتاه مدت قيمت برخي كاالها 
و خدمات را مقرون به صرفه تر كند اما كنترل قيمت 

اغل��ب مي تواند منجر به اختالل در ب��ازار، ضرر براي 
توليد كنندگان و تغيير قابل توجه در كيفيت ش��ود. 
كنترل قيمت نوعي مداخله اقتصادي توس��ط دولت 
اس��ت. اين كار به منظور مقرون ب��ه صرفه تر كردن 
كاالها، خدمات و... براي مصرف كنندگان هس��تند و 
همچنين معمواًل براي كمك به هدايت اقتصاد كالن 
در جهت خاصي استفاده مي شوند. به عنوان مثال، اين 
محدوديت ها ممكن اس��ت براي مهار تورم ضروري 
تلقي شوند.قيمت گذاري دستوري برخالف قيمت هاي 
تعيين  ش��ده توس��ط نيروهاي بازار است كه توسط 
توليدكنندگان به دليل عرضه و تقاضا تعيين مي شوند. 
معمواًل اين فرآيند بر كاالهاي اصلي مصرف  كننده كه 
حساسيت بيش��تري در جامعه دارد، اعمال مي شود. 
سياست هاي كنترل قيمت ممكن است قيمت كاال يا 
خدمات را به طور دقيق مشخص و اجباري كند يا اينكه 
به گونه اي ديگر باشد؛ به اين معنا كه دولت ممكن است 
براي كاال يا خدمات مورد نظر خود، حداقل يا حداكثر 
تعيين كند و دس��تور بدهد كه نوسانات قيمتي كاال 

يا خدمات مورد نظر حتما بايستي در اين بازه باشد.
نكته اي كه در خصوص كنت��رل قيمت ها بايد به آن 
اشاره كنيم اين است كه اگرچه دولت ها هميشه براي 
قيمت گذاري دستوري داليل و توجيهاتي همچون 
مقرون به صرفه بودن براي قشر مصرف كننده يا ثبات 
اقتصادي مي آورند اما اين كنترل قيمت ممكن است 
اثر معكوس داش��ته باش��د؛ الزم به ذكر است كه در 
درازمدت، كنترل قيمت ها منجر به مشكالتي مانند 
كمب��ود، جيره بندي، كاهش كيفي��ت محصول و به 
وجود آم��دن بازارهاي غيرقانوني مي ش��ود كه براي 
عرضه كاالهاي تحت كنترل قيمت از طريق كانال هاي 
غيررسمي ايجاد مي شود كه اغلب مي تواند منجر به 

افت كيفيت كاالها و خدمات موجود شود.
كنت��رل قيمت مفهوم جديدي نيس��ت. در واقع اين 
س��ازوكار به هزاران س��ال پيش برمي گردد. به گفته 
مورخان، توليد و توزيع غالت توسط مقامات مصري 
در قرن سوم قبل از ميالد، به صورت دستوري كنترل 
و تنظيم شده است. تمدن هاي ديگر، از جمله بابلي ها، 
يونانيان باستان و امپراتوري روم، كنترل قيمت ها را در 

موارد مختلف اجرا كردند.
ما مي توانيم نمونه هايي از كنترل قيمت ها را در دوران 
مدرن تر، از جمله در زمان ه��اي جنگ و انقالب پيدا 
كنيم. در اياالت متحده، دولت هاي استعماري قيمت 

كاالهاي مورد نياز ارتش جورج واش��نگتن را كنترل 
كردند كه منجر به كمبود شديد شد. دولت ها همواره 
به مداخله و تعيين محدوديت هايي براي قيمت گذاري 
محصوالت و خدمات خود توسط توليدكنندگان ادامه 
مي دهند. براي مثال، دولت هاي شهري اغلب ميزان 
اجاره اي كه صاحبخانه مي تواند از مس��تأجران خود 
دريافت كند يا ميزان افزايش اجاره ها را براي مقرون  به 

 صرفه  تر كردن مسكن محدود مي كند.
شايد با خود فكر كنيد كه چنين قيمت گذاري هايي 
فقط در كش��ورهايي صورت گرفته است كه اقتصاد 
باز نداش��ته اند؛ اما بايد خاطرنش��ان كرد كه حتي 
در آزادترين كشورهاي اقتصادي نيز، سياست هاي 
كنترلي قيمت هرچند در زمان هاي خاص و به صورت 
كوتاه مدت، اما انجام شده است. به عنوان مثال دولت 
اياالت متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهاني 
اول و دوم ي��ا حد فاصل س��ال هاي 1971 و 1973، 

سقف قيمت هاي انرژي را تعيين كرد.

    ركود اقتصاد با قيمت گذاري دستوري
مهدي باغبان، كارشناس بازارسرمايه، گفت: اصطالح 
قيمت گذاري دستوري يا كنترل قيمت به حداقل يا 
حداكثر قيمت هاي قانوني تعيين شده براي كاالهاي 
مشخص اشاره دارد. همچنين كنترل قيمت معموال 
توسط دولت در بازار اجرا مي شود كه اين فرآيند معمواًل 
به عنوان ابزاري براي مداخله مستقيم اقتصادي براي 
مديريت مقرون به صرفه كردن برخي كاالها و خدمات، 

از جمله اجاره، خودرو، بنزين، غذا و... به كار مي رود.
وي افزود: اگرچه اعمال سياست هاي كنترل قيمت 
ممكن اس��ت در كوتاه مدت قيمت برخ��ي كاالها و 
خدمات را مق��رون به صرفه تر كند، اما كنترل قيمت 
اغل��ب مي تواند منجر به اختالل در ب��ازار، ضرر براي 

توليد كنندگان و تغيير قابل توجه در كيفيت شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه بيان داشت: دولت ها 
هميش��ه براي قيمت گ��ذاري دس��توري داليل و 
توجيهاتي همچون مقرون به صرفه بودن براي قشر 
مصرف كنن��ده يا ثبات اقتص��ادي مي آورند، اما اين 
كنترل قيمت در بيش��تر مواقع اثر معكوس داشته 
اس��ت؛ الزم به ذكر اس��ت كه در درازمدت، كنترل 
قيمت ها منجر به مشكالتي همچون كمبود، جيره 
بندي، كاه��ش كيفيت محصول و ب��ه وجود آمدن 
بازارهاي غيرقانوني مي شود كه براي عرضه كاالهاي 

تحت كنترل قيمت از طريق كانال هاي غيررس��مي 
ايجاد مي ش��ود كه اغل��ب مي تواند منج��ر به افت 
كيفيت كاالها و خدمات منجر ش��ود. وي ادامه داد: 
به عنوان نمونه تأثير قيمت گذاري دس��توري را در 
صنعت برق مشاهده مي كنيم؛ با توجه به قيمت هاي 
فعلي، تأسيس نيروگاه هاي جديد يا افزايش ظرفيت 
نيروگاه هاي موجود، توجيه اقتصادي خود را از دست 
داده و بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه گذاري در 
اين بخش ندارد و عوارض كمبود برق منجر به قطعي 
برق در بخش صنعتي و خانگي مي شود، قطعي برق 
در بخش خانگي منجر به نارضايتي عمومي مي شود. 
بنابراين دولت ها همواره فشار قطعي برق را به صنايع 
تحميل مي كنند كه اثرات آن را در صورت هاي مالي 
شركت ها مشاهده مي كنيم با كاهش توليد، سود و 
افزايش استهالك تجهيزات همراه و تأثيرات منفي 

آن در قيمت سهام شركت منعكس مي شود.
به گفت��ه اين فع��ال بازارس��رمايه؛ يك��ي ديگر از 
نمونه هاي واض��ح كه تاثير مخ��رب قيمت گذاري 
دس��توري بر صنايع ايران را نشان مي دهد، اجراي 
سياس��ت كنترل قيمت بر روي خودروهاي توليد 
شده در ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا است كه 
در ساليان اخير، به دليل تورم باال و جهش ارزي در 

كشور، خود را بيشتر از قبل نمايان مي كند.
وي تصري��ح ك��رد: همانطور ك��ه مي داني��د قيمت 
خودروهاي توليد شده در ش��ركت هاي ايران خودرو 
و س��ايپا اختالف بس��يار زي��ادي با قيمت ب��ازار آزاد 
دارد و عام��ل به وجود آمدن چني��ن اختالفي، اعمال 
فش��ار براي كنترل قيمت اس��ت؛ چراكه سازمان ها و 
نهادهاي مس��وول با هدف حماي��ت از مصرف كننده 
روي محصوالت توليد شده در اين دو شركت سياست 
كنترل قيمت را اجرا مي كنند، اما نه تنها قيمت بازار آزاد 
كنترل نمي شود؛ بلكه يك رانت و اختالف قيمت بسيار 
زياد بين قيمت كارخانه و بازار آزاد به وجود مي آيد كه 
اين امر منجر به كاهش كيفيت محصوالت توليدي و 
همچنين كاهش سودآوري شركت هاي خودروسازي 
و متضرر شدن سهامداران اين شركت ها شده است. اين 
كارشناس بازارسرمايه عنوان كرد: سرمايه گذاري در هر 
كار اقتصادي، نيازمند پيش بيني پذير بودن آينده دارد؛ 
وقتي با قيمت گذاري دستوري پيش بيني پذير بودن 
را از اقتصاد حذف كني��م در اصل ادامه توليد، اقتصاد 

و بازارسرمايه را به سمت ركود تشويق خواهيم كرد.
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جذابيت سود تضمينی
در بازار پرنوسان سهام

ایرن�ا| مه��دی پارچينی، مدير س��ابق نظ��ارت بر 
بورس های سازمان بورس با اشاره اينکه تجربه انتشار 
اوراق تبعی با رويکرد بيمه جمعی سهام پيش تر هم به 
صورت گسترده برای سرمايه گذاران انجام و اعمال شد، 
افزود: اين تصميم در گذشته باعث اطمينان بخشی به 
بازار سهام شد و به نظر در شرايط کنونی هم اين اتفاق 
می تواند اثر مثبت بگذارد. وی عنوان کرد: انتشار اوراق 
تبعی و بيمه گسترده سهام می تواند يک حاشيه امن 
و تضمينی برای سهامداران حقيقی ايجاد کند که اين 
موضوع باعث برقراری ثبات و اطمينان از ناحيه شرايط 
آينده شرکت ها و س��رمايه گذاری می شود. پارچينی 
گفت: در کنار اين اقدامات حمايتی از بازار س��رمايه، 
بهتر اس��ت دولت برنامه حمايت جامعی را در دستور 
کار قرار دهد تا اثرگذاری اين تصميم ها زودگذر نباشد 
و در بلندمدت ش��اهد يک رويه منطق��ی و تعادلی در 
بازار باشيم. مدير سابق نظارت بر بورس های سازمان 
بورس يکی از چالش های کنونی بازار سهام را به گزارش 
عملکرد شرکت ها مربوط می داند که به خاطر افزايش 
بهای تمام شده توليدات ش��رکت ها که مستقيمًا به 
تصميماتی در زمينه خ��وراک و هزينه های انرژی بر 
می گردد، روی س��ود عملياتی ش��رکت ها اثر منفی 
گذاشته است. وی با اشاره به چالش های ديگر بازار سهام 
همچون انتشار اوراق و افزايش نرخ سود بانکی گفت: 
دولت بايد برای هر مساله يا موضوعی از تکرر تصميمات 
پرهيز کن��د، چراکه ابهام و تک��رر در تصميم ها باعث 
می شود افق سرمايه گذاری ها کوتاه مدت شود؛ اين در 
حالی است که رويکرد اصلی بايد در جهت پيش بينی 
پذيری اقتصاد باشد.به گفته پارچينی، بسته حمايتی 
بازار سهام قطعًا می تواند در کاهش بی اعتمادی به بازار 
سرمايه موثر باش��د. مدير سابق نظارت بر بورس های 
سازمان بورس تصريح کرد: بی اعتمادی شکل گرفته 
در بازار س��رمايه ناش��ی از تصميم هايی اس��ت که در 
جای ديگری از اقتصاد گرفته ش��ده و اث��رش را روی 
بنگاه ها گذاشته است. وی اظهار داشت: بازار سرمايه 
با چالش های متعدد و متنوعی مواجه اس��ت که افق 
بلندمدت س��رمايه گذاری را تحت تاثير قرار می دهد؛ 
اين در حالی است که اگر سياست گذار بتواند در حل 
اين چالش ها موفق باش��د، نوعی اطمينان بخشی در 
بازار ش��کل می گيرد.پارچينی با تاکيد بر اينکه بازار 
س��هام الجرم به لحاظ اثر تورمی بايد رش��د کند؛ اما 
مساله اينجاست که عملکرد شرکت های بورسی به 
سياست های کالن دولت بر می گردد، گفت: در صورتی 
که سياست گذار تصميم درست را اخذ کند، آن زمان 
نياز به بس��ته های اطمينان بخشی نخواهيم داشت، 
چراکه عملکرد ش��رکت ها می توان��د اين اطمينان 
را به بازار بدهد و س��رمايه گذار به دليل هوشمندی 
که در درون خود نهفته دارد، به س��رعت منابع را به 
بازار س��رمايه هدايت می کند.مدير سابق نظارت بر 
بورس های س��ازمان بورس با اش��اره به اينکه ثبات 
در سياس��ت های کالن اقتصاد و فراهم کردن بستر 
پيش بينی پذيری اقتصاد باعث ايجاد موقعيتی باثبات 
برای ش��رکت ها و نيز سرمايه گذاران می شود، اظهار 
داش��ت: نبود پيش بينی پذيری اقتصاد، يک مسير 
مبهم و تاريک را در برابر شرکت ها و سرمايه گذاری ها 
قرارم��ی دهد؛ چراک��ه س��رمايه گذار نيازمند ثبات 
اقتصادی است و اگر شرايط نا امن باشد سرمايه گذار 
نيز به سمت بازار امن حرکت می کند. پارچينی تاکيد 
کرد: پارامترهای کالن اقتصادی همچون نرخ بهره 
و يا نرخ ارز در توجيه پذيری طرح های توس��عه ای 
اثرگذار است و بهتر است دولت با دقت و حساسيت 
بيشتری روی متغيرهای کالن تصميم گيری کند.

سهام »یار« برای بيمه سهامداران 
حقيقی گشایش می یابد

ادامه روند نزولی شاخص بورس در بازار طی چند وقت 
گذشته مس��ووالن را بر آن داشت تا به منظور کاهش 
نوسانات ايجاد شده در بازار، تصميماتی اتخاذ و با اجرای 
آن مانع از ضرر و زيان سهامداران در اين بازار شوند که اين 
تصميمات در قالب يک بسته حمايتی ١٠ بندی آماده 
شد.  در اين بسته، مصوباتی از جمله بيمه شدن اصل و 
سود سهام مردم در يک سال آينده تا واريز شدن منابع 
جهت حمايت از سهام ناشران بزرگ مدنظر قرار گرفت 
که اين اتفاق توانست بار ديگر اميد را به سهامداران و نيز 
صعود را به شاخص بورس بازگرداند.همچنين يکی از 
بندهای اصلی بسته حمايتی بازار سرمايه که مورد تاييد 
مقامات رده عالی اقتصادی کش��ور قرار گرفت، بيمه 
سبد سهام يا همان اوراق تبعی تا سقف 1۰۰ ميليون 
تومان است که 9۶ درصد سهامداران حقيقی را پوشش 
می دهد.  گرچه از نظر کارشناسان اتخاذ اين تصميم پس 
از ٢ س��ال از آغاز ريزش بازار کمی دير است، اما اجرايی 
شدن آن می تواند بار ديگر رونق را به اين بازار بازگرداند 
و معامالت بورس را به مسير اصلی خود هدايت کند.در 
ادامه چنين تصميمی و نيز انتظار سهامداران برای انتشار 
جزييات بيش��تر از اين خبر اميرمهدی صبايی، مدير 
نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه 
جزيياتی از نحوه بيمه شدن سبد سهام سرمايه گذاران 
پرداخت و گفت: نماد س��هام يار، نمادی است که برای 
بيمه سهام س��هامداران در نظر گرفته شده است.وی 
اظهار داشت: بر اين اساس؛ قرار است در آن پرتفوی 
س��هامداران حقيقی با ارزش س��هام کمتر از ١٠٠ 
ميليون تومان بيمه شود.صبايی خاطرنشان کرد: بر 
اساس ارزيابی های انجام شده به نظر می رسد که با 
ايجاد اين نماد و ابالغ تصميم از سوی مراجع ذيصالح 
طی هفته آينده اين وعده به مرحله عملياتی برسد.

مدير نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: سهامداران دارای پرتفوی کمتر از ١٠٠ 
ميليون تومان می توانند با خريد يک ريالی اين نماد 
پرتفوی سهام خود را بيمه کنند و تا زمان سررسيد 
بازدهی حداقل ٢٠ درصدی برای آنها تضمين شود. 
وی تاکيد کرد: جزييات بيشتر در مورد ساير پارامترها 

به محض اجرای نهايی اطالع رسانی خواهد شد.

عرضه ۶۶۰ ميليارد تومان 
صكوك طي هفته جاري

شركت مدیریت دارایي مركزي بازار سرمایه| 
صكوك مرابحه ش��ركت مجتم��ع ذوب آهن و 
نورد كرم��ان به ارزش ۵,۶۰۰ ميلي��ارد ريال به 
منظور تامين س��رمايه در گ��ردش و نقدينگي 
الزم جهت خريد مواد اوليه محصوالت توليدي 
از طري��ق فرابورس اي��ران در نم��اد »نورد۰۶« 
عرضه مي ش��ود. اين اوراق ۵ س��اله و با نرخ 1۸ 
درصد مي باش��د كه اقس��اط آن هر سه ماه يك 
بار پرداخت مي ش��ود. بانك س��امان ضامن اين 
اوراق ب��وده و پذيره نويس��ي و بازارگرداني آن بر 
عهده شركت تامين س��رمايه كاردان و صندوق 
س��رمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان مي باشد. 
ضمنًا، ش��ركت كارگزاري بانك س��امان عامل 
فروش اوراق بوده و شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه عامل پرداخت اين 
اوراق اس��ت. عرضه صكوك مرابح��ه ديگر براي 
شركت توليدي طب پالس��تيك نوين )سهامي 
خاص( به مبل��غ 1,۰۰۰ ميليارد ري��ال در نماد 
»طب نوي��ن۰۵« از طري��ق فراب��ورس صورت 
خواهد گرفت. اين اوراق ۴ ساله، با نرخ پرداختي 
1۸ درصد مي باشد كه اقساط آن هر سه ماه يك 
بار پرداخت مي گ��ردد. اي��ن اوراق فاقد متعهد 
پذيره نوي��س بوده و بازارگردان��ي اوراق بر عهده 
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني 
نهايت نگر مي باش��د. ضامن اوراق، بانك صنعت 
و معدن اس��ت. همچنين عامل ف��روش و عامل 
پرداخت اين اوراق به ترتيب ش��ركت كارگزاري 
نهايت نگر و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 

بهادار و تسويه وجوه است.

افزایش نرخ بهره هم مانع رشد 
كامودیتي ها نخواهد شد

بورس نيوز|امير سيدي، كارشناس بازار سهام 
مطرح ك��رد: بازار س��هام به دليل ريس��ك هاي 
مختلف ريزش هاي زيادي را تجربه كرده اس��ت 
اما از نظر ارزش گذاري بلندمدت در قيمت هاي 
جذابي قرار دارد. اميدواري براي بازگش��ت بازار 
س��رمايه در قيمت فعلي وجود داشت كه به نظر 
اي��ن رويداد رنگ حقيقت به خود گرفته اس��ت. 
با نگاه به ارزش گذاري علم��ي در بازار دو مولفه 
تاثيرگذار بر ارزش را مي يابي��م، ابتدا نرخ بازده 
بدون ريسك يا نرخ بهره بانكي كه بانك مركزي 
آن را افزايش داده و موجب ريزش بازار س��رمايه 
شده است، عامل ديگر تاثيرگذار بر روند قيمت ها 
در بازار سهام نرخ صرفه ريسك ناميده مي شود.

