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يادداشت- 1

 دولت با آمارها 
بازي مي كند

سخنگوي دولت اخيرا اعالم 
كرده: »تورم ب��ه 40درصد 
كاهش پيدا كرده اس��ت!« 
عبارات��ي ك��ه ب��ا تحليل و 
ارزيابي آن مي توان بخشي 
از مهم ترين مشكالت دولت 
را از بطن آن استخراج كرد. 
هر فردي كه از واقعيت هاي 
اقتصادي كش��ور با خبر نباش��د، تصور مي كند كه 
دولت با انتش��ار اين خبر از فتح الفتوحي بزرگ خبر 
داده و قدمي بزرگ برداش��ته اس��ت. اما واقعيت آن 
است كه دولت س��يزدهم اگر مشكالت اقتصادي را 
بيشتر نكرده باشد، آنها را كاهش نداده است. دولت 
س��يزدهم هم در ايام قبل از انتخابات، هم در حين 
انتخابات1400 و هم در ماه ابتدايي پس از تشكيل 
كابين��ه انتظ��ارات جامعه را به ش��كل زايدالوصفي 
افزاي��ش داد. در واق��ع دولت اعالم كرد ت��ورم را به 
نصف كاه��ش مي دهد، 1ميليون خانه مي س��ازد و 
1.5ميليون شغل ايجاد مي كند و.... اما هر اندازه زمان 
گذشت و دولت بيشتر با واقعيت ها مواجه شد، فهميد 
ك��ه بهبود اقتصادي به اي��ن راحتي ها رخ نمي دهد. 
درست است دولت قدرت دارد، اما با محدوديت هاي 
داخل��ي و خارج��ي فراواني مواجه اس��ت كه امكان 
تحقق وعده ها را مي گيرد البته فردي كه قرار اس��ت 
رييس جمهور ش��ود، بايد تمام اين محدوديت ها را 
بشناسد و از واقعيت ها آگاه باشد. همانطور كه آقاي 
رييس��ي هم در يكي از مصاحبه هاي تبليغاتي شان 
به اين نكته اش��اره كردند كه فرد منتخب بايد بداند 
كه چ��ه امكاناتي وجود دارد و مبتن��ي بر واقعيت ها 
وعده بده��د. اما آقاي رييس��ي، خودش��ان گرفتار 
وعده هايي ش��دند كه توس��ط خودش��ان و ديگران 
داده ش��د. رويكردي كه نشان از عدم آشنايي ايشان 
با موانع ضد توليد و ضد توس��عه داش��ت. مبتني بر 
اين بيگانگي ها اس��ت كه وعده هايي داده مي ش��ود 
كه زمين��ه تحقق آنها وجود ن��دارد. امروز كه دولت 
مي بيند وعده هايش محقق نش��ده و گرفتاري هاي 
فراوان��ي دارد به ب��ازي با كلم��ات رو آورده و آمارها 
را ب��ه نفع خ��ودش تغيير مي دهد. تمام دلخوش��ي 
دولت اين است كه مثال در شهريورماه سال گذشته 
ش��اخص هايي حاكم بوده و امروز ب��ه اندازه اندكي 
اين ش��اخص ها رشد كرده اس��ت. واقعيت آن است 
كه دولت هنوز نتوانس��ته است، شاخص هاي اصلي 
اقتصادي را در مسير بهبود قرار دهد. زماني كه دولت 
سر كار آمد، نرخ تورم كمي از 40 درصد بيشتر بود، 
امروز هم بر اساس اعالم دولت تورم باالي 40درصد 
است و ممكن اس��ت، كمي كاهش پيدا كرده باشد. 
به نظرم دولت با بازي ك��ردن با آمار تالش مي كند، 
كمي از فشارها بر روي خودش را كاهش دهد. تصورم 
اين اس��ت كه تيم اقتصادي دولت ني��ز توانايي الزم 
براي بهبود شاخص ها را ندارند. استيضاح وزير كار و 
تالش براي اس��تيضاح وزير صمت و ساير وزرا نشان 
مي دهد كه دولت انتخاب هاي درستي نداشته است. 
از سوي ديگر مجلس هم در اين زمينه بسيار بد عمل 
كرده است. هم تيم ضعيف بود و هم مجلس نظارت 
درستي نداشته اس��ت. بايد از نمايندگاني كه حدود 
1س��ال پيش به اين تيم راي اعتماد داده، پرس��يد 
چطور 16ماه پس از راي اعتماد به دنبال اس��تيضاح 
آنهاس��ت. معتقدم، نمايندگان نيز بايد اس��تيضاح 
ش��وند كه چرا اوال به اين وزراي ضعيف راي اعتماد 
داده ان��د و مهم تر از هم��ه اينكه مدام از اس��تيضاح 
وزرا صحبت مي كنن��د. با يك چنين تيمي در حوزه 
اقتص��ادي، طبيعي اس��ت كه نمي توان مش��كالت 
اقتصادي را حل كرد. اين تيم اقتصادي زمينه س��از، 
كاهش اطمينان سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري 
شده اس��ت. اين روند بي ثباتي در كنار عدم احياي 
برجام باعث افزايش انتظ��ارات تورمي،  گراني ارز و 
نهايتا افزايش بي ثباتي در اقتصاد ش��ده است. وقتي 
كه نرخ ارز باال م��ي رود، مجموعه كاال و خدمات در 
كش��ور نيز دچار گراني مي شود. اين گراني ها، فقر را 
افزايش مي دهد، شكاف طبقاتي را عميق تر مي كند 
و مش��كالت را افزون ت��ر مي كند. نهايت��ا اين روند 
باعث افزايش نارضايتي، انباشت نارضايتي و فوران 
مشكالت مي شود. وقتي ناآرامي ها در كشور افزايش 
مي يابد، تاثير آن بر ش��اخص هاي اقتصادي بيشتر 
نمايان مي ش��ود. در واقع به دليل سوءمديريت هاي 
اقتصادي و مديريتي دول��ت و مجلس، چرخه اي از 
مشكالت شكل مي گيرد كه مدام نزول شاخص ها را 
سبب مي ش��وند و در وهله بعدي نارضايتي انباشت 
مي كنند. انباش��ت اين نارضايتي ها ه��م خود را به 
ش��كل بي ثباتي اقتصادي و اجتماعي و نهايتا نزول 