وي اف��زود: ن��رخ صرفه ريس��ك را مي ت��وان به 
ريس��ك هاي كل كش��ور بس��ط داد كه عواملي 
مث��ل قيمت گذاري دس��توري، ن��رخ خوراك و 
ريس��ك هاي تحريم ها را ش��امل مي ش��ود. اين 
دس��ت عوامل و امث��ال آنها باع��ث افزايش نرخ 
تنزي��ل ش��ده و در نهايت منجر به ري��زش بازار 
س��هام مي ش��وند. البته اين عوام��ل كوتاه مدت 
هستند، با نگاه بلندمدت متوجه كم شدن ارزش 
جايگزيني شركت ها مي شويم و تا جايي كه براي 
سرمايه گذاري و ايجاد شركتي جديد 3 تا ۴ برابر 
ارزش تابل��وي آن را بايد هزينه كرد. اين تناقض 
ميان ارزش ها ري��زش بازار س��رمايه را محدود 
مي كند و به نظر مي رس��د كاه��ش  قيمت هاي 
هفته هاي قبل هيجاني بوده و روند بازار س��هام 

بايستي تغيير كند.
اين فعال بازار سرمايه درباره كاموديتي ها چنين 
گفت: جهش قيمتي در بازار كاموديتي ها بسيار 
نكته مهمي اس��ت، چراكه بعد از به وجود آمدن 
تورم جهاني، بانك هاي مركزي در سطح جهان 
با افزايش نرخ بهره به دنبال كنترل آن هس��تند 
اما معتقدم كه اين روش محدود اس��ت، چراكه 
تورم جدي در س��طح جهان در كاموديتي ها هم 
نمود پيدا مي كند. در اين بين در زنجيره عرضه 
و تقاض��اي جهاني ه��م اختالل به وج��ود آمده 
است، دسترس��ي به كاال هم همانند دوران قبل 
كرونا به سادگي انجام نمي شود. بايد گفت تمام 
اين عوامل به عالوه باال رفتن نرخ بهره كمكي به 
اصالح قيمت در كاموديتي ها نمي كند و قيمت ها 

بعد از مدتي صعودي مي شوند.
وي ادامه داد: همانند اتفاقي كه هفته قبل شاهد 
آن بوديم، كه با وجود افزايش نرخ بهره از جانب 
فدرال رزرو نرخ كاموديتي ها جهش داشتند، به 
عنوان مثال مس تا 7 درصد و نفت ۴ تا ۵ درصد 
افزايش را به خود ديدند. به نظر مي رس��د آينده 
كاموديتي ه��ا افزايش��ي مي ش��ود چراكه تورم 
جهاني جدي اس��ت و قيمت ها به سادگي نزولي 
نخواهند ش��د. به نظر مي رسد قيمت هاي فعلي 
كاموديتي ه��ا پايدار بمانند و ن��زول مجددي را 
تجربه نكنند. حتي با وجود اين تورم در س��طح 
جهان احتمال ايجاد س��طوح جديد قيمتي نيز 
وجود دارد. سيدي در پايان گفت: بي شك زماني 
كه نرخ دالر افزايشي مي ش��ود بازار سهام متاثر 
خواهد شد، چرا كه بسياري از شركت هاي فعال 
در اين ح��وزه صادرات محور هس��تند. عالوه بر 
اينكه شاخص دالر هم در سطح جهاني افزايشي 
بوده و به تبع آن نرخ دالر در ايران نيز بايد صعود 
مي ك��رد و به نظر مي رس��د ك��ه دالر پايين تر از 
قيمت هاي 3۲ تا 33 هزار تومان را مجددا نخواهد 
ديد. از نگاه تكنيكالي نرخ ارز در سطح مهمي قرار 
داش��ت كه از دست داد اين كانال، آن سطح را به 
حمايت تبديل مي كند. روند جديدي در قيمت 
دالر به ريال متولد شده است و تثبيت دالر در اين 
اعداد هم مي تواند باعث رشد بازار سهام شود. در 
شرايط فعلي دليلي براي ارزان ماندن دالر وجود 
ندارد چراكه هيچ چشم انداز مثبتي براي تقويت 

ريال در دسترس نيست.

»تعادل«بررسيميكند

معضلبورسحلميشود؟

رشد 44 هزار واحدي شاخص كل بورس تهران
شاخص كل بورس تهران ديروز شنبه، 1۴ آبان ماه 
ب��ا ۴۴ ه��زار و 7۸۲ واحد افزاي��ش، در ارتفاع يك 
ميليون و 3۲۸ ه��زار واحدي قرار گرفت. بازارهاي 
س��هام بورس و فراب��ورس در آغاز س��ومين هفته 
آبان ماه متأث��ر از تصميم هاي حمايتي و مديريتي 
سازمان بورس در پايان هفته گذشته از جمله بسته 
1۰ بندي حمايتي و همچنين تغيير سكاندار يكي 
از اركان بازار سرمايه )فرابورس(، معامالتي مثبت و 
پر تقاضايي را ثبت كردند. بورس تهران و فرابورس 
ايران در آغاز هفته در ادامه معامالت نس��بتا مثبت 
هفته گذشته پس از هفته ها روند منفي فرسايشي 
ش��اهد رش��د ش��اخص ها و افزايش قيمت سهام 
بودند. گفتني اس��ت روز چهارشنبه هفته گذشته 
مديرعام��ل فرابورس اي��ران تغيير ك��رد و يكي از 
مديران باسابقه بازار سرمايه »محمدعلي شيرازي« 

سكان اين بورس را در دست گرفت.
ب��ازار س��رمايه در معام��الت دي��روز و در واكنش به 
تصميمات جديد اتخاذ شده براي اين بازار و نيز افزايش 
نرخ ارز در بازار آزاد شاهد بهبود معامالت بود، همچنين 
تحريك تقاضا در بازار روز شنبه جهش نزديك به ۴۵ 
هزار واحدي ش��اخص كل بورس و رشد حدود 3۲۰ 

پله اي شاخص كل فرابورس را به همراه داشت.
همچنين روز اخير ارزش معامالت خرد در بازارها نيز 
صعودي بود و بعد از مدت ها شاهد تزريق پول حقيقي ها 
به بازار بوديم و به نظر مي رسد سرمايه گذاران حقيقي 
بازار به دغدغه مندي مس��ووالن براي بهبود شرايط 

بازار سرمايه واكنش مثبت داشتند كه آن را با تزريق 
نقدينگي به بازار نشان دادند. شاخص هم وزن با 9 هزار 
و 3۴ واحد افزايش به 37۴ هزار و 7۸۴ واحد و شاخص 
قيمت با پنج هزار و 393 واحد رشد به ۲۲3 هزار و 7۵9 
واحد رسيد.ش��اخص بازار اول، ۴۰ هزار و ۸3۴ واحد 
و ش��اخص بازار دوم، ۶۵ هزار و 3۵۲ واحد افزايش را 
ثبت كردند. روز اخير در معامالت بورس تهران، بيش 
از هشت ميليارد و 71۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۵1 هزار و 77 ميليارد ريال معامله شد.

همچنين فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با چهار هزار و 
3۴1 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با سه هزار 
و ۶7۵ واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با ۲ هزار و 
919 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( 
با ۲ هزار و ۵۰۶ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسيان 
)پارسان( با ۲ هزار و 1۴9 واحد، پااليش نفت شيراز 
)شراز( با يك هزار و 99۶ واحد و پتروشيمي پرديس 
)ش��پديس( با يك هزار و ۸9۶ واح��د تاثير مثبت بر 
ش��اخص بورس داشت. در مقابل كابل البرز )بالبر( با 
۲۴ واحد، تامين س��رمايه نوين )تنوين( با 1۶ واحد، 
فروش��گاه هاي زنجيره اي افق ك��وروش )افق( با 13 
واحد و شهد ايران )غشهد( با چهار واحد تاثير منفي بر 
شاخص بورس به همراه داشت.بر پايه اين گزارش، روز 
گذشته نماد شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر(، گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو )خگستر(، فوالد مباركه ايران )فوالد(، پااليش 

نفت تهران )شتران( و سايپا )خس��اپا( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داش��تند. گروه فرآورده نفتي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۸۶7 ميليون و 73 هزار برگه سهم 
به ارزش پنج هزار و 3۰۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرین وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از 3۲1 واحد افزايش 
داش��ت و به 17 هزار و 7۰7 واحد رسيد. در اين بازار 
بيش از چهار ميليارد و ۲3۶ ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات معامالت امروز 
فرابورس بيش از ۲۲7 ه��زار و ۴1۴ نوبت بود. پليمر 
آريا ساسول )آريا(، پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، 
پتروشيمي تندگويان )ش��گويا(، پااليش نفت الوان 
)شاوان(، شركت س��رمايه گذاري صبا تامين )صبا(، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و بيمه پاس��ارگاد 
)بپاس( ب��ا تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه 
بودند. همچنين تامين سرمايه دماوند )تماوند( و بيمه 

سامان )بساما( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.

  آتش بازي بازارهاي جهاني
روز چهارشنبه هفته گذشته نشست فدرال رزرو در 
تاريخ ۲ نوامبر برگزار شد و اين نرخ طبق انتظارات با 
يك افزايش ۰.7۵ درصدي به ۴ درصد رسيد كه يك 
ركورد 1۵ س��اله محسوب مي شود. بازارهاي جهاني 
سهامي و كااليي در ابتدا و پس از سخنان جرومي پاول 

رييس بانك مركزي امريكا به اين موضوع واكنش��ي 
منفي داد اما در روز جمعه به يك باره ش��اهد برپايي 
جشني در بازارهاي جهاني به خصوص كاموديتي ها 
بوديم كه داليل مهمي را پشت خود داشت. بر اساس 
گزارش فرداي اقتصاد؛ چين كه ماه هاي گذش��ته به 
دليل سياست كوويد-صفر ضربه شديدي را به توليد 
چين و تقاضاي كاموديتي ه��ا وارد كرده بود، اكنون 
از احتم��ال باالي كاه��ش محدوديت هاي كرونايي 
خبر مي دهد كه مي تواند تقاض��اي عمده اي را روانه 
كاالهاي پايه به خصوص فلزات اساس��ي كند. چين 
بزرگ ترين مصرف كننده كاموديتي در دنياس��ت و 
برگشت اقتصاد آن به دوران قبل از كرونا، تقاضا و در 
نتيجه بازارهاي جهاني را با رشد همراه خواهد كرد. 
همين عوامل باعث ش��د كه روز گذشته نفت به مرز 
1۰۰ دالر برس��د، مس بار ديگر كانال ۸ هزار دالري 
را پس بگيرد و ديگر فلزات اساسي نيز با افزايش هاي 
بيش از 3 درصدي همراه ش��وند.دليل بعدي به آمار 
جديد اقتصادي اياالت متحده برمي گردد. روز جمعه 
نرخ بيكاري امريكا براي ماه اكتبر منتشر شد و اين نرخ 
با يك افزايش ۰.۲ درصدي نسبت به سپتامبر، به 3.7 
درصد رسيد. نرخ بيكاري سپتامبر 3.۵ درصد بود كه 
كمترين عدد طي ۵۰ ساله گذشته امريكا محسوب 
مي ش��د. اين موضوع در كنار پيش بيني هايي كه از 
آرام شدن ش��دت سياست هاي انقباضي فدرال رزرو 
در نشست هاي بعدي خبر مي دهند، سيگنال پايان 

فشارهاي نرخ بهره را به فعاالن بازارها مخابره كرد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي گزارش سازمان ملي هوانوردي و فضايي اياالت 
متحده امريكا موسوم به »ناسا« از تشكيل ابر »متان« 
بر ف��راز يك محدوده 5 كيلومت��ري از جنوب تهران، 
برخي مسووالن شهرداري اين مساله را تكذيب كردند. 
ديروز نيز عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران در واكنش 
به گزارش ناسا درباره انتشار تصوير 5 كيلومتري گاز 
متان در آسمان جنوب ش��هر تهران گفت: همه چيز 
ناسا دروغ اس��ت و اين موضوع نيز دروغ است. اين در 
حالي است كه به گفته كارشناسان و مسووالن حوزه 
پسماند، گزارش ناسا كه بر اساس دستگاه هاي تازه ابداع 
شده سنجش هوا انتشار يافته است، مويد هشدارهاي 
پيشين كارشناسان داخلي است و دقيق و درست است.

در همين رابط��ه، محمد الموتي، دبير ش��بكه هاي 
مردم نهاد محيط زيس��ت كش��ور و متخصص حوزه 
پسماند اظهار كرد: يكي از مسائل بسيار عجيب درباره 
اين گزارش، تكذيب شهرداري تهران است. شهرداري 
گفته است كه اگر قرار بود چنين پديده اي وجود داشته 
باشد چرا پيش  از اين درباره اين موضوع صحبت نشده 
است؟ اين در حالي است كه در تمام دنيا اعالم شده كه 
سيستم طيف سنج جديدي كه راه اندازي و استفاده 
شده از يك تا دو ماه گذشته شروع به كار كرده و مربوط 
به سال ۲۰۲۲ اس��ت. اين قابليت طبيعتا حتي سال 
گذشته وجود نداشته است، چه رسد به سال هاي قبل 
از آن. بدين جهت اين ابزار، سيس��تم و فناوري جديد 
با تمركز بر پيدا كردن نقاط داغ متان توانسته چنين 

كشفي را به جهانيان ارايه دهد.
وي در گفت وگو با ايس��نا افزود: متاسفانه آن چيزي 
ك��ه بدون اين طيف س��نج و چنين امكان��ي همواره 
در اين س��ال ها گفته مي ش��د، اكنون زمينه و مرجع 
علمي نيز پيدا كرده است. دبير شبكه هاي مردم نهاد 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي كشور درباره واكنش 
شهرداري ها خاطرنش��ان كرد: تكذيب اين موضوع 
مساله اي كارشناس��ي و فني نيس��ت. بهتر است به 
جاي اينكه به طور مستقيم بروز اين پديده را تكذيب 
كنيم، با احتياط تا زمان بررس��ي  و مش��اهده اسناد 
جديدتر اظهارنظر كنيم. وي افزود: بخشي از اطالعات 
گزارش ناس��ا انحصارا متعلق به اين سازمان است اما 
اگر بتوان با مراودات علم��ي و از طريق مراجع علمي 
داخلي يا منطقه اي درخواست كرد تا اين اطالعات در 
اختيارمان قرار گيرد به نتايج بهتر با بررسي جزييات 
بيشتر مي رسيم. ناسا تنها بخش اندكي را براي مطالعه 
در اختيار عموم قرار مي دهد. الموتي خاطرنشان كرد: 
اصل قضيه را نمي توان تكذيب كرد، چه بسا تاييد آن 

اكنون وزن بيشتري خواهد داشت.
الموتي با اش��اره به ميزان دپوي زباله در ايران به ويژه 
تهران گفت: به دليل نوع زندگي ما ايراني ها، اين ميزان 
از دپوي زباله  تر كه درصد »تر« بودن ش��ان بسيار باال 
است قطعا گاز متان توليد مي كند. وي درباره سايت 
آرادكوه در جنوب شهر تهران اظهاركرد: اين سايت ۶۰ 
تا ۷۰ سال است كه كار مي كند و فناوري جمع آوري و 
سوزاندن اين گاز را نيز ندارد. بدين جهت مسلما اين گاز 
خود را به شكل يك ستون ابر متاني به قطر 5 كيلومتر 
نشان مي دهد. به عبارتي اين ستون رصد شده كامال 

ادعاهاي قبلي كارشناسان اين حوزه را ثابت مي كند.
اين متخصص حوزه پسماند افزود: ضمن اينكه سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز عمال اين موضوع را پذيرفته  
است. دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت براي ما به عنوان مرجع تخصصي اين حوزه 
طبيعتا تاييد اين موضوع است اين در حالي است كه 

شهرداري ها اين موضوع را قبول نمي كنند.

   صرفا آرادكوه مقصر نيست
الموتي با اشاره به اينكه سايت دفع زباله آرادكوه، خود 
يك مساله اساسي اس��ت اما بروز چنين پديده اي را 
تنها ناش��ي از آرادكوه ندانست و توضيح داد: سيستم 
جزيره هاي حرارتي، سيستم خاص گردش هوا در سطح 
و ارتفاع و تاسيسات موجود در جنوب تهران عمدتا يكي 
از محصوالت جانبي توليد گاز متان هستند. به عبارتي 
انبوه كشتارگاه ها و دامداري هايي كه در جنوب تهران 
هستند در يك مساحت بسيار بزرگ تر از آنچه كه ما از 
آرادكوه مدنظر داريم باعث به وجود آوردن اين توده گاز 
شده اند. وي با اشاره به داليل متعدد مجتمع شدن توده 
 گاز متان گفت: به علت گردش هوا، بادهاي عبوري و ... 
گاز متان به ش��كل توده در جنوب شهر مجتمع شده 
است. اين پديده دو عامل اصلي دارد؛ اول توليد گاز 
از شيرابه ها و زباله »تر« كه قابليت سوزاندن به دليل 
كهنه بودن تاسيسات در منطقه دفع زباله آرادكوه 
ندارند و دوم انبوه دامداري هاي جنوب شهر تهران 
در شهرستان هاي ورامين، شهر ري و ... باعث تجمع 
اين گاز شده اند چراكه يكي از خروجي هاي اساسي 

از دامداري ها، گاز متان است.

   بوي فساد بيش از بوي متان!
دبير ش��بكه هاي مردم نهاد محيط زيس��ت و منابع 
طبيعي كش��ور اظهار ك��رد: اين بويي كه به مش��ام 
مي رسد بيش از بوي متان، بوي فساد است. در حداقل 
يك دهه گذشته آنچه اجازه نمي دهد ما اراده هايي 
را در سطوح تصميم گيري و تصميم سازي براي حل 
مساله پسماند ش��اهد باشيم، همين است. تمام اين 
اراده ها نتيجه اي جز شكس��ت نداشته است. عوامل 
شكست، مجموعه اي هس��تند كه اجازه نمي دهند 

برنامه ها به نتيجه برسند يا درست اجرا شوند.
وي گف��ت: به عن��وان نمونه برنامه تفكي��ك از مبدأ 
به صورت گسترده انجام و بخشي نيز به فرهنگ عمومي 
تبديل شد، به طوري كه نسل جديد به عنوان يك رفتار 
ش��هروندي معمولي و مطلوب با تفكيك زباله غريبه 

نيستند و خود به خود اين موضوع را پذيرفته اند.

الموتي مرحله قبل از تفكيك زباله را فرهنگ سازي در 
توليد زباله دانست كه كمتر به آن پرداخته شده است و 
توضيح داد: از بسته بندي محصوالتي كه مورد مصرف 
مردم است تا اس��اس فرهنگ خريد نيازهاي روزمره 
زندگي بايد به گونه اي باشد كه كمترين زباله را مردم 
توليد كنند. ما در مرحله توليد و تفكيك بايد زيرساخت 
مناس��بي را ايجاد مي كرديم همچنين براي مرحله 
حمل و نقل پسماندها براي رس��يدن به سايت هاي 
پردازش اقدامات مجزا انجام دهيم . براي سمي تريلرها 
)خودروهاي بزرگ انتقال زباله به مراكز دفع پسماند( 
كه محل هاي دپو پيش از مرحله آخر هستند بايد به طور 
جداگانه برنامه ريزي هاي جدي و حرفه اي در مديريت 
شهري انجام مي شد. به عالوه در سايت هاي زباله براي 
دفع و دفن، تفكيك و پردازش نهايي اقداماتي صورت 
گيرد. تجهيزات و تاسيسات الزم در سايت ها به ويژه 
در حوزه لوله گذاري ها كه انتقال گازها را به مكاني كه 
بتواند تبديل به سوخت شود، انجام شود سپس از انرژي 
توليدي آن سوخت استفاده كنيم اما متاسفانه براي 
تمامي اين  م��وارد نيز كم كار كرده ايم. اين متخصص 
حوزه پس��ماند مرحله قبل توليد پسماند را توجه به 
توليد محصول توس��ط كارخانه ها و صنايع دانست و 
گفت: براي ۱5۰ گرم چيپس، يك چهارم بسته بندي 
امروز معمول بازار كافي است اما بسته بندي چهار برابر 
حجم ۱5۰ گرم چيپس موجود در بسته باعث مي شود 
براي هر بسته چيپس و پفك چهار برابر پسماند بيشتر 

در مرحله توليد كارخانه اي داشته باشيم.

   امكان توليد انرژي در آرادكوه
وي تاكيد كرد: نكته قابل توجه اين است كه ما امروز در 
مكاني مانند آرادكوه حتما زيرساخت تاسيساتي ايجاد 
كنيم چراكه گاز توليد مي شود. بدين جهت مي توان با 
سيس��تم لوله گذاري هاي فني كه در بسياري از نقاط 
دنيا كار شده، گاز را به سمت توليد انرژي هدايت كرد. 
هرچند توليد اين انرژي در مرحله اول زيرساختي بسيار 
گران است و همين امر نيز باعث شده كه شهرداري ها 
توانمندي سرمايه گذاري اوليه براي انجام اين اقدام را 

نداشته باشند، آن هم در سايت هايي كه دهه هاست، 
فعاليت مي كنند و انباش��ت زباله و پس��ماند به قدري 
وحشتناك شده كه تنها شاهد كوه هايي از زباله هستيم.

   عامل مديريت نادرست پسماند
اين متخصص حوزه پسماند باتوجه به سيستم مديريت 
پسماند در دو دهه اخير تصريح كرد: اين سيستم داراي 
يك شبكه پيچيده اي اس��ت. بر گنج نهاني نشسته و 
از پس��ماند توليدي مردم درحال ثروت اندوزي است. 
افراد اين ش��بكه به حفظ اين شبكه و فرآيندي كه آن 
را زنده نگ��ه دارد، كمك مي كنند. به عبارتي از لحظه  
توليد كارخانه اي محصول تا توليد پسماند در خانه ها، 
فروشگاه ها، تفكيك از مبدأ، پردازش و انتقال هر كدام را 
بخواهيم به سمت بهبود ببريم، به اقتصاد سياه اين شبكه 
فاسد ضربه زده ايم . وي افزود: اين شبكه تا مدت زماني 
مي توانند به اقدام��ات خود ادامه دهند چون طبيعت 
همواره از ما و هر شبكه  فاسدي قوي تر است بنابراين 
طبيعت حضور خود را به اين شكل و انباشت توده گاز 
متاني كه بوي نامطبوع كشنده را متصاعد مي كند، به ما 
نشان مي دهد و اينجاست كه مسووالن، تصميم سازان و 
سياست گذاران ناگهان متوجه سيستمي خواهند شد 
كه حداقل در اين دو دهه داش��ته كار مي كرده اما تازه 
بوي خود را نشان داده است. متوجه فرياد كارشناساني 
مي شوند كه سال ها اين موضوع را مطرح كرده اند. اين 
شبكه به هم پيوسته آن چنان از هم همديگر پشتيباني 
مي كنند كه تصميمات درست نيز در سلسله مراتب 
خود دچار شكس��ت و فراموشي مي ش��ود يا به شكل 
ديگ��ري اجرا مي ش��وند كه نتيج��ه اي ناگ��وار دارد. 
مسووالن نيز با مش��اهده ظاهر تصميم گرفته شده 
از فكر آن خارج و دوباره دچار س��رگرداني مي شوند. 
شهرداري تهران در اين حوزه به يك استيصال رسيده 
اما نقطه اي كه شهرداري تهران بايد به آن نگاه كند 
پيش از آنكه آرادكوه باشد، در درون خود شهرداري ها 
است. مشكل درون مراوداتي است كه بين بخش هايي 
از اين نهاد و مجموعه هاي مديريت پسماند خارج از 

شهرداري وجود دارد و بايد شناسايي شود.
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شناسايي ۴۷ گلوگاه سيالبي
در شهر تهران

معاون فني- عمراني شهرداري تهران از شناسايي ۴۷ 
گلوگاه سيالبي در شهر تهران خبر داد. آيين بهره برداري 
از 5 پروژه توسعه و نگهداشت شبكه اصلي مركز و غرب 
تهران صبح ديروز برگزار ش��د. عباس شعباني، معاون 
فني عمراني شهرداري تهران در اين مراسم با بيان اينكه 
تهران با ارتفاع 9۰۰ متري مستعد جريان آبي و سيالبي 
است، اظهار كرد: سيل تهران در سال ۱3۴۱ در تهران 
باعث ش��د كه در آن مقطع سازمان برنامه و بودجه كار 
مطالعاتي را براي احدادث س��يل برگردان ها در شرق و 
غرب تهران انجام بدهد. وي با اش��اره به اينكه پيش از 
ش��كل گيري و راه اندازي شركت خاكريز آب ۲8۰ الي 
۲9۰ كيلومتر ش��بكه آب هاي سطحي در شهر تهران 
راه اندازي ش��ده بود، گفت: پس از شكل گيري شركت 
اشاره شده اين ميزان به 53۰ كيلومتر شبكه آب هاي 
سطحي در شهر تهران رسيد البته بايد به اين نكته اشاره 
شود كه شبكه به تنهايي نمي تواند كاركرد الزم را داشته 
باشد. معاون فني عمراني شهرداري تهران با اشاره به كار 
مطالعاتي صورت گرفته در فرآيند شناسايي ۴۷ نقطه 
و گلوگاه سيالبي در ش��هر تهران تصريح كرد: برخي 
از اين نقاط درجه يك، دو و س��ه هستند كه بايد به اين 
نقاط توجه ويژه اي شود. ش��عباني ادامه داد: بر اساس 
طرح جامع بايد ۱۶۰ كيلومتر شبكه آب هاي سطحي 
به ميزان قبلي افزوده شود كه اين موضوع در دستور كار 
شركت خاكريز آب قرار دارد كه البته ما در برخي از نقاط 
با چالش و مش��كالتي از جمله از بين رفتن كانال هاي 
شبكه آب هاي سطحي روبرو هستيم كه مرمت، تعمير 
و بازسازي اين نقاط در دستور كار قرار گرفته است. وي 
با اش��اره به ارزش ريالي 53۰ كيلومتر شبكه آب هاي 
سطحي در شهر تهران گفت: ارزش اين شبكه در حال 
حاضر ۲۰ هزار ميليارد تومان است كه كار با ارزشي در 
سال هاي گذش��ته صورت گرفته و بايد از اين ارزش و 
دارايي نگهداري ش��ود. معاون فني عمراني شهرداري 
تهران به مساله نگهداري از شبكه آب هاي سطحي در 
سطح شهر تهران اشاره كرد و گفت: به تناسب گسترش 
شبكه آب هاي سطحي بايد نگهداشت آن مورد توجه 
قرار بگيرد كه در همين ارتباط نيز در 5 پروژه اجرا شده 
برخي از آنها مرمت و بازسازي شده است. شعباني با انتقاد 
از ورود فاضالب به برخي از نقاط شبكه  آب هاي سطحي 
گفت: متأس��فانه در سال هاي گذشته به دليل غفلت، 
شاهد ورود فاضالب به شبكه آب هاي سطحي بوده ايم 
كه با تعامل و همكاري با شركت آب و فاضالب نيمي از 
اين نقاط كور شده  است و مابقي نيز در دستور كار قرار 
دارد. وي خاطرنشان كرد: در بحث توسعه اي بايد ۱۶۰ 
كيلومتر شبكه آب هاي سطحي به ويژه در غرب تهران 
احداث كنيم اما به موازات آن توجه ويژه اي به نگهداشت، 

مرمت و بازسازي شبكه آب هاي سطحي خواهد شد.

ميزان خسارت ناشي از
سيل مردادماه اعالم شد

رييس سازمان مديريت بحران كشور ميزان خسارت 
وارد ش��ده در پي بارندگي هاي مردادماه امسال را 
اعالم كرد. به گزارش تسنيم، محمدحسن نامي در 
آيين بهره برداري از پروژه هاي توسعه و نگه داشت 
شبكه اصلي مديريت آب هاي سطحي مركز و غرب 
تهران با اش��اره به تغيرات اقليمي اظه��ار كرد: در 
آينده با مخاط��رات و بارندگي هاي بي موقع مواجه 
خواهيم بود. به دليل بارندگي هاي مرداد ۱۷۰ هزار 
هكتار زمين هاي كش��اورزي، 8 هزار كيلومتر راه و 
شبكه هاي آب و برق و گاز آسيب ديد. رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور افزود: عالوه بر جمع آوري 

آب هاي سطحي بايد آنها را به چرخه بازگردانيم.

وسايل نقليه فرسوده محرك 
اصلي آلودگي هواي تهران

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: 
يك خودروي سواري فرسوده ۲۶ برابر يك خودروي نو، 
يك موتورسيكلت فرسوده ۱۲ برابر يك موتورسيكلت نو 
و يك كاميون فرسوده 5۰ برابر يك كاميون نو آاليندگي 
دارند.  س��يدمحمدمهدي ميرزايي قمي، مديرعامل 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران درگفت وگو با 
خبرنگار ش��هري خبرگزاري فارس، با اشاره به اينكه 
براي اج��راي فرآيند از رده خارج ش��دن خودروهاي 
فرسوده، به ارزشمندس��ازي گواهي هاي اسقاط اين 
خودروها نياز اس��ت تا از اين طريق در بازار، جذابيت 
مناسبي براي مراجعه دارندگان وسايل نقليه فرسوده 
به مراكز اسقاط فراهم شود، اظهار كرد: يكي از راه هاي 
ارزشمندس��ازي اين گواهي ها، الزام توليدكنندگان 
وسايل نقليه به ارايه گواهي اسقاط براي شماره گذاري 
توليدات شان است.ميرزايي قمي با بيان اينكه اين مهم 
در ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو تعيين  شده 
و تمامي توليدكنندگان وسايل نقليه مي بايست به ازاي 
شماره گذاري هر ۴ محصول، يك گواهي اسقاط ارايه 
نمايند، تصريح كرد: بي ترديد، اين مهم كمك زيادي 
به روان س��ازي چرخه از رده خارج شدن وسايل نقليه 
فرسوده خواهد كرد اما با اليحه پيشنهادي جديد دولت، 
اين الزام عماًل حذف خواهد شد. وي با اشاره به اينكه به 
موجب اين اليحه، خودروسازان و موتورسيكلت سازان 
مي توانند بنا به تشخيص وزارت صمت، در صورت 
عدم ارايه گواهي اس��قاط، ميزان ۱ درصد از قيمت 
وسيله نقليه به صندوق ملي محيط زيست واريز نموده 
و مجوز شماره گذاري دريافت كنند، اظهار كرد: البته 
در اليحه پيشنهادي دولت اين اتفاق در صورت بروز 
اختالل ناشي از عدم وجود ميزان كافي گواهي اسقاط 
قابل انجام خواهد بود كه بعداً اين پيشنهاد به صورت 
پرداخت ۱.5 درصد از قيمت وسيله نقليه به صندوق 
وزارت صمت تغيير يافت. اما از آنجا كه تشخيص اين 
اختالل بر عهده وزارت صمت گذاش��ته شده است، 
مي توان پيش بيني كرد كه غالباً پرداخت وجه به  جاي 
ارايه گواهي اسقاط در دستور كار قرار خواهد گرفت.

افت 35 درصدي
بارش هاي پاييزي در كشور 

بررسي اطالعات پهنه بارش ها نش��ان مي دهد از 
ابتداي سال آبي جاري تاكنون بارش هاي پاييزي 
كش��ور در مقايس��ه با دوره بلندمدت 35.۲درصد 
كاه��ش يافته اس��ت. به گزارش تس��نيم، مطابق 
اطالعات پهنه بارش ها مركز ملي اقليم و مديريت 
بحران خشكسالي س��ازمان هواشناسي از ابتداي 
سال آبي جاري تا تاريخ ۱۱ آبان ماه ميزان بارش ها 
در مقايس��ه با دوره بلندمدت 35.۲ درصد كاهش 
يافته است. از ابتداي س��ال آبي جاري تا ۴ آبان ماه 
ميزان كاهش بارش ه��ا 5۴.۱ درصد بود. تا هفته 
گذش��ته در يك سوم استان هاي كش��ور بارندگي 
ثبت  نش��ده بود ك��ه در هفته دوم آب��ان وضعيت 
بارش ها بهبود يافته اس��ت، بر اين اس��اس ميزان 
كاهش بارش در اس��تان ته��ران 8۴.9 درصد، در 
سيستان و بلوچستان 9۴.3 درصد، خراسان جنوبي 
9۶.9 درصد، كرمانشاه 9۴.۲ درصد، كرمان 93.۶ 
درصد، هم��دان 95 درصد، ايالم 88.۶ درصد و قم 
89.۱ درصد كاهش يافته است. اين در حالي است 
كه ميزان بارش ها در اس��تان اصفه��ان با افزايش 
۷9.5درصدي به 9.3 ميلي متر و در استان بوشهر نيز 
بارش ها با ۶9.8 درصد به ۶.9 ميلي متر رسيده است. 
در چهارمحال و بختياري نيز رشد بارش ها ۱38.3 
درصد رش��د و خراسان شمالي ۶9.۴ در مقايسه با 
بلندمدت افزايش يافته اس��ت. در خوزستان رشد 
بارش ه��ا ۱۱۱.۴ درصد، كهگيلوي��ه و بويراحمد 

۱35.۴ درصد و گلستان ۲۰.۱ درصد بوده است.

افزايش سفرهاي جاده اي
از مبدا تهران و البرز

متوسط تردد روزانه بين استاني در يك هفته گذشته 
در حالي نسبت به هفته پيش از آن با ۲ درصد كاهش 
مواجه شده كه بيشترين خروج وسايل نقليه در تهران 
و البرز از ۶8 هزار به ۱3۲ هزار افزايش يافته است. به 
گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمارهاي منتشرشده 
از سوي مركز مديريت راه هاي كشور، متوسط تردد 
روزانه بين اس��تاني در هفته گذشته )از ۶ تا ۱۲ آبان 
ماه ۱۴۰۱( يك ميليون و ۶۲۷ هزار و ۴5۴ وس��يله 
نقليه بوده كه نس��بت به مدت مشابه هفته گذشته 
)جمعه ۲9 مهرماه تا پنجشنبه 5 آبان(، با دو درصد 
كاهش مواجه بوده و در مقايسه با همين بازه زماني در 
سال گذشته )جمعه ۷ تا پنجشنبه ۱3 آبان ۱۴۰۰(، 
افزايش هشت درصدي را تجربه كرده است. همچنين 
سهم وسايل نقليه سبك )يعني خودروهاي شخصي( 
در ب��ازه زماني ۶ تا ۱۲ آبان ماه، در مقايس��ه با مدت 
مشابه هفته گذش��ته، 5 درصد افزايش و در مقايسه 
با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد افزايش 
داشته است. در هفته گذشته حدود 8 ميليون و ۷۱۱ 
هزار پالك يكتا در محورهاي مواصالتي مش��اهده 
شده  است. در اين ميان مبدأ پالك هاي مشاهده شده 
در محورهاي مواصالتي با سهمي بالغ بر ۲5 درصد 
مربوط به استان هاي تهران و البرز بوده و پس از آن، 
خودروهايي ب��ا پالك مازندران، فارس و خراس��ان 
رضوي در محورهاي مواصالتي كشور و استان هاي 
ديگر مشاهده شده اس��ت. بيشترين خروج وسايل 
نقليه در تهران و البرز در يك هفته گذشته، ۱3۲ هزار 
و 83۱ وسيله نقليه و مربوط به پنجشنبه ۱۲ آبان ماه 
بوده است و وسايل نقليه با مبدا پالك تهران و البرز، 
بيشتر در استان هاي قزوين، مازندران، مركزي، قم، 
گيالن و اصفهان مشاهده شده اند؛ اين در حالي است 
كه در هفته پيش از آن )جمعه ۲9 مهر تا 5 آبان ماه 
۱۴۰۱(، بيشترين خروج وسايل نقليه در تهران و البرز 
۶8 هزار و 93۴ وسيله نقليه بود. همچنين بيشترين 
ورود وسايل نقليه در مازندران در بازه 3 تا ۱۲ آبان ماه، 
38 هزار و ۱۷۱ وسيله نقليه مربوط به روز پنجشنبه 5 
آبان بوده و بيشترين خودروهاي غيربومي مشاهده  
در اس��تان، مربوط به اس��تان هاي ته��ران و البرز، 
گلستان، خراسان رضوي، اصفهان، گيالن و سمنان 
بوده اند. در استان گيالن نيز، بيشترين ورود وسايل 
نقليه در روز پنجش��نبه 5 آبان ماه با ۲۷ هزار و 8۲۱ 
وسيله بوده و اس��تان هاي تهران و البرز، مازندران، 
قزوين، اردبيل و اصفهان بيشترين سهم را در ميان 
خودروهاي غيربومي داش��تند. تردد ورود و خروج 
نسبت به سال گذشته در استان هاي  خراسان رضوي 
و كردستان 3 درصد كاهش و در گيالن يك درصد 
كاهش داش��ته كه با بيشترين كاهش مواجه بودند 
و استان هاي سيس��تان و بلوچستان و كهگيلويه 
و بويراحم��د با 3۱ درصد افزايش و بوش��هر با ۲8 

درصد افزايش، بيشترين افزايش را داشته است.

وزير راه: عقب ماندگي
در حوزه مسكن بسيار زياد است

رستم قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي گفت: امروز 
موضوع مسكن در كشور در يك شرايط بحراني است 
و در برخي ش��هرها ٧٠ درصد سبد خانوار به مسكن 
تعلق مي گيرد و اين نشان مي دهد كه شرايط خوبي 

نداريم و عقب ماندگي در اين حوزه بسيار زياد است.
به گزارش ايرنا، قاسمي در آيين كلنگ زني ساخت ۴٠ 
هزار و ۶٢ واحد مسكن طرح نهضت ملي مسكن فارس 
در شيراز افزود: بايد كاري كنيم كه در حوزه مسكن 
يك جهش جدي اتفاق بيفتد.امروز عرضه و تقاضا در 
مسكن فاصله زيادي دارد و به ويژه طي 8 سال گذشته 
كه مسكني ساخته نشده است. وزير راه و شهرسازي 
افزود: در دولت هاي نهم و دهم در بحث مسكن مهر 
٢ ميليون و ٢٠٠ هزار واحد ش��روع شد كه كماكان 
حدود ٢٢٠ هزار واحد آن باقيمانده اس��ت.  قاسمي 
بيان كرد: در دولت سيزدهم نيز بر اساس برنامه ظرف 
چهار سال چهار ميليون مسكن بايد در كشور ساخته 
شود كه تاكنون يك و نيم ميليون واحد در دست اجرا 
داريم و تا پايان سال به ٢ ميليون واحد خواهد رسيد.

اما و اگرهاي ابر متان برفراز آرادكوه 

زاكاني: گزارش ناسا دروغ است

بيش از 53  درصد از معامالت مسكن به آپارتمان هاي 10 سال به باال اختصاص يافت

ردپاي اقتصاد سياه در زباله هاي پايتخت

كانون معامالت ملكي مهرماه در پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

بررسي داده هاي آماري از تحوالت بازار مسكن تهران 
طي مهر ماه س��ال جاري حاكي از اين است كه سهم 
خانه هاي قديمي از معامالت مسكن همچنان روندي 
صعودي دارد به گونه اي كه س��هم آپارتمان هاي ۱۰ 
سال به باال در معامالت مهرماه به بيش از 53 درصد از 
كل معامالت رسيده است. طبيعي است كه با جهش 
قيمت مسكن و افت توان متقاضيان مصرفي و حتي 
متقاضيان س��رمايه گذاري داراي سرمايه هاي خرد، 
اين دو دسته از تقاضاها به سمت واحدهاي مسكوني 
ارزان تر هدايت مي شود. آپارتمان هايي كه يا كوچك 
متراژن��د، يا بس��يار قديمي هس��تند و در بافت هاي 
ناكارآمدي ش��هري واقع ش��ده اند يا هر دو خصيصه 
كوچكي و قديمي بودن را همزمان دارند و در انتهاي 

فهرست ارزان ترين خانه هاي تهران جاي گرفته اند.
در اين حال، بررسي تحوالت بازار مسكن طي مهرماه 
امسال نشان مي دهد تقاضا براي واحدهاي مسكوني 
با عمر باالي ۲۰ س��ال بيش از ساير گروه هاي ديگر، 

همچنان در حال افزايش است.
در مهرماه امس��ال 5۴۱۶ فقره معامله مس��كن در 
مناطق ۲۲گانه تهران در سامانه امالك و مستغالت 
ثبت ش��ده كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
يك درصد كاهش را نش��ان مي ده��د. در معامالت 
ماه گذشته مسكن تقاضا براي واحدهاي مسكوني 
با عمر بيش از ۲۰ سال )نسبت به مهر سال ۱۴۰۰( 
رش��د قابل مالحظه اي داشته اس��ت. بر اين اساس 
58.8 درصد تقاضا مربوط به اين رده سني واحدهاي 

مس��كوني افزايش يافته است. در مجموع معامالت 
مس��كن، خانه هاي با عمر بيش از ۲۰ س��ال س��هم 
۲۱.۱ درصدي را داش��ته و خانه هاي تا 5 سال سن 
با سهم ۲8.۶ درصدي را به خود اختصاص داده اند.

واحدهاي مسكوني ۶ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱5 سال و ۱۶ 
تا ۲۰ سال نيز به ترتيب سهم ۱8.۲ درصدي، ۱۶.۲ 
و ۱5.9 درصدي را از كل آپارتمان هاي مس��كوني 

معامله شده شهر تهران را داشته اند.

   بازار آپارتمان هاي 3۰ متري در تهران
در اين حال، خريد و فروش يا ساخت واحدهاي 3۰ تا 
۴۰ مت��ر در تهران چندان رواج ندارد؛ قانون هم اجازه 
ساخت آپارتمان هاي كمتر از 35 متر را نمي دهد، اما 
آمار و ارقام مهرماه امس��ال مي گوي��د كه 3.8 درصد 
معام��الت را آپارتمان هاي كمت��ر از ۴۰ متر به خود 

اختصاص داده اند.
ضوابط ساخت و ساز اجازه ساخت واحدهاي با متراژ 
حداقل 35 متري را به سازندگان داده اما عمال كمتر 
كسي نسبت به س��اخت يا خريد اين واحدها تمايل 
نش��ان مي دهد. بر اين اساس، در ش��هر تهران تعداد 
آپارتمان هاي 3۰ تا ۴۰ متر چندان زياد نيست و سهم 
اين واحدها از معامالت مسكن در مهرماه ۱۴۰۱ فقط 

3.۴ درصد بوده است.
رشد سنگين قيمت مسكن از سال ۱39۶ به بعد باعث 
شد تا برخي مسووالن و كارشناسان به منظور افزايش 
توان خريد مسكن، ايده ساخت واحدهاي كمتر از 35 
متر را ارايه كنند. اواخر س��ال ۱398 زمزمه هايي نيز 

درخصوص احداث آپارتمان ه��اي ۲5 متري مطرح 
شد كه بعدا مسووالن ش��هري گفتند كه از اين عدد 
سوء برداشت ش��ده اس��ت. به گزارش ايسنا، برخي 
كارشناس��ان، س��اخت واحدهاي ۲5 متري را رواج 
زندگي مجردي عنوان كردند. ام��ا كاوه حاجي علي 
اكبري، مديرعامل سابق سازمان نوسازي شهر تهران 
اواخر سال گذشته در اين زمينه گفت: در طرح جامع 
شهر تهران حداقل سرانه زيربنا ۱۷.5 متر مربع است 
كه اگ��ر يك نفر را به عنوان يك خانواده به رس��ميت 
بشناس��يم مي تواند در يك خانه ۱۷.5 متري زندگي 
كند. به گفته حاج علي اكبري، مسكن كوچك مقياس 
يك موضوع حل شده است و علت انتقاداتي كه آن زمان 
مطرح مي شد بي اطالعي از نيازبه اين مساله و ضرورت 
آن بود. كسي نمي خواهد مردم را به خانه هاي ۲۰ و 3۰ 
متري بفرستد ما مي گوييم هر فردي با هر توانايي مالي 
چه خانه ۲۰۰ متري و چه خانه 5۰ متري بايد امكان 
خريد و زندگي در اين شهر را داشته باشد. طبق طرح 
تفصيلي س��اخت واحدهاي كمتر از 35 متر ممنوع 
است. البته گفته مي ش��ود در صورتي كه دو طبقه به 
صورت دوبلكس ساخته شود و به يكديگر راه داشته 
باشند اين امكان وجود دارد كه مجموع مساحت هر دو 
واحد به 35 متر برسد؛ يعني در هر طبقه امكان ساخت 

۱۷.5 متر وجود دارد.
تيرماه س��ال ۱399 بود كه در زمان شهرداري پيروز 
حناچي، توافقي بين وزارت كشور و مديريت شهري 
به منظور ساخت آپارتمانهاي كوچك مطرح شد. اما 
پس از آن شوراي شهر و شهردار فعلي يعني عليرضا 

زاكاني چندان درخصوص موضوع ساخت آپارتمانهاي 
۲5 متري ورود نكردند. البته شهرداري تهران اعالم كرد 
كه قصد دارد س��اخت ساالنه ۱8۰ هزار واحد نهضت 
ملي مس��كن در تهران احداث كند. موضوع ساخت 

واحدهاي استيجاري نيز مطرح شد.
در حال حاضر شهرداري براي ساخت واحدهاي كمتر 
از 35 متر مجوز صادر نمي كند. با اين حال 3.۴ درصد 
معامالت به آپارتمان هاي 3۰ تا ۴۰ متر و ۰.۴ درصد 
معامالت ب��ه واحدهاي كمتر از 3۰ مت��ر تعلق دارد. 
بررسي ها نشان مي دهد عمده واحدهاي 3۰ تا ۴۰ متر 
عمدتا در منطقه ۱۰ و محله هايي همچون جيحون، 

دامپزشكي، سلسبيل، كارون و نواب واقع شده است.

    هر متر مسكن در تهران ۴3،۷ ميليون تومان
روند كاهش نرخ رشد ماهيانه قيمت در بازار مسكن 
ش��هر تهران كه از تيرماه امس��ال آغاز ش��ده بود بر 
اس��اس گزارش دو متولي ارايه آمار، ادامه پيدا كرد. 
طبق اعالم بانك مركزي ميانگين قيمت هر متر خانه 
در ته��ران به ۴3.۷ ميليون توم��ان در هر متر مربع 
رس��يد كه در مقايسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت 
به ماه مس��ابه قبل 38.۲ درصد رشد نشان مي دهد. 
همچنين مركز آمار متوس��ط وزن��ي قيمت هر متر 
آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ ميليون و متوسط حسابي 
آن را ۴۴.3 ميليون تومان اعالم كرد. تعداد معامالت 
نيز بر اس��اس گزارش بانك مركزي 5.۴ هزار فقره 
بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل 

به ترتيب ۱۰.۲ و يك درصد كاهش يافته است.



عضو كميس��يون كش��اورزي با اش��اره به جلسه اين 
كميس��يون با حضور رييس جمهور اظهار داشت كه 
رييسي در برابر درخواست او براي بازگشت وضعيت 
اينترنت به شرايط قبل، س��كوت كرد. نوري با تاكيد 
بر اينكه دسترس��ي مردم به اينترنت پرس��رعت يك 
حق اساسي اس��ت گفت كه روش هاي برخورد با اين 
فضا مثل طرح صيانت، به كش��ور آسيب مي زند. در 
مقابل اين اظه��ارات، عضو كميس��يون امنيت ملي 
مجلس معتقد اس��ت برخي از كس��اني ك��ه در اين 
ناآرامي ها دستگير شده اند، اقرار كرده اند كه به دنبال 
شبيه سازي بازي هاي كامپيوتري و اينترنتي در دنياي 
حقيقي بوده اند.  هفته گذش��ته اعضاي كميس��يون 
كشاورزي مجلس ش��وراي اسالمي با رييس جمهور 
و وزير جهاد كش��اورزي جلسه اي برگزار كردند كه بر 
اس��اس روايت اين نماينده مجلس، در آن انتقاداتي 
نس��بت به محدوديت هاي اخير اينترنت مطرح شده 
اس��ت. غالمرضا نوري، عضو كميسيون كشاورزي با 
اش��اره به اين موضوع در گفت وگو با ايلنا گفت: »من 
بحث فضاي مجازي را در آن جلسه مطرح كردم و به 
رييس جمهور گفتم محدوديت هايي كه در روزهاي 
اخير براي اينترنت پيش آم��ده و بعضًا برخورد هاي 
موردي كه با برخي از فعاالن در اين حوزه شده است، 
اس��تارتاپ ها، ش��ركت هاي دانش بنيان و بسياري از 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط را با مشكل مواجه 
كرده است. اين ش��ركت ها در حقيقت پيشران هاي 
اقتص��ادي ما در اين حوزه هس��تند و در حال تعديل 
نيرو يا تعطيلي كلي كس��ب و كار خود هستند. حتي 
بعضي از متخصصان اين ش��ركت ها دارند مهاجرت 
مي كنند و كشور آسيب مي بيند.« او با تاكيد بر اينكه 
در زمينه اس��تارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان كه 
خيلي سرمايه گذاري و تشويق صورت گرفته، در حال 
حركت منفي هستيم، اظهار داشت: »از رييس جمهور 
درخواست كردم با توجه به اينكه شوراي عالي فضاي 
مجازي، حوزه اينترن��ت و فضاي مجازي را در اختيار 
دارد و با مصوبات جديدي كه گذرانده تقريبا اشراف آن 
كامل شده و رياستش با شما است، براي برگشت هرچه 
سريع تر اينترنت به شرايط يكي دو ماه قبل كمك كنند 
و حداقل وضعيت عادي كه پيش از اين وجود داشت 
را بازگردانند، اما در اين خصوص ايشان سكوت كردند 
و پاسخي به اين خواسته نداشتند.« عضو كميسيون 
طرح صيانت در پاسخ به اين سوال كه برداشت او از اين 
سكوت چيست و آيا محدوديت ها پايدار است، گفت: 
»اميدوارم كسب و كارها و مردم را درك كرده و بيش از 
اين در اين حوزه به كشور خسارت و آسيب وارد نكنند. 
اميدوارم دسترسي ها و گردش آزاد اطالعات در كنار 
تقويت پلتفرم ه��اي داخلي فراهم ش��ود، االن بعضا 

داخلي ها هم گله مند هستند و مشكل دارند.«

   قانونمند كردن فضاي مجازي
 بايد براساس تعامل باشد

نوري با بيان اينك��ه هيچگاه طرف��دار ولنگاري در 
فضاي مجازي نيس��ت و عالقه مند اس��ت كه مانند 
خيلي از كش��ور ها اين حوزه قانونمند ش��ود، عنوان 
كرد: »شاه بيت قوانين آنها تعامل در حوزه اينترنت 
و ارتباط��ات با دنيا اس��ت نه تقابل. ب��ا اين تعامالت 
مي توانند اهداف و برنامه هاي خودشان، منافع مردم 
و امنيت خودشان را در فضاي مجازي پيگيري كنند 
و مي توانند ب��ا تعرفه گذاري ها پلتفرم هاي داخلي را 
تقويت كنند.« وي تاكيد كرد بايس��تي حق اساسي 
مردم براي دسترسي به اينترنت پرسرعت، به رسميت 
شناخته شود: »اين بايد مطلع آن قانونگذاري باشد 
و در قالب آن به مس��ائلي همچون امنيت كاربران و 
مسائل امنيتي كش��ور هم پرداخته شود و همه اين 
دغدغه ها بايد تامين ش��ود. اما اگر س��بك و سياق 
مانند طرح صيانت و صرفا براي مسدودي و آنچه كه 
االن با آن مواجه هس��تيم باشد، قطعا كشور آسيب 
مي بين��د.«. البته به گفته ن��وري در حين طرح اين 
صحبت ها، نماينده ديگري از اقدام شجاعانه دولت 
و رييس جمهور با اين عنوان كه »ش��ما نوجوانان و 
جوانان كشور را از دست فضاي مجازي رها كرديد« 
تشكر كرد؛ او از رييسي خواست همين راه را ادامه دهد 
كه البته در اين زمينه هم رييس جمهور اظهارنظري 

مبني بر رد يا تاييد اين صحبت ها نداشت.

   لزوم توجه ويژه
به تقويت اقتصاد فضاي مجازي

نماين��ده اهواز در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه قطعي و اختالل اينترنت در كش��ور باعث بروز 

مش��كالت و ضرر و زيان كس��ب و كارهاي فعال در 
فضاي مجازي شده اس��ت، گفت: بايد توجه ويژه اي 
به تقويت اقتصاد مجازي در راستاي حمايت از كسب 
و كارها شود. مجتبي يوسفي در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به قطعي و اختالل اينترنت و خسارت هاي وارد 
شده به كسب و كارهاي فعال در فضاي مجازي اظهار 
كرد: يكي از موضوعاتي ك��ه بايد به صورت جدي در 
دستور كار وزارت ارتباطات قرار بگيرد بحث جبران 
خسارت هاي واردشده به كس��ب و كارهاي فعال در 
فض��اي مجازي اس��ت. وي با بيان اينك��ه با توجه به 
صحبت هاي انجام شده، وزارت ارتباطات برنامه هاي 
خوبي براي حمايت از كسب و كارهاي فعال در فضاي 
مج��ازي دارد، اف��زود: بايد توجه وي��ژه اي به تقويت 
اقتصادمجازي در راس��تاي حمايت از كسب و كارها 
انجام شود. نماينده اهواز در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: يكي از موضوعاتي كه در دولت هاي پيش��ين 
به آنها توجه نش��ده بحث توجه به اقتصاد ديجيتال، 
پلتفرم ها، شبكه هاي داخلي و توسعه اينترانت است تا 
با توسعه اين بخش ها كسب و كارهاي داخلي بتوانند 
به راحتي در بس��ترهاي داخلي رشد و توسعه يابند. 
يوس��في عنوان كرد: اگر چنين مهمي در دستور كار 
قرار بگيرد قطعا شاهد باالرفتن امنيت داده در كشور 
خواهيم بود. يكي از مشكالتي كه در خصوص كسب 
و كارهاي فعال در پلتفرم هاي خارجي وجود داشت 
بحث عدم وجود دفاتر اين پلتفرم ها در داخل كشور 
بود كه باعث مي شد سوءاستفاده اي از برندها و كسب و 
كارهاي داخلي انجام شود و كسي نيز پاسخگو نباشد. 
وي با بيان اينكه قطعي و اختالل اينترنت در كش��ور 
باعث بروز مش��كالت و ضرر و زيان كسب و كارهاي 
فعال در فضاي مجازي ش��ده است، ادامه داد: وزارت 

ارتباطات بايد هرچه سريعتر برنامه هاي حمايتي خود 
را از صاحبان مشاغل فعال در فضاي مجازي ارايه كند.

   برخي گيمرها در ناآرامي ها
به دنبال تخليه خود بودند

در مقابل اين اظهارات، عضو كميس��يون امنيت ملي 
مجلس با اش��اره به دستگيري 6 گيمر در مشهد طي 
اتفاقات اخير اظهار داش��ت اين افراد اقرار كرده اند كه 
به دنبال شبيه سازي بازي هاي كامپيوتري و اينترنتي 
در دنياي حقيقي بوده اند. به گفته ذوالنوري نمونه هاي 
متعددي از اين افراد وجود دارد كه تحت تاثير بازي هاي 
خشن اينترنتي با آمدن در صحنه )خيابان( به دنبال 
تخليه هيجانات خود بودند. مجتبي ذوالنوري، نماينده 
مجل��س و عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي كه به موضوع »تحليل عمليات رواني دشمن در 
حوادث اخير« اختصاص داشت، به عوامل حضور مردم 
در ناآرامي ها اشاره كرد و گفت: »يك جمعيت هيجاني 
در كشور داريم كه به دنبال تخليه هيجانات خود بودند. 
اگر يك جواني حين راه رفتن در خيابان به تير برق لگد يا 
به كيوسك تلفن مشت مي زند، الزاما بدين معني نيست 
كه مي خواهد خشم خود را نشان دهد بلكه يك جايي 
بايد اين هيجان��ات رواني را تخليه كند.« او در ادامه به 
دستگيري 6 گيمر در مشهد اشاره كرد و گفت: »اين 
بچه ها كه سن و سال كمي داشته و 16-15ساله بودند، 
خودش��ان اقرار كردند در بازي هاي خشن اينترنتي، 
مثال بازي را انجام مي دادند كه اگر جايي اشتباه كردند 
و امتيازشان كاهش يافت بايستي يك بچه را مي كشتند 
تا امتياز آنها بازگردد. آنها تصريح داشتند كه آمديم اين 
)بازي( را در عالم حقيقي اجرا كنيم«. به گفته ذوالنوري 
نمونه هاي متعددي از اين دست در صحنه دستگيري 
وجود داش��ت كه تحت القائات و تاثيرات »بازي هاي 
خشن اينترنتي« به صحنه آمده بودند تا هيجاناتشان 
را تخليه كنند. البته اين براي اولين بار نيست كه يك 
مقام مسوول، حضور نوجوانان و جوانان در ناآرامي هاي 
اخير را تحت تاثير بازي هاي رايانه اي و آنالين، تحليل 
كرده است. اواس��ط مهرماه، دبير ستاد احياي امر به 
معروف و نهي از منكر مدعي ش��د كه دشمنان روي 
متولدين دهه هاي هشتاد و نود سرمايه گذاري كرده و 
قصد دارند اين قشر را در مقابل اسالم و دين قرار دهند 
و در اين راستا اذعان داشت: »برخي بازي هاي هيجاني 
رايانه اي براي به ميدان آوردن نوجوانان در چنين روزي 
برنامه ريزي شده بودند«. پس از چنين اظهارنظري، 
ستاد بازي و سرگرمي حوزه علميه قم با انتشار بيانيه اي 
اعالم كرد اف��راد از اتهام زني خارج از اندازه و انداختن 
تمام گناه حوادث اخير به گردن بازي هاي كامپيوتري 
بايد پرهيز كنند و تا زمان بررسي دقيق ابعاد تاثيرات 

هر يك از عوامل، از چنين اتهاماتي پرهيز شود.
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استارلينك براي كاربران پرمصرف 
سقف گذاشت

سرويس اينترنت ماهواره اي استارلينك، سقف مصرف 
ماهانه يك ترابايت را براي كاربران مسكوني تعيين كرد.

به گزارش ايسنا، استارلينك شركت اسپيس ايكس از 
زمان راه اندازي، شامل پهناي باند نامحدود بود و اگرچه 
از نظر فني اين سرويس همچنان براي كاربران فراهم 
خواهد شد اما كاربراني كه مصرف اطالعات آنها در ماه، 
از يك ترابايت عبور كند، با محدوديت اس��تفاده روبرو 
مي شوند. استارلينك روز جمعه ايميلي به كاربران در 
امريكا و كانادا ارسال و سياست جديد موسوم به »مصرف 
منصفانه« را به اطالع آنها رس��اند. تحت اين سياست 
جديد، كاربران هر ماه را با »دسترسي اولويت دار« آغاز 
مي كنند و اگر از سقف مصرف يك ترابايت عبور كنند، 
همچنان به اين سرويس دسترسي خواهند داشت اما 
پوشش اس��تارلينك براي آنها، »دسترسي ابتدايي« 
خواهد بود. دسترسي ابتدايي به معناي آن است كه آنها 
از نظر استفاده، اولويت نخواهند داشت و در زمان ترافيك 
باالي شبكه، س��رعت دسترسي بسيار آهسته تري در 
مقايسه با مش��تريان برخوردار از دسترسي اولويت دار 
خواهند داشت. استارلينك خاطرنشان كرده است كه 
مصرف اطالعات در فاصله زمان كاهش تا اوج مصرف 
به خصوص از س��اعت 23 تا ۷، در پوش��ش دسترسي 
اولويت دار ماهانه يك ترابايتي، محاسبه نمي شود. اين 
شركت امكان مشاهده مصرف ديتا از طريق صفحات 
حساب كاربر را فراهم كرده است تا افراد حساب سقف 
مصرف را داشته باشند. بر اس��اس گزارش ِتك كرانچ، 
بررسي شركت تحليل شبكه اوكال نشان مي دهد سرعت 
رسانه استارلينك در همه كشورهايي كه طي يك سال 
گذشته قابل دسترس بوده، كاهش پيدا كرده است. اين 
شركت به رشد كاربران به عنوان عامل اصلي اين كاهش 
اشاره كرده است. استارلينك با محدود كردن كاربران 
پرمصرف كه مي گويند كمتر از 1۰ درصد مش��تركان 

فعلي هستند، به دنبال بهبود اين وضعيت است.

زيان ۲ هزار ميلياردي مخابرات 
در سال مالي گذشته

مديرعامل شركت مخابرات ايران گفته است ثابت ماندن 
تعرفه خدمات شركت مخابرات ايران در طول ساليان 
گذشته منجر به زيان ده شدن اين شركت شده است و به 
گفته رييس هيات مديره مخابرات در سال مالي 1۴۰۰ 
زيان مخابرات از 2 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. 
به گزارش ايسنا، مجيد سلطاني- مديرعامل شركت 
مخابرات ايران- در جريان سفر استاني خود به يزد در 
ديدار با مديران مخابرات اين منطقه با اشاره به طرح 
توسعه فيبرنوري )نجما( اظهار كرد: اجراي طرح نجما 
در مناطق و ارايه سرويس باند پهن بر اين بستر مشكالت 
مخابراتي در استان ها را بهبود مي بخشد. وي افزود: با 
توجه به اينكه اولويت شركت مخابرات ايران در سال 
جاري توسعه فيبر نوري در استان ها است، اميدواريم 
كه ش��رايط براي اجراي اين طرح در تمامي استان ها 
مهيا شود. ثابت ماندن تعرفه خدمات شركت مخابرات 
ايران در طول ساليان گذشته منجر به زيان ده شدن 
اين ش��ركت شده است و به گفته رييس هيات مديره 
مخابرات، در سال مالي 1۴۰۰ زيان مخابرات از 2 هزار 
ميليارد تومان عبور كرده اس��ت. طبق اعالم شركت 
مخابرات ايران، س��لطاني از ديگر مباحثي كه در اين 
نشست به آن اشاره كرد تغيير تعرفه تلفن ثابت بود كه 
گفت: نگهداري خطوط تلفن براي مخابرات هزينه دارد 
كه اين تعرفه از سال 13۸۸ ثابت مانده و چرخ توسعه 
شركت مخابرات ايران را كند كرده است. مديرعامل 
ش��ركت مخابرات ايران در ادامه به توضيحاتي درباره 
طرح جامع نيروي انساني در استان ها پرداخت و افزود: 
با توجه به بازنشسته شدن نيروي هاي شاغل در مناطق، 
هر استان مي تواند بر اساس چابكي و كاهش هزينه هاي 
انس��اني و نيز باال بردن بهره وري سازمان، طرح جامع 
نيروي انساني را به شركت مخابرات ارايه دهد. در اين 
نشست مديران مشكالت و مسائل خود را پيرامون حوزه 
مربوطه خود از جمله مسائل مالي، مطالبات، نيروي 
پيمانكاري، نصب تجهيزات و غي��ره بيان كردند كه 

مهندس سلطاني به اين سواالت پاسخ گفت.

تخفيف   بيشتر
براي فروش آيفون ۱۴ جواب نداد

جديدترين مدل آيفون در بزرگ ترين بازار تلفن هوشمند 
جهان براي جلب مشتري به اندازه نسل قبلي اين تلفن 
هوشمند، موفق نبوده است. به گزارش ايسنا، تحليلگران 
بانك جفريز در يادداشتي اعالم كردند فروش چهار مدل 
آيف��ون 1۴ در چين، در مدت 3۸ روز نخس��ت از ورود 
آنها به بازار، 2۸ درصد در مقايسه با محصوالت خانواده 
آيفون 13 كاهش يافت و آمار اخير نشان مي دهد كه اين 
وضعيت بدتر شده و به 33 درصد رسيده است. مدل هاي 
گرانتر آيفون كه امسال انعطاف پذيري بيشتري نشان 
داده بودند هم فروش ضعيفي پيدا كرده اند. بازار جهاني 
تلفن هوشمند و بازار چين به خصوص در ميان بازارهايي 
بوده اند كه امسال از كاهش هزينه مصرف كننده، به شدت 
آسيب ديده اند. سامسونگ الكترونيكس كه بزرگ ترين 
سازنده تلفن هوشمند، نمايشگر و تراشه حافظه در جهان 
اس��ت، كاهش فروش تلفن هوشمند در چين را عامل 
ركود كسب و كار تراشه خود اعالم كرده است. اين كشور 
در زمينه عرضه هم چالش هايي را براي اپل ايجاد كرده 
است. كارخانه فاكسكان در ژنگژو كه بزرگ ترين پايگاه 
توليد آيفون در چين اس��ت، هفته گذشته با قرنطينه 
ناگهان��ي كوويد 1۹ روبرو ش��د.  در حالي كه برندهاي 
چيني اوايل امسال با بزرگ ترين كاهش فروش روبرو 
ش��دند اما مدل هاي اپل جذابيت خود را حفظ كرده و 
فروش آنها در سه ماهه منتهي به ماه سپتامبر، به ميزان 
5.۷ درصد رشد كرده بود. چند هفته نخست ورود نسل 
جديد آيفون، وضعيت توليد و قيمت اين محصول را تا 
پايان سال براي اپل مشخص مي كند. طبق يادداشت 
جفريز، تخفيف هاي اپل براي جش��نواره خريد 11 
نوامبر بزرگ تر و گس��ترده تر از س��ال گذشته است. 
خريداران در تي مال گروه علي بابا مي توانند براي خريد 
آيفون 1۴، تخفيف ۴۰۰ يواني دريافت كنند. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، تخفيف فروش مدل هاي آيفون 13 
براي اكثر خريداران در تي مال، سال گذشته صفر بود اما 
اين تخفيف امسال براي همه موجود است. با اين حال، 
با در نظر گرفتن رشد بازار گوشي كاركرده و متزلزل 
شدن اعتماد مصرفي، چند درصد كاهش قيمت به 
تقاضا براي مدل هاي ارزان تر آيفون كمك نمي كند.

مهلت حذف اخبار جعلي
در ويتنام ۲۴ ساعت شد

وزير اطالعات ويتنام اعالم ك��رد براي مقابله با اخبار 
جعلي در پلتفرم هاي اجتماعي قوانين سختگيرانه تري 
وضع كرده كه طبق آن محتوا ظرف 2۴ ساعت حذف 
شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پيش 
از اي��ن مهلت حذف محتواي غيرقانوني ۴۸ س��اعت 
ب��ود. قوانين جديد موقعيت ويتنام ب��ه عنوان يكي از 
كشورهاي سختگير جهان بر شبكه هاي اجتماعي را 
نشان مي دهد و از سوي ديگر بيانگر قدرت گرفتن حزب 
كمونيست حاكم بر اين كشور براي مقابله با فعاليت هاي 
ضدحكومتي است. نگوين مان هونگ وزير اطالعات و 
ارتباطات ويتنام به پارلمان اين كشور اعالم كرد اگر مقابله 
با اخبار جعلي به كندي انجام شود، ممكن است به سرعت 
گسترده شوند. به گفته هونگ جريمه هاي اعمالي براي 
انتشار و گسترش اخبار جعلي در ويتنام، فقط يك دهم 
جريمه هايي است كه در ديگر كشورهاي جنوب شرقي 
آسيا براي جرايم مشابه وضع مي شود. او در اين باره افزود: 
وزارتخانه به دولت پيشنهاد مي كند سطح جريمه ها را به 
حدي باال ببرد كه از انتشار چنين محتوايي توسط مردم 
جلوگيري ش��ود. همچنين وزير اطالعات و ارتباطات 
ويتنام در سخنراني خود 2۰23 را به عنوان تاريخي براي 
مقابله كامل با پديده »News-lisation« اعالم كرد. 
اين اصطالح زماني استفاده مي شود كه مردم به اشتباه 
گمراه مي ش��وند و تصور مي كنند برخي حساب هاي 
كاربري به رسانه هاي خبري معتبر تعلق دارند. پيش از 
اين نيز اخباري مبني بر اين منتشر شده بود كه دولت 
اين كشور قوانين جديد و مقرراتي را وضع مي كند تا 
اطالعات بسيار حساس ظرف 3 ساعت حذف شوند. 
اين درحالي است كه بيش��تر دولت ها قانوني براي 
حذف محتوا در شبكه هاي اجتماعي ندارند اما اقدام 
ويتنام در حالي انجام مي شود كه فشارها براي حذف 
محتواي آنالين در بخشي از كشورهاي جهان شديدتر 
است. در ماه س��پتامبر گزارش ش��د دولت ويتنام 
مشغول آماده س��ازي قوانيني است كه تا محتواي 

خبري منتشر شده توسط كاربران را محدود كند.
ويژه

توسعه و پايداري ارتباطات سيار 
۲ شهرستان خوزستان

اهواز- ايرنا| مدير مخابرات منطقه خوزستان گفت: 
ش��بكه ارتباطي همراه اول در شهرستان هاي اهواز 
و انديمش��ك با نصب و راه ان��دازي چهار دكل جديد 
پرس��رعت تلفن همراه در مناطق پر ترافيك شهري 
توسعه يافت. به گزارش ايرنا رحيم فالح زاده شنبه در 
آيين بهره برداري از سايت هاي جديد ارتباطي در اين 
مناطق اظهار داشت: در ادامه توسعه شبكه ارتباطي 
همراه اول به منظور رفع مشكالت نقاط كور و گسترش 
شبكه و پوشش حداكثري آنتن دهي چهار سايت جديد 
  ۴.5G ۴ وG ،3G ،2G پر سرعت همراه اول با تكنولوژي
در مناطق پرترافيك شهري و با هدف توسعه، ارتقا و 
افزايش كيفيت شبكه ارتباطات سيار در شهرستان هاي 
اهواز و انديمش��ك نصب و راه اندازي شد. وي گفت: با 
وارد مدار شدن سايت هاي پرسرعت جديد در مناطق 
كمپلوي شمالي، كوي س��پيدار و حصير آباد اهواز به 
شبكه گسترده همراه اول از پروژه هشت پالس توسعه 
ارتباطات سيار استان، مشكالت برخي نقاط كور اين 
مناطق برطرف شد. مدير مخابرات منطقه خوزستان 
ادامه داد: همچنين پانزدهمين سايت پروژه فاز هشت 
توسعه خوزستان در شهرستان انديمشك با تكنولوژي 
نسل 2 و سه و چهار راه اندازي شده است. فالح زاده اظهار 
داش��ت: با راه اندازي اين سايت ها، تقويت حداكثري 
پوش��ش آنتن دهي و بهره من��دي از ديتاي همراه با 
سرعت و كيفيت باالتر براي مشتركان فراهم شده است.

نماينده مجلس: رييس جمهور در برابر درخواست بازگشت وضعيت اينترنت به حالت قبل سكوت كرد

دودستگي نمايندگان درباره محدوديت هاي اينترنتي

بررسي وضعيت فيلترينگ در ايران؛ اينترنت بر لبه سياه چاله
پلتفرم ه��اي جهاني با اس��تفاده از تكنيك س��ياه چاله 
)BlackHole( مسدود مي شوند. گزارش هاي اوليه از 
وضعيت اختالل وسيع اينترنت در ايران نشان مي دهد 
از ابتداي مهرماه امسال از روش هاي گسترده اي براي از 
دس��ترس خارج  كردن بخش هاي بزرگي از پلتفرم ها و 
اپليكيشن هاي جهاني استفاده شده كه برخي از آنها هرگز 

در اين مقياس در ايران مشاهده نشده بودند.
مش��هورترين اين روش ها تكنيكي اس��ت موس��وم به 
س��ياه چاله ي��ا Black Hole كه در صورت اس��تفاده 
گسترده، اين قابليت را دارد كه تنها به يك ليست مورد 
تاييد از سرويس دهنده هاي جهاني اجازه دسترسي به 
شبكه داخلي ايران را بدهد. به گزارش پيوست، تكنيك 
سياه چاله شيوه اي شناخته شده در مديريت شبكه هاست 
كه ب��ه روترها دس��تور مي دهد يكس��ري از آدرس ها از 
روترها خارج نش��وند. مثاًل در يك س��ازمان وقتي قرار 
است دسترسي به يك وب س��ايت بسته شود، بايد ابتدا 
آدرس هايي كه از طريق آنها وب س��ايت مورد نظر قابل 

دسترسي است استخراج شود، سپس در روترهايي كه 
در شبكه، اطالعات را خارج مي كند، اين تنظيمات انجام 
مي شود كه آدرس مورد نظر خارج نشود. در مورد مسدود  
كردن وب سايت يا سرويس، فارغ از آنكه آدرس دقيق 
آن را بدانيم، وقتي قرار است وب سايت محدود شود، 
مس��ير را به اصطالح BlackHole مي كنند. اعمال 

اين تكنيك در ابعاد ملي تاكنون بي سابقه بوده است.

   شبكه مورد  نظر در دسترس نمي باشد
سينا سلطاني،  مديرعامل و يكي از بنيان گذاران ابردراك، 
گسترده تر شدن اس��تفاده از تكنيك سياه چاله روي 
ش��بكه ايران را تاييد مي كن��د و در توضيح اين پديده 
مي گويد: همه نقاط شبكه مانند نقاط شهري كه داراي 
آدرس خيابان و پالك هستند، آدرس هاي مشخص و 
 Internet Protocol يا IP يكتايي دارند كه همان
است. اين مسيريابي به اين صورت است كه وقتي كاربر 
قصد دارد از مبدأ به نقطه مورد نظر برسد مسير خود را 

بر اساس نشاني مقصد يا IP در اينترنت پيدا مي كند كه 
مشابه نوعي كدپستي است. هر زمان كه الزم است بين 
مبدأ و مقصد بسته اي ارسال شود، روترهايي كه در بين 
مسير قرار دارند بسته ها را هدايت مي كنند تا به مسير 
مورد نظر برسند. سلطاني در توضيح نتايج سياه چاله 
بر ش��بكه مي گويد: در عمل، ارسال و دريافت در بستر 
اينترنت به س��ادگي ارس��ال و دريافت پستي نيست. 
در ارس��ال بسته پستي، ارس��ال به صورت يك طرفه و 
به اصطالح Half-Duplex اس��ت. اما در ارتباطات 
اينترنتي معمواًل دوطرفه يا Full-Duplex است. به 
اين معني كه وقتي بسته ارسال مي شود يك جواب بايد 
به مبدأ برگردد. وقتي آدرسي BlackHole مي شود 
بسته اي ارسال نمي شود و قاعدتاً جوابي هم برگشت داده 
نمي شود پس ارتباطي برقرار نمي شود كه دوطرفه باشد، 
از اين جهت راهكار كارآمدي براي اين كار به حس��اب 
مي آيد . لزومًا ارسال و دريافت بسته به مقصد به صورت 
كلي قطع نمي شود و مي توان براي عبور بسته شرايطي 
هم وضع كرد. مثاًل بسته هايي با پروتكل هاي خاص يا 
اندازه خاص هستند كه اجازه دسترسي پيدا مي كنند.

   فيلترينگ ارزان ولي هوشمند
نگراني ناظران ش��بكه از فشار فيلترينگ در ايران بعد 
از بس��ته  شدن گسترده س��رويس هاي گوگل بيشتر 
 BlackHole شده اس��ت. از روش هاي ديگري كه با
تركيب مي شود، حذف س��رويس از طريق شناسايي 
پورت است. در اين شرايط با بررسي ترافيك يك مركز 
داده مي توان ترافيك يك پورت را BlackHole كرد 
تا سرويس نامطلوب، به صورت دايم يا موقت امكان اجرا 
نداشته باش��د. اين روش نوعي از فيلترينگ هوشمند 
است كه اين روزها اس��م آن را زياد مي شنويم و البته 
محدود به ايران هم نيس��ت. به گفته سلطاني، برتري 
واقعي BlackHole كردن در مقايس��ه با روش هاي 
ديگر فيلترينگ اين است كه بسيار كم هزينه است. او 
در توضيح ويژگي هاي شناخته شده اين روش مي گويد: 
شناسايي پروتكل و IP و به روز نگه داشتن اين اطالعات 
و پس از آن استفاده از اين تكنيك به راحتي قابل انجام 
اس��ت. در صورتي كه inspect ك��ردن ترافيك و باز 
كردن بسته هاي ارسالي و ش��نود نيازمند استفاده از 
ابزارهاي ش��نود )LI( گران قيم��ت و افراد متخصص 
است در حالي كه با استفاده از اين تكنيك فقط كافي 
است افرادي مبدأ و مقصد بسته هاي داده را تشخيص 
دهند، بعد از اين مرحله مس��دود كردن ترافيك عماًل 
هيچ فناوري و دستگاه خاصي نياز ندارد. شايد همين 
به محبوبيت آن در محدوديت هاي گسترده اينترنت 
ايران كمك كرده باشد. بابك نقاش، كارشناس، نيز با 

تاييد اينكه فيلترينگ به روش سياه چاله به طور خاص بر 
حذف بسته هاي داده در سطح مسيريابي تمركز مي كند 
مي گويد: با اين روش مي توان يك روش مس��يريابي 
روي چند روتر تعريف ك��رد تا ترافيك هاي نامطلوب 
را ناديده بگيرند. در نتيجه بس��ته هايي كه منطبق با 
نشاني گيرنده ها هستند به جاي ارسال به سمت مقصد، 
منحرف مي شوند و وارد مسيري مي شوند كه به جايي 
نمي رسد. براي مثال اين بسته ها به يك آدرس جعلي 
مانند ۰.۰.۰.۰ ارسال مي شوند يا در يك چرخه بسته 
وارد گردش بي پايان مي شوند تا عمرشان تمام شود. 
فيلترينگ سياه چاله امكان حذف ترافيك نامطلوب 
قبل از ورود به يك ش��بكه محافظت ش��ده را فراهم 
مي كند و با اينكه از روش مسيريابي براي مقابله استفاده 
مي كند اما عملكرد آن مانند يك ديوار آتش است. اين 
قابليت باعث شده فيلترينگ سياه چاله روشي محبوب 
باشد زيرا ممكن است در يكسري از شبكه ها فايروال 
وجود نداشته باشد اما حتماً روتر وجود دارد و مي توان از 

آن به عنوان يك ابزار دفاعي هم كمك گرفت.

   روترها آخرين سنگر هستند
فيلترينگ سياه چاله مي تواند به صورت برعكس هم مورد 
استفاده يا حتي سوءاستفاده قرار گيرد. در اين روش به 
جاي اينكه همه ترافيك ورودي به يك مسير، كه معمواًل 
بن بست يا بي انتهاست، هدايت شود، كل ترافيك خروجي 
به يك مسير خاص هدايت مي شود. در اين حالت مدير 
شبكه يا نفوذگر مي توانند مسير شبكه را به سوي ميزبان 
خاص هدايت كنند. سعيد سوزنگر، كارشناس امنيت 
شبكه، در اين باره به پيوست مي گويد: با استفاده از اين 
تكنيك مي توان دامنه نشاني هاي IP را كه به نظر خودي 
هستند آزاد گذاشت و هر آنچه را غير از اين دامنه ها قصد 
ورود به شبكه دارد مسدود كرد. در واقع با اين كار كشور 
در ترافيك بين المللي ديده نمي شود. سوزنگر با اشاره به 
روش هاي كنترل ترافيك در شبكه كه براي فيلترينگ هم 
قابل استفاده است توضيح مي دهد: تاكنون فيلترينگ بر 
مبناي ليست سياه بود يعني همه نشاني ها باز است مگر 
آدرس هاي خاصي كه مورد تاييد نيستند اما زماني كه 
از روش سياه چاله استفاده مي كنند يعني همه مسيرها 
غير از مواردي كه در ليست سفيد وجود دارند، مسدود 
مي شوند و ش��بكه مانند يك جزيره دورافتاده است كه 
نمي توان به آن دسترس��ي داش��ت. در روش سياه چاله 
مي توان اجازه ورود به س��رويس هاي خارجي نداد مگر 
مواردي كه مورد تاييد نهادهاي متولي هستند. با اين حال 
آنها به اين موضوع توجه نمي كنند كه اينترنت يك شبكه 
فراملي است، يك شبكه فرادولتي است يعني نمي توانيد 

روي آنچه مردم مي بينند كنترل داشته باشيد.



 گزارش مرك��ز پژوهش هاي اتاق ايران از رس��يدن 
شامخ مهرماه به ۵۰,۱۹ واحد يعني مرز رونق و ركود 
حكاي��ت دارد. فعاالن اقتص��ادي، كاهش فروش در 
اثر افت ق��درت خريد متقاضيان، ناآرامي ها و قطعي 
اينترنت را عام��ل اين وضعيت مي دانند. به طوركلي 
در مهرماه شركت ها با كاهش شديد تقاضا و فروش 
روبرو هس��تند كه ع��اوه بر كاهش ق��درت خريد 
مشتريان اتفاقات اخير كشور هم در اين روند كاهشي 
تأثيرگذار بوده اس��ت به ويژه كه در بخش خدمات 
ش��ركت ها با مش��كل اينترنت نيز مواجه هستند. 
همچنين بس��ياري از كسب وكارها به دليل كمبود 
شديد نقدينگي و عدم ثبات نرخ ارز براي تأمين مواد 
اوليه يا لوازم موردنياز خود با مشكل روبرو هستند.

    شاخص مديران خريد كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي 
كشور، شاخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( 
به رس��يدن به رقم ۵۰,۱۹ واحد، كه در مرز خنثي 
)۵۰ واحد( قرار گرفته و در مقايسه با ماه قبل كندتر 
شدن ميزان فعاليت ها را نشان مي دهد. در اين ماه 
به جز مولفه ميزان سفارش��ات جديد مش��تريان و 
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري ش��ده س��اير 
مولفه هاي اصلي بيش��تر از ۵۰ بوده اند. در مهرماه، 
ش��اخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار )۵۱,۶۰( 
با شيب كمتري در مقايس��ه با شهريورماه افزايش 
داش��ته اس��ت. افزايش ميزان فعاليت ها بيشتر در 
بخش صنعت و خدمات و كش��اورزي بوده است و 
در بخش ساختمان فعاليت ها با ركود شديد روبرو 
بوده اند. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
در مهرماه )۴۶,۸۲( در مقايس��ه با ش��هريورماه با 
كاهش ش��ديدي روبرو بوده است. اين شاخص در 
هر سه بخش كاهش داشته اما بيشترين كاهش را 

در بخش ساختمان ثبت كرده است. 
شاخص موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري شده 
در مهرماه )۴۶,۲۸( همچنان با كاهش روبرو است 
البته ش��يب كاهش نسبت به ش��هريورماه اندكي 
كمتر شده اس��ت. اين شاخص علي رغم افزايش در 
بخش ساختمان، در بخش صنعت و به ويژه خدمات 
و كش��اورزي با كاهش ش��ديد روبرو بوده است. بنا 
به گفته فعاالن اقتصادي كمبود ش��ديد نقدينگي 
و نوس��انات نرخ ارز دليل عم��ده كاهش موجودي 
مواد اوليه اس��ت. ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه 
)۷۱,۸۰( ب��ه باالترين مقدار ۳ ماهه خود رس��يده 
است. اين در حالي است كه شاخص قيمت فروش 
محصوالت )۵۷.۴۵( هم به بيشترين ميزان ۳ ماهه 
اخير رسيده است. اما افزايش اين شاخص ناشي از 
افزايش در بخش خدمات و كشاورزي بوده است و 
اين شاخص در بخش صنعت و به ويژه ساختمان با 

كاهش شديد روبرو بوده است.
ش��اخص ميزان صادرات كاال يا خدم��ات در مهرماه 
)۴۷,۰۵( همچنان كاهش��ي اس��ت البته نس��بت به 
شهريورماه شدت كمتري دارد. شاخص ميزان فروش 

كاالها يا خدمات در مهرماه )۴۲,۵۶( كمترين مقدار ۱۴ 
ماه گذشته از شهريور ۱۴۰۰ )به غيراز فروردين ماه( را 
ثبت كرده است. اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي 
با كاهش روبرو بوده و در بخش ساختمان بيشترين نرخ 
كاهش را به ثبت رسانده اس��ت. شاخص انتظارات در 
ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده )۵۹,۵۸( 
در مقايسه با ش��هريورماه افزايش قابل توجهي داشته 
است. علي رغم انتظارات خوش بينانه به بهبود فعاليت ها 
در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي، فعاالن اقتصادي 
 در بخش ساختمان انتظار كاهش شديد فعاليت ها را در 

آبان ماه دارند.

    شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت )تعديل فصلي 
نشده( در مهرماه عدد ۵۱,۶۶ به دست آمده است، كه 
نشان مي دهد فعاليت هاي بخش صنعت با رشد اندكي 
روبرو بودند كه شيب آن نسبت به شهريورماه كاهش 
داشته است. در مهرماه همه مولفه هاي اصلي شامخ 
بخش صنعت به غيراز ميزان سفارشات جديد مشتريان 
و موجودي مواد اوليه افزايش داشته اند و عدد بيشتر از 
۵۰ را ثبت كرده اند. در ميان رشته فعاليت هاي صنعتي، 
به ترتيب ساير صنايع، پوشاك و چرم و كاني غيرفلزي با 

بيشترين كاهش در مقدار شامخ روبرو بوده اند.
ش��اخص مق��دار توليد محص��والت بخش صنعت 
در مهرم��اه )۵۴,۸۶( ب��ا ن��رخ كمتري نس��بت به 
شهريورماه افزايش داشته اس��ت. هرچند با توجه 

به كاهش ش��ديد تقاضا و ميزان ف��روش، افزايش 
توليد منجر به افزايش موجودي انبار ش��ده است. 
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در مهرماه 
)۴۵,۰۸( نسبت به شهريورماه كاهش قابل توجهي 
داش��ته اس��ت. به عقيده فعاالن اقتصادي عاوه بر 
كمب��ود نقدينگي و كاهش ق��درت خريد، اتفاقات 
اخير كش��ور نيز در كاهش تقاضا بس��يار موثر بوده 
است. ش��اخص موجودي مواد اوليه خريداري شده 
در مهرماه )۴۹,۶۴( اگرچه نسبت به شهريور شدت 
كاهش كمتري داش��ته اما همچنان نش��ان دهنده 
كمبود مواد اوليه است. به عقيده فعاالن اقتصادي 
كمبود نقدينگي و عدم ثبات قيمت ارز باعث شده تا 
بنگاه ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو باشند. 
ش��اخص ميزان اس��تخدام در مهرماه )۵۱,۳۸( به 
كمترين ميزان ۶ ماهه اخير از فروردين ماه رسيده 
اس��ت. با كاهش فروش و كاهش تقاض��ا، برخي از 
ش��ركت ها براي كم كردن هزينه ها ناچار به تعديل 

نيرو بوده اند.
شاخص قيمت خريد مواد اوليه در مهرماه )۶۵,۳۳( 
به بيشترين ميزان ۳ ماهه اخير رسيده است. بر اساس 
گزارش مركز آمار از ش��اخص قيمت مصرف كننده 
در مهرماه ني��ز نرخ تورم ماهانه مه��ر به ۳.۰ درصد 
رسيده كه در مقايسه با همين اطاع در ماه قبل، ۰.۸ 
واحد درصد افزايش داشته است. شاخص موجودي 
محصول نهاي��ي در انب��ار در مهرم��اه )۵۵,۱۸( به 
بيشترين ميزان ۳ ماهه اخير رسيده است. به دليل 
پيش��ي گرفتن رشد توليد از رش��د تقاضا و فروش، 

ميزان موجودي انبار در اين ماه با ش��دت بيشتري 
افزايش داشته است. شاخص ميزان صادرات كاال در 
مهرماه )۴۸,۷۱( براي چهارمين ماه پياپي همچنان 
روند كاهش��ي دارد. ش��اخص قيم��ت محصوالت 
توليدش��ده در مهرماه )۴۷,۸۲( براي س��ومين ماه 
پياپي همچنان كاهشي اس��ت اما شدت كاهش آن 
نسبت به شهريورماه اندكي كمتر است. كاهش قدرت 
خريد مشتريان و كاهش ميزان تقاضا باعث شده تا 
فع��االن اقتصادي، علي رغم هزين��ه زياد نهاده هاي 
توليد، ب��ه دليل دس��توري بودن قيم��ت برخي از 
محصوالت و همچنين كاهش تقاضا، محصوالت خود 
را با قيمت بسيار اندك و نزديك به قيمت تمام شده 
به فروش برسانند. شاخص ميزان فروش محصوالت 
در مهر )۴۳,۹۳( در مقايس��ه با شهريورماه با شدت 
بيشتري همچنان كاهشي است. كاهش شديد قدرت 
خريد و اتفاقات اخير كشور باعث كاهش شديد تقاضا 

و در نتيجه ميزان فروش شركت ها شده است.
ش��اخص انتظارات توليد در ماه آين��ده )۶۰,۳۹( به 
كمترين مقدار ۴ ماهه اخير رس��يده اس��ت. اگرچه 
همچنان نش��ان دهنده خوش بين��ي فعاالن بخش 
صنعت براي آبان ماه اس��ت. به طوركلي در مهرماه، 
در بخش صنعت به دليل تقاضاي پايين مش��تريان 
كه ناشي از كاهش قدرت خريد و اتفاقات اخير كشور 
است، ميزان فروش شركت ها با كاهش شديدي روبرو 
شده اس��ت كه منجر به افزايش موجودي انبار شده 
است. از سوي ديگر، شركت ها به دنبال بي ثباتي نرخ 
ارز در تأمين مواد اوليه خود با مشكل روبرو هستند.
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رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد
 لطمه تجار غيرحرفه اي

 به تجارت ايران
رييس ات��اق بازرگاني اي��ران با اش��اره به اهميت 
قرارداده��اي بين المللي، گفت: ع��دم توجه تجار 
غيرحرفه اي به ابع��اد حقوق��ي قراردادها لطمات 
زيادي به تجارت دو طرف وارد كرده است. به گزارش 
خبرنگار مهر، غامحسين شافعي در همايش ملي 
نقش و اهمي��ت قراردادهاي تج��اري در بازرگاني 
بين المللي اظهار ك��رد: قرارداده��اي بين المللي 
به دليل تغيير و تحوالت س��ريع فضاي بين الملل 
بسيار بااهميت هس��تند؛ اگر قوانين مربوط به اين 
قراردادها به روزرس��اني نشود تجار در مسير خود با 
مش��كات زيادي مواجه خواهند شد. اهميت اين 
موضوع براي ما از اين جهت دوچندان است كه ما در 
منطقه اي قرار داريم كه تجارت با بسياري از كشورها 
با ريسك پذيري بااليي برخوردار است رييس اتاق 
بازرگاني ايران افزود: وجود تج��ار غيرحرفه اي در 
ايران و كشورهاي منطقه كم نيست. متأسفانه عدم 
توجه اين تجار غيرحرفه اي به ابعاد حقوقي قراردادها 
لطمات زيادي به تجارت دو طرف وارد كرده است. 
ش��افعي ادامه داد: موضوع اهمي��ت قراردادهاي 
بين المللي با رشد توسعه مناسب و در مسير سازنده 
روابط اقتصادي كش��ورها تناس��ب دارد و هم وزن 
است، بنابراين اگر به اين مساله در شرايط جديدي 
كه اين تحوالت، س��ريع رخ مي دهد توجه نشود و 
ش��رايط جديد كش��ورها در انعقاد قراردادها مورد 
توجه قرار نگيرد اثرات منف��ي آن زياد خواهد بود. 
رييس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اهميت مساله 
داوري در قراردادهاي بين المللي گفت: متأسفانه 
اين موض��وع آن طور كه بايد مورد توجه قرار ندارد. 
تجار ما خيلي وقت ها در ش��رايطي با اختاف هاي 
تجاري روبرو هستند كه يا برخي قرارداد ندارند يا 
اگر دارند نحوه رفع اختاف را در قرارداد مورد توجه 
قرار نداده اند. لذا كار حل وفصل اختافات تجاري 
در اين شرايط سخت مي ش��ود. وي اظهار كرد: ما 
در مسير فعلي نمي توانيم به روش هاي گذشته بر 
قرارداده��اي بين المللي تكيه كنيم، مخصوصًا در 
ش��رايط فعلي تحريم ايران ويژگي هاي خاص اين 

شرايط در قراردادها بايد مورد توجه قرار بگيرد.

   راهكارهاي انعقاد
قراردادهاي تجاري بين المللي

در ادام��ه عليرضا ي��اوري مع��اون بين الملل اتاق 
بازرگاني ايران با اشاره به اهميت انعقاد قراردادهاي 
تجاري، گفت: نبايد فراموش ك��رد كه پيش از هر 
اقدام��ي در تجارت بايد قرارداد را امضا و بر اس��اس 
آن توافقات خود را با طرف مقابل دنبال كرد. وقتي 
معامله اي اتفاق افتد و قراردادي وجود نداشته باشد 
در هنگام بروز اختاف تنها راهكار مراجعه به كشور 
هدف و استفاده از ظرفيت سفارت خانه ايران است 
كه دراين بين تنها ۱۰ درصد امكان پيشبرد هدف 
وجود دارد. در كنار آن شروع يك دعواي حقوقي در 
كشور موردنظر را داريم كه اولويت هر دستگاه قضايي 
حمايت از اتباع خود است كه در نفس كار رخ مي دهد 
و نمي توان مانع آن ش��د. ياوري افزود: هزينه هاي 
استفاده از وكاي كش��ور هدف نيز گاهي به صرفه 
نيست. پس دراين بين بايد به جايگاه و نقش قرارداد 
تجاري توجه كرد. قرارداد دقيق، بيمه نامه تجارت 
بين المللي شماس��ت و بايد با اصول و شاخص هاي 
تدوين آن آگاه باشيم. در هر قرارداد عاوه بر اصول 
كلي، بايد توافق هاي دو طرف قيد شود. در واقع هر 
قرارداد طبق ش��رايط هر دو طرف تغيير مي كند. از 
طرفي قوانين تجاري حاكم بر هر كشوري متفاوت 

بوده و بايد ماك عمل قرار گيرد.
وي با اع��ام اين خبر كه عراق ني��ز به تازگي عضو 
كنوانسيون نيويورك شده و بر اين اساس مي توان 
در قراردادهاي تجاري با اين كشور از امكان داوري 
بين المللي اس��تفاده كرد، گف��ت: داوري تجاري 
بين المللي با داوري سرمايه گذاري و نظام دادرسي 
قضايي متفاوت اس��ت و هركدام معيارها و اصول 
خاص خود را دارند. وقتي ق��رارداد تجاري منعقد 
شود و در آن از قوي ترين شيوه حل اختاف يعني 
داوري استفاده كنيم، محل، قانون حاكم بر فرآيند، 
زبان، تعداد داور و غيره را دو طرف انتخاب مي كنند 
و ارزش آن نسبت به دادرسي قضايي، هزينه، زمان 
و قابليت اجراي آن در كشورهاي ديگر است. معاون 
بين الملل اتاق ايران بي توجهي به توافق دو جانبه 
فعال ايران كه با ۷۰ كش��ور مختلف وجود دارد را 
مورد توجه قرار داد و گفت: س��رمايه گذاران ايراني 
نس��بت به اين موضوع بي اطاع هستند و در روند 
س��رمايه گذاري خود از مزاياي اي��ن توافق ها بهره 
نمي برند. البته بايد توجه داشت كه به دليل تحريم 
شرايط براي س��رمايه گذاري ايرانيان سخت شده 
و از طرف��ي رويكردهاي ايران نس��بت به پذيرش 
سرمايه هاي خارجي نيز بازدارنده است. وي يادآور 
شد: درست اس��ت حوزه هاي غذايي، كشاورزي و 
دارويي تحريم نيس��تند؛ اما به دليل تحريم بودن 
بانك ه��اي اي��ران، نگراني ش��ركت هاي خارجي 
از هم��كاري با ش��ركت هاي ايران��ي و موضوعاتي 
 OFAK ازاين دست الزم است مجوز اختصاصي از

گرفته شود تا شرايط همكاري ها بهبود يابد.
معاون بين المل��ل اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به 
 OFAK اينكه بانك خاورميانه مجوز اختصاصي از
دريافت كرده است، خاطرنشان كرد: اين بانك در 
حال حاضر تبادالت مالي مربوط به همكاري هاي 
تجاري در حوزه غذايي، كشاورزي و دارويي را انجام 
مي ده��د. در مقابل، اين راه براي بانك هاي س��اير 
كشورها كه عاقه مند به همكاري با ايران هستند 
نيز وجود دارد. اين مج��وز اختصاصي تاريخ انقضا 
دارد و به محض اتمام زمان آن بايد درخواست تمديد 
ارسال شود. مي توان اين مجوزها را موردي گرفت و 
گاهي در برخي تجارت ها كه نوع كاال و طرف مقابل 

مشخص است، مجوز يك ساله داده مي شود.

۲۰ هزار كاميون
معطل شماره گذاري

دبي��ر انجم��ن خودروس��ازان اي��ران از ع��دم 
ش��ماره گذاري ۲۰ هزار كاميون خبر داد. احمد 
نعمت بخش در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با 
انتقاد از معطل ماندن شماره گذاري كاميون ها به 
دليل عدم اسقاط خودرو، گفت: چند سال پيش 
براساس راي ديوان عدالت اداري تعيين عمر مفيد 
براي اسقاط خودرو از دستورالعمل اسقاط خودرو 
حذف شد كه همين امر فضا را براي عدم مراجعه به 
مراكز اسقاط خودرو فراهم و شركت ها را با كمبود 
برگه اسقاط روبه رو كرد. وي افزود: در حال حاضر 
بايد مسووالن تدبير مناسبي را براي رفع ايرادات 
شماره گذاري كاميونت ها اتخاذ كنند چراكه عدم 
شماره گذاري كاميون ها به طور حتم اثرات منفي 
را بر افزايش قيمت كاميون و به دنبال آن افزايش 
كرايه حم��ل كليه كاالها خواهد گذاش��ت. دبير 
انجمن خودروسازان ايران اضافه كرد: هم اكنون 
۲۰ هزار كامي��ون با عدم ش��ماره گذاري روبه رو 

هستند.

حجت اهلل عبدالملكي دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد شد

حجت اهلل عبدالملكي وزير پيش��ين كار به سمت 
دبيري شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و 
ويژه اقتصادي منصوب شد با موافقت رييس جمهور، 
امروز سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي، 
طي حكمي حجت اهلل عبدالملكي را به سمت دبيري 
ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه 
اقتصادي منصوب كرد پيش از اين نصراهلل ابراهيمي 

جايگزين سعيد محمد در اين سمت شده بود.
سعيد محمد كه اندكي بيش از يك سال در سمت 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري مشغول به 

فعاليت بود، روز ۱۹ مهر ۱۴۰۱ از كار بركنار شد.
حجت اهلل عبدالملكي پيش از اين وزير كار، تعاون 

و رفاه اجتماعي بود كه از اين سمت استعفا كرد.

تفاهم براي صادرات
۵  محصول جديد به چين

معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه در 
همايش قراردادهاي تجاري در بازرگاني بين المللي 
با بيان اينكه صادرات ايران به چين به ۷ ميليون دالر 
به غير از نفت رس��يده تصريح كرد: براي صادرات 
مركبات، س��يب، زعفران، محصوالت لبني و پاي 
مرغ توافق ش��ده اس��ت؛ صادرات سيب، زعفران و 
مركبات اكنون در جريان است و تفاهمنامه صادرات 
محص��والت لبني هفت��ه بعد امضا خواهد ش��د و 
همچنين بعد از ۶ ماه مي توانيم پاي مرغ را به صورت 
مس��تقيم به اين كشور صادر كنيم. مهدي صفري 
افزود: ايران آمادگي دارد كه س��االنه ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
ميليون تن پاي مرغ را به كشور چين صادر كند. وي 
اظهار داشت: چين همچنين تقاضا براي واردات يك 
ميليون تن ميگو در سال را دارد اما ظرفيت صادرات 
ميگوي ايران ۳۲ هزار تن است همچنين در بخش 
مركبات در حالي كه اعام شده امكان صادرات به 
۵۰ هزار تن از اين محصول را داريم كه چين تقاضاي 

۵۰۰ هزار تن مركبات دارد.
وي تاكيد كرد: مج��وز صادرات زعفران به چين به 
عنوان محصول به جاي دارو نيز صادر ش��ده است 
و اين كش��ور ظرفيت مناس��بي براي صادرات اين 

محصول را دارد.

تجار ايراني اهميتي به 
قراردادهاي بين المللي نمي دهند

رييس سازمان توسعه و تجارت گفت: در شرايط فعلي 
تحريمي كشور كه ارتباط بانكي ما با دنيا به خوبي برقرار 
نيست متأسفانه اكثريت تجار ايراني نقش و اهميتي 
براي قراردادهاي تجاري بين المللي قائل نيس��تند. 
عليرضا پيمان پ��اك در همايش ملي نقش و اهميت 
قراردادهاي تجاري در بازرگاني بين المللي اظهار كرد: 
متأس��فانه اكثريت تجار ايراني نقش و اهميتي براي 
قراردادهاي تجاري بين المللي قائل نيستند؛ اين در 
حالي است كه در ش��رايط فعلي تحريمي كشور كه 
ارتباط بانكي ما با دنيا به خوبي برقرار نيست اهميت 
اين قراردادهاي بين المللي دوچندان مي ش��ود. وي 
افزود: ارتباط تجاري ما با كشورهاي مختلف ارتباط 
پرريسكي است. در كنار اين مساله ما به دنبال توسعه 
تجارت با اين كشورها نيز هستيم و اين نياز به تعامل 
و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جديد اين كشورهاست. 
لذا ديگر نمي توان بر بستر قديمي قراردادهاي تجاري 
حركت ك��رد كه اولين مورد هم آش��نايي با قوانين و 
مقررات كشور هدف است. وي ادامه داد: در اين راستا 
يكي از وظايف اصلي كه ب��راي مراكز تجاري تعريف 
كرديم ترجمه دقيق قوانين تجاري در كشورهاي هدف 
است. اين اسناد را در اختيار تجار خود قرار مي دهيم تا 
آنها در مسير درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراين 
اولين اقدام تهيه بسته هاي دقيق از ابعاد و اسناد حقوقي 
تجارت كشورهاي هدف با مشاركت سفارت خانه ها، 
رايزن��ان تج��اري و مراكز تجاري ب��راي ارايه به تجار 
خودمان است. پيمان پاك افزود: گام دوم ايجاد كانال 
درس��تي براي انتقال اين بسته حقوقي به تجار است 
كه در ح��ال حاضر وجود ن��دارد. در اينجا نقش اتاق 
بازرگاني ايران اهميت زيادي دارد و ما به مشاركت اتاق 
نياز داريم. معاون وزير صمت اضافه كرد: با مشاركت 
س��فارتخانه ها، مراكز تجاري و بخش خصوصي بايد 
درفت هاي قرارداد تهيه شود و به صورت تمپليت در 
اختيار تجار قرار گيرد. پيمان پاك تصريح كرد: به دنبال 
ايجاد مراكز ارايه خدمات حقوق��ي و وكالتي در بازار 
جديد براي تجار با مشاركت بخش خصوصي هستيم 
و هدف اين اس��ت كه تجار ايراني در زمان مواجهه با 

مشكات حقوقي از اين خدمات استفاده كنند.

سه عامل مهم در افت تقاضا و فروش بنگاه ها معرفي شدند

سكته توليد در مرز رونق و ركود

چرا مناطق آزاد تضعيف شدند؟

بحران سياست گذاري در مناطق تجاري
 تعادل| نبود زيرس��اخت هاي الزم و بس��ياري از 
قوانين مالياتي و گمركي كه در س��ال هاي گذشته 
وضع شده با ماهيت و روح مناطق آزاد تطابق ندارد 
و منج��ر به تضعيف اين مناطق و فش��ار مضاعف بر 
سرمايه گذاران شده است. البته به گفته مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم تنها قوانين متضاد و دست  
و پاگير نبوده كه موجب شده امروز و بعد از گذشت 
۳۰ س��ال از تاس��يس، مناطق آزاد متهم شوند كه 
دروازه واردات هستند بلكه ضعف نگاه كارشناسي و 
نبود عملكرد مناسب مديران در دولت هاي مختلف 
نيز به اين موضوع دامن زده اس��ت. افشار فتح اللهي 
مي گويد: با توجه به اينكه در آستانه تنظيم برنامه هفتم 
توسعه كشور قرار داريم، در سياست گذاري هاي كان 
بايد س��از و كار مناسب براي توسعه مناطق و افزايش 
س��رمايه گذاري مدنظر قرار گرفته ش��ود؛ چرا كه در 
ص��ورت تضعيف بيش از پيش مناطق اساس��ًا وجود 
منطقه آزاد در كش��ور تهي از معنا مي شود. او در عين 
حال راهكار برون رفت اين مناطق از بحران را حاكميت 
متمركز در مناطق آزاد و اجراي دقيق قانون چگونگي 

اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مي داند.
 

    عوامل عقبگرد مناطق تجاري چيست؟
معضل دو حاكميتي در مناطق تجاري سال هاس��ت 
كه گريبان س��اكنان و به ويژه فعاالن اقتصادي اين 
مناطق را گرفت��ه و آثار زيانباري ب��ر زندگي روزمره 
مردم و س��رمايه گذاران از مديريت ش��هري گرفته 
ت��ا پروژه هاي كان اقتص��ادي، مس��ائل گمركي و 
مالياتي در اين مناطق تجاري گذاش��ته است. يكي 
از مهم ترين و تأثيرگذارترين گام ها براي جبران اين 
عقب ماندگي، اعمال م��اده ۶۵ قانون احكام دايمي 
برنامه توسعه براي رفع دوگانگي حاكميتي در منطقه 
آزاد قش��م و ايجاد وحدت رويه در مديريت مبني بر 
تفويض ماموريت هاي دس��تگاه هاي اجرايي به اين 
سازمان است. باتوجه به ماده ۶۵ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه، كليه اختيارات و هر مسووليتي كه 
نيازمند تصميم گيري صريح و سريع )جز دستگاه هاي 
نظامي، انتظام��ي و امنيتي( باي��د در حيطه اختيار 

مديران عامل مناطق آزاد، باشد. 

در همين راستا، مديرعامل منطقه آزاد تجاري قشم 
در نشست با خبرنگاران، به ارايه توضيحاتي پرداخت 
و گفت: در سفر سيدابراهيم رييسي، رييس جمهور به 
جزيره قشم دوگانگي مديريت و وضع قوانين متضاد 
با اهداف مناطق آسيب شناسي و بررسي شد و پس 
از س��فر رييس جمهور به اروند نيز دس��تور تفويض 
اختيار مديريت مناط��ق به مديرعامل هر منطقه به 
مدت يكسال و به صورت آزمايشي صادر شد. افشار 
فتح الهي تاكيد كرد: در آس��تانه تنظيم برنامه هفتم 
توسعه كش��ور قرار داريم و در سياست گذاري هاي 
كان بايد ساز وكار مناس��ب براي توسعه مناطق و 
افزايش سرمايه گذاري مدنظر قرار گرفته شود چرا كه 
در صورت تضعيف بيش از پيش مناطق اساسًا وجود 

منطقه آزاد در كشور تهي از معنا مي شود.
او در عي��ن حال تاكيد كرد: نباي��د فراموش كنيم كه 
تنها قوانين متضاد و دس��ت  و پاگير نبوده كه موجب 
شده امروز و بعد از گذشت ۳۰ سال از تاسيس، مناطق 
آزاد متهم شوند كه دروازه واردات هستند بلكه ضعف 
نگاه كارشناس��ي و نبود عملكرد مناسب مديران در 

دولت هاي مختلف نيز به اين موضوع دامن زده است.
 

   تراز تجاري مثبت شد
او در ادام��ه ب��ا بيان اينك��ه در دولت س��يزدهم براي 
نخس��تين بار تراز تجاري منطقه آزاد قش��م از زمان 
تاسيس مثبت شده، تصريح كرد: در يك سال گذشته 
تاش بر اين بود كه منطقه آزاد قشم به جايگاه اصلي 
خود در حوزه صادرات بازگردد و خوش��بختانه در اين 
موضوع موفق شديم. بررسي عملكرد يك ساله منطقه 
آزاد قشم نيز نشان مي دهد، با برنامه ريزي خوب صورت 
گرفته و در نظر گرفتن مشوق هاي متنوع براي صادرات 
محصوالت توليد شده در منطقه آزاد قشم به بازارهاي 
ساير كشورها، در طول يكس��ال گذشته تراز تجاري 
براي نخستين مرتبه در تاريخ منطقه آزاد قشم مثبت 
ش��ده و به رقم ۵۲ ميليون دالر رسيده است. براساس 
آمار گمرك س��ازمان منطقه آزاد در طول شش ماهه 
نخست س��ال جاري بيش از ۹۷ ميليون و ۱۲۱ هزار 
دالر ص��ادرات از محل توليد به خارج از كش��ور انجام 
شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵۰ 

درصد رشد را نشان مي دهد. همچنين از ابتداي سال 
جاري ۱۸۳ ميليون و ۳۵۸ هزار دالر صادرات از محل 
توليد به داخل كش��ور و ۱۰ ميليون و ۵۴۴ هزار دالر 
نيز صادرات مجدد در منطقه آزاد قشم صورت گرفته 
كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۶۹۰ درصد و ۱۱۳۷ 
درصد رشد داشته است.  از طرف ديگر ميزان واردات 
به منطقه آزاد قشم از ابتداي سال جاري ۷۲ ميليون و 
۵۶۰ هزار دالر بوده است كه نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته ۹ درصد كاهش پيدا كرده است. همچنين 
در طول يك س��ال گذشته ۱۰۶ مورد كارت بازرگاني 
صادر و ۴۴۲ مورد كارت بازرگاني تمديد ش��ده است. 
۲۲۹ تعداد واحدهاي صنعتي و توليدي در منطقه آزاد 
قشم فعال شده و در يك سال گذشته ۳۸ مورد پروانه 
واحدهاي توليدي صادر شده و همچنين در يك سال 
گذشته ارزش توليدات صنعتي به ۷۷۱ ميليون دالر و 

۵۷ هزار و ۹۴۲ ميليارد ريال رسيده است.
 

   پايان بورس بازي زمين
فتح الهي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره 
به ضعف زيرس��اخت هاي جزيره، اف��زود: بايد قبل از 
تاسيس منطقه آزاد زيرساخت ها تكميل مي شد و در 
اختيار س��رمايه گذاران و مردم قرار مي گرفت اما اين 
اتفاق نيفتاده و همچنان نيز اين معضل ادامه دارد، از 
همين روي تكميل زيرساخت هاي اساسي از جمله راه 
مناسب، آب و مسكن از جمله مهم ترين موضوعاتي 
هستند كه در يك سال گذشته مدنظر قرار گرفته است.

او با اش��اره به وضعيت نامناسب مالكيت مسكن در 
جزيره به دليل سياست هاي غلط واگذاري زمين در 
سال هاي گذش��ته افزود: با وجود زمين فروشي هاي 
گس��ترده و نامتعارف در جزيره بس��ياري از جوانان 
بدون مس��كن مانده بودن��د و بع��د از ازدواج نيز در 
خانه هاي پدري س��اكن بودند اما در دولت سيزدهم 
حل چالش مسكن به عنوان يكي از عوامل كليدي در 
ترويج ازدواج جوانان در دستور كار قرار گرفته است.

وي ادام��ه داد: هدف ما در اين طرح پايان بورس بازي 
زمين و خانه دار كردن مردم به صورت واقعي مي باشد، از 
همين روي زمين به صورت رايگان در اختيار متقاضيان 
قرار مي گيرد و تنها هزينه آماده سازي به صورت اقساط 

و در زمان تحويل مسكن از آنها دريافت مي شود.

   مشكل بانكرينگ حل مي شود
فتح اللهي در بخشي ديگري از اين نشست در تشريح 
وضعيت پروژه بانكرينگ سلخ، بيان كرد: اين پروژه در 
ساحل جنوبي جزيره قشم و منطقه سلخ و در دهانه 
تنگه هرمز واقع شده و ۵ مايل دريايي با آبراه بين المللي 
خليج فارس فاصله دارد و به صورت ويژه براي سوخت 
رساني به كشتي ها در نظر گرفته شده است. به گفته او، 
هم اكنون بخشي از سهام اين شركت در اختيار سازمان 
منطقه آزاد قشم قرار ندارد و پس از سفر رييس جمهور 
به جزيره مقرر شد اين سهام به سازمان واگذار شود و 
رايزني هاي در اين خصوص انجام ش��ده و در صورت 
واگذاري سهام اين ش��ركت به منطقه آزاد مشكات 

پيش روي آن سريعتر برطرف مي گردد.
فتح الهي تكميل شبكه جامع ارتباطي خليج فارس 
معروف به پل خليج فارس را از ديگر پروژه هاي كان 
بر ش��مرد كه خواس��ته ديرينه مردم جزيره است و 
عمليات اجرايي آن پس از سال ها وقفه به زودي آغاز 
خواهد شد. به گفته وي، با توجه به اهميت استراتژيك 
طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس به جهت اتصال 
جزيره استراتژيك قشم به سرزمين اصلي و نقشي كه 
در توسعه كريدور شمال - جنوب كشور دارد، عمليات 
اجرايي  پل با حض��ور مع��اون اول رييس جمهور و با 
سرمايه اي بالغ بر ۴۰۰ ميليون يورو اعتبار، به عنوان 

يكي از اركان اصلي طرح شبكه جامع، آغاز مي شود.
همچنين بنابه اظهارات او، انعقاد قرارداد سرمايه گذاري 
به روش BOT جهت تامين آب ش��هر به ظرفيت ۱۰ 
هزار مترمكعب در روز با سرمايه گذاري معادل ۲۵۵ 
ميليارد تومان توسط شركت فرآب يكي از اقدامات مهم 
انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم براي رفع 
چالش تامين آب جزيره اجرايي و كلنگ آغاز احداث آن 
به زمين زده شد. فتح الهي تصريح كرد: آب شيرين كن ۴ 
هزار مترمكعبي باسعيدو در غرب جزيره نيز هم اكنون 
۶۰ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و تا خرداد ۱۴۰۲ 
وارد مدار مي شود و دو واحد ۴ هزار مترمكعبي ديگر 
مجموعا ۸ هزار متر مكعب در روستاهاي سلخ و تورگان 

هم تا پايان سال ۱۴۰۲ به بهره برداري مي رسد.
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خبرروز

روند افزايشي تلفات غرق شدگي در نيمه نخست امسال
آمار تلفات غرق شدگي طي شش ماهه نخست سال جاري روند افزايش داشته است و بيش از هفتاد درصد متوفيان مربوط 
به ماه هاي تير و مرداد بوده است. در شش ماهه اول سال جاري آمار تلفات غرق شدگي تعداد 33 نفر بوده است. اين آمار در 
مدت مشابه سال قبل 32 نفر گزارش شده بود. تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق شدگي در شش ماهه امسال 27 نفر و تعداد 
زنان 6 نفر ثبت شده است. آمار تلفات غرق ش��دگي در طي شش ماهه اول سال جاري دركانال 10، رودخانه 7 نفر، استخر 
كش��اورزي 6 نفر، چاه 4، استخر شنا 4 و دريا و ساير هركدام يك نفر بوده است. شمار جانباختگان ناشي از غرق شدگي طي 

دو ماه تير و مرداد 24 نفر بوده است كه بيش از هفتاد درصد متوفيان را شامل مي شود.

رويداد

ايران در كمربند خش��ك و نيمه خشك جهاني قرار 
دارد كه به طور عادي نيز بارش هاي كمتري را دريافت 
مي كند اما طي چندس��ال گذش��ته با كاهش ميزان 
بارندگي و تغيير الگوي ب��ارش، تغييرات اقليمي و... 
مشكالت بسيار زيادي همچون بيابان زايي به وجود 
آمده اس��ت كه موجب وقوع توفان هاي شن و ماسه 
و وارد ش��دن بسياري خسارات همچون از ريل خارج 
ش��دن قطار و افزايش تصادفات جاده اي شده است 
كه به گفته مديركل دفتر امور بيابان س��ازمان منابع 
طبيعي و آبخيزداري كش��ور در اين شرايط قابليت 
حياتي، بيولوژي��ك، توان و حاصلخيزي س��رزمين 
كاهش مي يابد و بازگشت به شرايط اوليه بسيار دشوار 
است. مديركل دفتر امور بيابان سازمان منابع طبيعي 
و آبخيزداري كشور با بيان اينكه منابع اعتباري يكي 
از چالش ه��ا و دغدغه هاي جدي در ح��وزه مقابله با 
بيابان زايي است، گفت: تنها مساله منابع مالي موضوع 
اول و اخر نيست بلكه بايد برنامه ريزي هاي هماهنگ 
و سياست گذاري هاي همسو و پشتيباني قوانين در 
اين خصوص پررنگ ديده شود. وحيد جعفريان درباره 
موقعيت جغرافيايي ايران و عوامل افزايش بيابان زايي 
اظهار كرد: ايران به لحاظ جغرافيايي در كمربند خشك 
و نيمه خشك جهان قرار گرفته است و به همين دليل 
نيز متاثر از شرايط اقليمي خشك قرار گرفته و به همين 
دليل نيز شرايط بياباني براي اكوسيستم هاي زميني 
كشور ما فراهم است. اوافزود: براساس مطالعات انجام 
شده توسط دانش��گاه تهران و وزارت نيرو، حدود ۸۸ 
درصد از مساحت كشور تحت تاثير پديده بيابان زايي 
قرار دارد. مفهوم بيابان زايي، به تخريب سرزمين و 
آسيب پذيري در مناطق خشك و نيمه خشك، به 

لحاظ سوء مديريت سرزمين اشاره دارد. 

   ۳۰  ميليون هكتار از مساحت كشور 
تحت تاثير فرسايش بادي

او با تاكيد بر اينكه مديريت پايدار يكي از اتفاقات مهم 

در اين اقليم است، گفت: بر اساس آخرين مطالعات 
صورت گرفته در س��ال ۹۸ مشخص شده است كه 
30 ميليون هكتار از عرصه ه��اي ايران تحت تاثير 
فرسايش بادي هس��تند. از اين 30 ميليون هكتار، 
حدود 14 ميليون هكتار تحت عن��وان كانون هاي 
بحراني فرسايش بادي شناخته مي شوند. اين كانون ها 
عرصه هايي هستند كه بر منابع زيستي و اقتصادي 
كشور خسارت وارد مي كنند. جعفريان افزود: اراضي 
كش��اورزي، جاده ها، راه آه��ن، صنايع و همه منابع 
زيست انساني كه در اين محدوده قرار گرفتند، تحت 

تاثير فرسايش بادي قرار دارند و آسيب مي بينند.

   ۳۰۰۰ ميليارد تومان 
هزينه ناشي از فرسايش بادي

او ادامه داد: در مطالعه سال ۹۸ مشاهده شده است كه 
هزينه هاي ناشي از فرس��ايش بادي در كشور حداقل 
3000 ميليارد تومان در سال است كه به طور مستقيم 
باعث كاهش كيفيت زندگي در بسياري از روستاهاي 
مناطق بياباني مي شود و بخشي از عرصه هاي كشاورزي، 
صنايع و تاسيسات صنعتي به دليل هجوم ماسه هاي 
روان و فرسايش بادي دچار آسيب و خسارت مي شوند. 
مديركل دفتر امور بيابان س��ازمان منابع طبيعي و 
آبخيزداري كشور افزود: برآورد ما اين است كه ساالنه 
در حداقل يك ميليون هكتار از عرصه هاي بياباني 
يا مناطق تحت تاثير كش��ور از نظر فرسايش بادي، 
تخريب سرزمين اتفاق مي افتد و مستعد تبديل به 
كانون بحران فرسايش بادي و خسارت ها مي شوند.

   مديريت منابع آب و پرداخت حق آبه
 از جمله عوامل تشديد فرسايش بادي

به گفته جعفريان يكي از مهم ترين علل زيربنايي تشديد 
فرسايش بادي در كش��ور به ويژه در سال هاي اخير به 
چگونگي مديريت منابع آب، افت آب هاي زيرزميني و 
عدم تامين حق آبه بازمي گردد. به طور كلي استمرار و 

تشديد توسعه خشكسالي ها در كشور از عواملي هستند 
كه به گسترش و تخريب سرزمين و بيابان زايي كمك 
كرده اند. او ادامه داد: به عقيده ما در برنامه هاي باالدستي 
حكمراني منابع آب، حتما بايد به موضوع فرس��ايش 
بادي، گرد و غبار و خس��ارات ناشي از آن توجه جدي 
ش��ود، كما اينكه اخيرا موضوع حكمراني منابع آب و 
موضوعات مرتبط در شوراي عالي آب مطرح شده است. 
تقاضاي ما به اين دليل اس��ت كه با يك نگرش جامع 

بتوان توفان هاي ماسه اي و گرد وغبار را كنترل كرد. 

   احياي ۸۵  هزارهكتار از كانون هاي 
بحراني گرد و غبار طي سال گذشته

او ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته ۸۵ هزار هكتار 
از مناطق كانون هاي بحراني فرس��ايش بادي و مناطق 
بياباني كشور با مشاركت بخش هاي مختلف به ويژه صنايع 
بزرگ، معادن و جوامع محلي هم احيا شدند و هم در حال 
حفاظت هس��تند. اين يك رويكرد مشاركتي بر اساس 
تجارب س��ازمان منابع طبيعي در حوزه توانمندسازي 
جوامع محلي و همكاري موثر با سازمان ها و بخش هاي 
مختلف است. جعفريان افزود: انتظار داريم تا پايان سال 
1401 برنامه هاي احياي مناطق تحت تاثير فرسايش 
بادي از ديد مش��اركتي ب��ه 100 هزار هكتار برس��د و 

ظرفيت هاي خوبي نيز در اين حوزه وجود دارد. 

   تنها تامين اعتبارات كافي نيست
او در پاسخ به اين سوال كه آيا براي سرعت بخشيدن به 
اجراي برنامه هاي مقابله با بيابان زايي تنها تامين اعتبارات 
مالي نياز است يا شرايط ديگري نيز ضرورت اجرا دارد؟ 
گفت: منابع اعتباري يكي از چالش ها و دغدغه هاي جدي 
است و در هر مقطعي كه در بحث ريزگردها اعتبارات مورد 
نياز از منابع صندوق توسعه ملي تامين شد ما شاهد يك 
جهش فوق العاده در فعاليت هاي مقابله با بيابان زايي در 
كشور بوديم ولي اعتبارات محدود براي پرداختن به اين 

چالش جدي در كشور ما چندان كفايت نمي كند. 

۸۸درصدازمساحتكشورتحتتاثيرپديدهبيابانزايي
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

تاثير فقر بر كودكان
كودكان كمترين انتخ��اب و توانايي را براي تغيير 
اتفاقاتي كه برايشان مي افتد دارند. آنها براي كمك 
كردن به خانواده هايشان كاري نمي توانند بكنند 
و اجباري هم ب��ه آن ندارند. تا زماني كه مي توانند 
به خوبي روي دو پاي خود بايس��تند، تقريبًا شش 
سالگي، آن وقت وارد كار كودكان مي شوند. تقريبًا 
همه تأثيرات ممكن فق��ر بر زندگي كودكان تأثير 
دارد. زيرس��اخت هاي ضعيف، بي��كاري، فقدان 
خدمات اوليه و درآمد بر نداشتن تحصيالت، تغذيه 
بد، خشونت در خانه و بيرون از آن، كار كودكان، انواع 
و اقسام بيماري ها منعكس مي شود. يكي از تأثيرات 
فقر بر رشد كودكان اين اس��ت كه باعث مي شود 
رفتار ضداجتماعي داشته باشند كه به عنوان وسيله 
محافظت رواني در مقابل محيط خشن اطرافشان 
عمل مي كند. تبعيض و محروميت اجتماعي معمواًل 
آنها را به خشونت بيش��تر و كنترل نفس كمتر در 
واكنش به اتفاقات استرس زا مجبور مي كند. آنها كه 
در كودكي معموالً مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند، 
رويكرد سازنده ضعيف تري براي كنار آمدن و برخورد 
با مشكالت دارند. اين رفتارها در طول رشد بيشتر 
و بيشتر به عمق شخصيت آنها نفوذ كرده و معمواًل 
قابل بهبودي نيستند. اين تأكيدي بر اهميت اقدام 
سريع تر براي باال بردن سطح زندگي كودكان است. 
سياست گذاران بايد درك كنند كه نه فقط درآمد 
بلكه محيط اجتماعي كودك به طور كل )والدين، 
خشونت در مدرسه، مسكن، بهداشت، آب و غذاي 
سالم( نقش مهمي در تاثيرپذيري از فقر دارند. بزرگ 
شدن در فقر كودكان را در معرض سطوح باالتري 
از اس��ترس قرار مي دهد كه مي تواند به مشكالت 
رواني در زندگي آينده منجر شود. محققان گزارش 
كرده ان��د، كودكاني ك��ه در فقر بزرگ ش��ده اند با 
احتمال بيشتري به كاهش در حافظه كوتاه مدت 
فضايي دچار مي ش��وند. اي��ن مطالعه همچنين 
نشان داده است كه چنين كودكاني به نظر مي آيد 
بيش��تر در معرض رفتارهاي ضدجامعه و خشن 
مانند قلدري كردن باشند. كودكان فقير بيشتر 
از همتايان خود در خانواده هايي با درآمد متعادل 
احساس فقر مي كنند. البته نيازي به توضيح نيست 
كه همه كودكان رشديافته در فقر چنين نيستند، 
فقط خطر باالتر است. چيزي كه از اين پژوهش 
معلوم مي شود اين است كه اگر شما در فقر به دنيا 
آمده باشيد در خطر سيري قرار داريد كه احتمال 
درگير شدنتان با مش��كالت رواني بيشتر است. 
اثرات رواني منفي ناشي از رشد يافتن در فقر شايد 
ريشه در استرس داشته باشد. با فقر شما در معرض 
بسياري از اس��ترس ها قرار مي گيريد. هر كسي 
در زندگي خود اس��ترس دارد ولي خانواده هايي 
با درآمد كم بيش��تر با اين معضل درگيرند. اين 
مساله فقط در مورد كودكان صادق نيست بلكه 
خانواده هايشان نيز چنين هستند، بنابراين تراكم 

زيادي از استرس وجود خواهد داشت.

مدارسشبانهروزيوپوششتحصيليدرمناطقمحروم

معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش بر 
تقويت مدارس شبانه روزي، به عنوان راهكار افزايش 
پوشش تحصيلي مناطق كمتر توسعه يافته تاكيد كرد. 
محمد مهدي كاظمي در ديدار با اعضاي دفتر آموزش 
دوره اول متوسطه با گراميداشت روز دانش آموز و روز 
ملي مبارزه با استكبار جهاني با بيان اينكه اين روز يك 
نماد اس��ت و در عقبه خود معاني فراواني دارد و بايد به 
عنوان يك درس آن  ها را به ياد داشته باشيم، در خصوص 
برنامه ريزي به منظور تبيين مسائل مرتبط با انقالب و 
نظام مقدس جمهوري اس��المي، براي نسل نوجوان 
و جوان تاكيد كرد. معاون آموزش متوس��طه، يكي از 
مسائل اساس��ي آموزش دوره اول متوسطه را هدايت 
تحصيلي عنوان كرده و بر طراحي فرايندي براي استفاده 
از ظرفيت دبيران در كنار مشاوران به منظور شناسايي 
استعدادها و عاليق دانش آموزان و هدايت آن ها براي 
انتخاب مناسب تاكيد كرد. كاظمي در راستاي عدالت 

آموزشي، خواستار برنامه ريزي و اقدام جدي مديران 
و كارشناس��ان دفتر و مسووالن اس��تاني، به منظور 
جلوگيري از افزايش دانش آموزان بازمانده از تحصيل 
شد. او در ادامه بر توجه ويژه تر به مدارس شبانه روزي 
به عنوان يكي از راهكارهاي افزايش پوشش تحصيلي و 
جذب بازماندگان از تحصيل تاكيد كرد و گفت: حمايت 
از اين مدارس و بهره گيري از ظرفيت خيرين و اولياء، به 
منظور غني سازي در فرايند آموزشي و پرورشي مي تواند 
به عنوان يكي از راهكارهاي تقويت اين مدارس باشد. 
به گزارش مركز اطالع رس��اني و روابط عمومي وزارت 
آموزش وپ��رورش، معاون وزير آم��وزش و پرورش، با 
در نظر گرفتن نقش اساس��ي گروه هاي آموزش��ي به 
عنوان مرجع علمي و ديده ب��ان آموزش، اظهار كرد: با 
كاهش تعدد فعاليت ها و افزايش نظارت هاي هدفمند 
و راهبردي ب��راي ارتقاي كيفيت آموزش��ي و بهبود 

فرايندهاي ياددهي-يادگيري گام برداريم.

روندافزايشيآنفلوآنزاوآمارپاييناستفادهازماسك
وزارت بهداش��ت در جديدترين آمارها از رعايت موارد 
بهداش��ت فردي و عمومي، ميزان اس��تفاده از ماسك 
در اماكن عمومي را 1۹.۹۹ درص��د اعالم كرد؛ اين در 
شرايطي است كه بيماري آنفلوآنزاي فصلي روند رو به 
رشدي را طي مي كند و كوويد 1۹ نيز هرچند خفيف اما 
همچنان درصدي از مبتاليان روزانه بيماري هاي تنفسي 
را تش��كيل مي دهد. مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت درصد ميانگين رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در سطح كشور در بازه زماني 4 تا 11 آبان 1401 اعالم 
شد. بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ميانگين استفاده از 
ماسك توسط خدمت دهندگان و خدمت گيرندگان در 
اماكن عمومي استان هاي كشور از 4 تا 11 آبان 1۹.۹۹ 
درصد، ميانگين رعايت تهويه مناسب در اماكن عمومي 
44.۹7 درصد، ميانگين رعايت بهداشت فردي در اماكن 
عمومي 46.04 درصد و ميانگين رعايت دستورالعمل 
فاصله گذاري در اماكن عمومي نيز 2۹.43 درصد بوده 
است. بر اس��اس اين گزارش بيشترين ميزان استفاده 
از ماس��ك در فرودگاه ها با 76.47 درصد و دانشگاه ها 
43.۵2 درصد و كمترين ميزان اس��تفاده از ماسك در 
اماكن تفريحي و مراكز ورزشي با 17.۸2 درصد و 16.07 
درصد بوده است. بيشترين ميزان رعايت پروتكل هاي 

فاصله گ��ذاري ني��ز در فرودگاه ها ب��ا 73.۵3 درصد و 
ادارات و س��ازمان ها با 63.22 درصد و كمترين ميزان 
فاصله گذاري ها در پايانه هاي مسافربري درون شهري و 
سالن هاي سينما و تئاتر با 23.0۸ و 1۵.3۵ درصد بوده 
است. بيشترين ميزان رعايت تهويه مناسب در اماكن 
عمومي در اس��تاديوم ها و فرودگاه ها با ۹6.۹7 درصد و 
۹4.12 درصد و كمترين ميزان رعايت تهويه مناسب 
نيز در مراكز ورزشي و رس��توران ها با 43.67 و 42.4۸ 
درصد گزارش ش��ده است. اين گزارش حاكيست در 
بازديدهاي بازرسان بهداشت محيط از مراكز تهيه، 
توزيع، عرضه و فروش مواد غذايي در بازه زماني مذكور 
30 هزار و ۵7۵ مركز اخطار دريافت كرده يا به مراجع 

قضايي معرفي شدند و 463 مركز نيز پلمب شدند.

خطفقر1۸ونيمميليونتومانيوحقوق6ميليونتوماني

دالر36هزارتومانيوسفرهايكههرروزخاليترميشود
شكاف عميق

گليماندگار|
 هر روز قدرت خريد افراد عادي جامعه 
از روز پيش كم تر و كم تر مي شود، حاال 
ديگر خيلي ها حتي توان خريد مرغ كيلويي ۸0 تا 
۹0 هزار توماني را ندارند، اينكه برخي مس��ووالن 
مي گويند اقتصاد م��ا اين روزها بهتر از هميش��ه 
اس��ت، اين واقعي��ت را عنوان مي كند ك��ه يا آنها 
معناي كلمه اقتص��اد را به خوبي درك نمي كنند، 
يا دس��تي بر آتش خريد مايحت��اج روزانه ندارند 
يا اي��ن يك فرافكني براي مردمي اس��ت كه ديگر 
نمي دانند چطور و چگونه بايد ش��كاف عميق خط 
فقر و حقوق هاي دريافتي خود را پر كنند. حاال آن 
فنري كه اقتصاددانان در مورد دالر گفته بودند در 
رفته است و نتيجه اش پايين آمدن هر روزه ارزش 
ريال اس��ت. ريالي ك��ه ما با آن زندگ��ي مي كنيم 
اما تمامي هزينه هايمان با همان دالري حس��اب 
مي ش��ود كه هر روز رو به افزايش اس��ت. از كرايه 
تاكس��ي براي يك مس��ير كوتاه بگير تا خريد يك 
قرص نان و يك كيلو برنج همه و همه باعث ش��ده 
تا خيلي ها ب��راي انجام همين كارهاي به اصطالح 
پيش پا افتاده هم س��اعت ها دو دوتا چهار تا كنند. 
كرايه تاكسي براي كمترين مسير به 6 هزار تومان 
رسيده اس��ت، اگر به دنبال خريد برنج نه چندان 
عالي باش��ي بايد حداقل كيلويي 100 هزار تومان 
پول بدهي، گوشت گوس��فند كيلويي 2۹0 هزار 
تومان شده و مرغ هم كه حاال در برخي مغازه ها با 
قيمت كيلويي ۹0 هزار تومان به فروش مي رسد، 
افزايش قيمت ها سرس��ام آور اس��ت، تورم بيداد 
مي كند، هر روز تعداد بيش��تري از افراد جامعه كه 
روزي در قش��ر متوس��ط تعريف مي شدند حاال به 
زير خط فقر س��قوط كرده ان��د، اينكه دولت ماه ها 
از جراحي اقتصادي خبر مي داد و حاال گويا بيمار 
جان به جان آفرين تسليم كرده است كه اين طور 
تورم افسارگسيخته به پيش مي راند و مردم هر روز 
بيشتر و بيشتر با نداري دست به گريبان مي شوند، 
نش��ان از بي توجهي به نظرات كارشناسي دارد كه 

در تمام اين س��ال ها از س��وي اقتصاد دانان خبره 
بيان شد و هيچ كس به آن توجهي نكرد. حاال ديگر 
نه كاال برگ مي تواند راه نجات باش��د نه حتي اگر 
يارانه ها را تا سقف يك ميليون تومان براي هر نفر 
افزاي��ش دهند، توان پر كردن اين ش��كاف عميق 
را دارد. فق��ر يكه ت��از ميدان ش��ده و رييس دولت 
معتقد است همه چيز به خوبي پيش مي رود. سوال 
اينجاس��ت كه همه چيز براي چه كساني و چگونه 
خ��وب پيش مي رود كه حاال ديگ��ر كنترل كردن 
تع��داد ك��ودكان كار هم به معضلي تبديل ش��ده 
كه هيچ كس از پس ح��ل آن برنمي آيد. بچه هايي 
كه كودكي ش��ان در كشاكش اين اقتصاد بيمار به 
كوچه و خيابان هايي گ��ره خورده كه لقمه ناني از 

سطل زباله يا دست عابران نصيبشان شود. 

   دالر ۳6 هزار توماني غيرمنطقي نيست
پيروز معتمدي كارش��ناس بازارهاي مالي در مورد 
افزايش قيمت دالر به »تعادل« مي گويد: دالر 36 يا 
37 هزارتوماني رقم چندان غيرمنطقي نيست. دالر 
در دي ماه ۹۹ يك بار به 32 هزارتومان رسيد. با توجه 
به افزايش حجم نقدينگي ك��ه از آن زمان تاكنون 
داشته ايم و درصد تورم، همه كاالها با دالرهاي 40 
هزار توم��ان به باال معامله مي ش��ود. درحال حاضر 
احيا نشدن »برجام« وزن بيشتري گرفته و از طرف 
ديگر، تقاضاي خريد هم براي دالر ايجاد شده است.

او مي افزايد: خروج س��رمايه از بورس باعث شده تا 
تقاضا براي خريد دالر افزايش پيدا كند و اين افزايش 
تقاضا باعث افزايش نرخ دالر شده است، به هر حال 
دولت بدون در نظر گرفتن پيامدهاي احيا نش��دن 
برجام اين ريس��ك را پذيرفت��ه و االن عواقب آن بر 
جامعه تحميل شده است. مساله اينجاست كه با اين 
روند بايد منتظر افزايش بيشتر قيمت دالر تا نزديك 
40 هزار تومان هم باش��يم. مساله اي كه نمي توان 
منكر آن شد. باالخره اقتصاد علمي است كه با اعداد 
و ارقام سر و كار دارد و با شعار و وعده نمي توان آن را 
كنترل كرد.  اين كارشناس بازارهاي مالي مي گويد: 

اين ميزان افزايش نرخ دالر طي يك س��ال نشان از 
بسياري كوتاهي ها در زمينه اقتصادي كشور دارد، 
در واقع بي تدبيري هاي موج��ود باعث بروز چنين 
اتفاقي ش��ده اس��ت، در اين بين كساني كه بيش از 
همه از اين ش��رايط نفع مي برند، دالالن هستند و 
كساني كه بيشترين ضرر را متحمل مي شوند، مردم 
عادي اند. كساني كه معيشت شان به خطر مي افتد و 
البته كه حقوق آنها با توجه به افزايش نرخ دالر و باال 
رفتن تورم رشد نمي كند. اين مساله باعث مي شود 
سفره معيش��تي مردم هر روز كوچك تر شود و اين 
موضوع مي تواند عواقب بدي را به دنبال داشته باشد. 

   تاثير نوسان ارز بر توليد داخلي
پيروز معتم��دي در بخش ديگري از س��خنانش 
مي گوي��د: وقتي قيم��ت دالر افزاي��ش پيدا كند 
توليدات داخلي هم تحت تاثير قرار گرفته و تا مرز 
ورشكستگي پيش مي روند، همين اتفاقي كه االن 
در مورد توليد دارو در كش��ور افتاده است بخشي 
از آن متاثر از افزايش نرخ ارز اس��ت. وقتي چنين 
اتفاقي رخ مي ده��د توليد كننده ديگر نمي تواند با 
نرخ هاي قبل��ي توليداتش را وارد بازار كند، همين 
افزاي��ش نرخ باعث به هم ريختن بازار مي ش��ود و 

تاثير آن كاهش توليد و سرگرداني مردم است.

   تاثير نوسان ارز بر سرمايه گذاري خارجي
علي براتي، كارش��ناس اقتصادي اما افزايش قيمت 
دالر را در بس��تر ديگري بررس��ي كرده و آن را مانع 
سرمايه گذاري خارجي در كشور مي داند و به تعادل 
مي گويد: وقتي قيمت ارز افزايش پيدا مي كند، در 
واقع ديگر نمي توانيم به سرمايه گذاري خارجي در 
كشور دلخوش باش��يم، چرا كه افراد سرمايه گذار 
بايد پولي را ك��ه وارد مي كنند به ريال تبديل كنند 
و البته پول به دس��ت آمده براي خروج بايد به دالر 
تبديل ش��ود و اين ميزان تفاوت بين ارزش ريال و 
دالر باعث مي ش��ود تا هيچ س��رمايه گذار خارجي 
رغبتي به حضور در ايران نداشته باشد.  او مي افزايد: 

البته افزايش نرخ ارز، صادرات را تش��ويق مي كند 
چون قيمت تمام ش��ده كاال و خدم��ات توليدي در 
ايران به نسبت بازار هدف كمتر شده و قدرت رقابت 
كاالي صادراتي افزايش مي يابد. بعضي كشورهاي 
صادركننده مثل چين در بعضي مقاطع حتي ارزش 
پول خود را در برابر ارزهاي خارجي به طور مصنوعي 
پايين مي آورند تا صادرات را تشويق كنند. بنابراين 
ضرورت دارد تا دولت بيش از آنكه به كاهش نرخ ارز 
توجه كند، تم��ام تالش خود را بر ثبات آن متمركز 
كرده و همچنين همگام با كاه��ش نرخ، بر قيمت 

كاال هاي مصرفي نيز نظارت كافي انجام دهد. 

   افزايش نرخ دالر، فقر، تاثيرات اجتماعي
فريده آيت، جامعه شناس نيز درباره تاثيرات افزايش 
قيمت دالر و بيشتر شدن فقر در كشور به »تعادل« 
مي گويد: ش��ايد از نظر بسياري از اقتصاد دانان اين 
افزايش نرخ دالر به نوعي رسيدن آن به نرخ واقعي 
باش��د و در مواردي هم براي اقتصاد كش��ور خوب 

به نظر بيايد. اما اگ��ر بخواهيم از نظر اجتماعي اين 
وضعيت را مورد بررسي قرار دهيم مي بينيم كه اين 
افزايش چيزي جز فقر بيشتر و افزايش آسيب هاي 
اجتماعي به ارمغان نخواهد آورد. زماني اين افزايش 
قيمت مي تواند ب��ه نفع كل جامعه تمام ش��ود كه 
تمامي اركان جامعه از آن نفع ببرند، در واقع حقوق 
كارگران، بازنشستگان، معلمان و... جوابگوي تورم 
حاص��ل از افزايش قيمت دالر باش��د.  او مي افزايد: 
همين چند روز پيش خ��ط فقر 1۸ ميليون و ۵00 
هزار تومان اعالم شد، س��وال من اين است كه االن 
قرار است اين ش��كاف عميق بين خط فقر و حقوق 
كارگر را چه كس��ي پر كند. وقتي چنين اتفاقي رخ 
مي دهد ما بايد منتظر افزايش آسيب هاي اجتماعي 
باشيم. نمي توانيم از مردم فقير بخواهيم كه همواره 
صورت خود را با س��يلي س��رخ نگه دارند و ما شعار 
بدهيم و توقع داشته باش��يم اين شعارها تبديل به 
آب و نان بر سر سفره مردم شود. اين جامعه شناس 
مي گويد: يك خانواده 4 نفره چطور مي تواند با حقوق 

ماهيانه 6 ميليون تومان روزگار بگذراند، فرض را بر 
اين بگذاريم كه حتي مادر خانواده هم شاغل باشد، 
كل درآمد اين خانواده مي شود مبلغي بين 12 تا 13 
ميليون تومان يعني باز هم با خط فقر اعالم شده 6 
ميليون تومان فاصله دارند، چاره آنها چيس��ت. در 
حالي كه اجاره بها مس��كن در تهران و حتي حومه 
آن به طور متوس��ط 3 ميليون تومان به باال اس��ت، 
مردم چطور مي توانند خرج و دخ��ل خود را با اين 
ميزان از تورم همخ��وان كنند. دالر 36 هزار تومان 
يعني سفره هاي بيشتري كه خالي مي شوند، يعني 
تورمي كه بيشتر و بيشتر مي شود، يعني تعداد افراد 
بيشتري به دليل فقر ممكن است بنيان هاي زندگي 
ش��ان از هم پاشيده شود. يعني بيماران بيشتري از 
گردونه درمان خارج مي ش��وند، يعني خانواده هاي 
بيش��تري زير خط فقر سقوط مي كنند و تمام اينها 
يعني آسيب هاي اجتماعي از جمله فحشا، دزدي، 
اعتياد، ط��الق، اجاره دادن ك��ودكان و... روزبه روز 

افزايش پيدا مي كنند و از كنترل خارج مي شوند.

گزارش
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