شاخص ها و افزايش فقر نمايان مي كند.

مرتضي افقه

وعده جديد دولت براي بهبود وضعيت اقتصاد

كاهش تورم؛ شايد بهار 1402 !

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 مسير هموار خودرو 
در بورس كاال

 »مپنا« 
را دريابيد

 ماليات 
و فعاالن اقتصادي

 اسب هاي مرده 
و تغيير وزرا

چندم��اه از عرضه خ��ودرو در 
بورس كاال مي گذرد و براساس 
گفته مديرعام��ل ايران خودرو 
قرار است خودروهاي دنا، سورن 

و رانا نيز وارد بورس شوند.
عرضه خودور در ب��ورس كاال 
ه��زارو ي��ك مزي��ت دارد و اما 
مهم تري��ن مس��اله آن ثبات و 
آرامش در بازار سرمايه و خودرو است. درحال حاضر بازار 
خودرو به واسطه دالالن وابسته به ميزان سود و رانت آنها 
كنترل مي ش��ود اما عرضه در بورس تمام اين بساط ها را 
برهم مي زند و به نوعي بخشي از اقتصاد كشور را به آرامش 
مي رساند. البته حواشي زيادي براي اين عرضه پيش آمد 
كه مهم ترين و اصلي ترين مقصر آن را وزارت صمت مي توان 
دانست. در حالي كه با انتقاد هايي كه كارشناسان به مدل 
ثبت نامي كه پيش تر در جريان بود، وارد كردند، سيستم 
قرعه كشي جايگزين اين مدل شد. كما اينكه سيستم اعطاي 
خودرو بر اساس قرعه كشي خود بستري مطلوب براي ايجاد 
رانت فراهم مي كند. عالوه بر اين با جلوگيري از آزاد شدن 
نرخ فروش كارخانه، موجب افزايش زيان انباشته آن خواهد 
شد.بدين ترتيب سودي كه دالالن بازار خودرو از آربيتراژ 
خودرو بين نرخ كارخانه و قيمت بازار آزاد منتفع مي شوند 
از جيب توليدكننده و س��هامدار پرداخت مي شود. حال 
اين پرسش مطرح مي شود كه اگر اجماع تمام كارشناسان 
معايب سيستم ثبت نام و همچنين قرعه كشي خودرو براي 
اعطا به تقاضا كنندگان وجود داشته است، چرا عرضه اولين 
خودرو پرتيراژ تا آبان و آذر سال 1401 به تاخير افتاده است؟

قاليباف سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
آخرين صحبت هاي خود مدعي شده است وزارت صمت 
از عرضه همه خودرو ها اعم از داخلي و وارداتي در بورس 
كاال حمايت مي كند. اين اظهارنظر درحالي اس��ت كه 
قاليباف در نشست خبري شهريورماه اعالم كرد: »دولت 
و وزارت صمت موافق عرضه خودرو در اين بستر نيستند 
و تنها به دليل شفاف سازي قيمت ها اين اقدام صورت 
گرفته است؛ اما بايد از حقوق مصرف كننده دفاع كرد 
و پس از تنظيم بازار، عرضه خودرو در اين بستر متوقف 
مي شود.« چرخش وزارت صمت در نگرش نسبت به 
عرضه خودرو به اينجا منتهي نمي شود. قاليباف چند 
روز پيش با اتهام مخالفت عرضه خودرو در بورس كاال، 
وزارت صمت را اولين موافق ح��ذف اعطاي خودرو با 
ادامه در صفحه 6 سيستم قرعه كشي معرفي كرد.   

اگر دولت محترم و سهامداران 
مپن��ا مي خواهن��د بدانند چه 
آينده اي در انتظار آنان خواهد 
بود به وضعيت فعلي شركت هاي 
وابسته به بزرگ ترين هلدينگ 
انرژي كشور نگاهي بيندازند تا 

عمق نگراني را دريابند.
بعد از اتمام جنگ تحميلي و استقرار دولت سازندگي نهضت 
سدسازي به عنوان يكي از اركان توسعه مورد توجه جدي 
قرار گرفت. اگر چه در طراحي چنين سياس��تي موضوع 
كنترل آب و توليد برق به عنوان يكي از شعارهاي اساسي 
انقالب اس��المي هم نقش موثري داشت اما كارشناسان 
متعددي در همان دوران و پس از آن ساخت متعدد سد در 
يك كشور خشك و نيمه خشك را سياستي شكست خورده 
و مخرب مي دانستند. به تقدير با گسترش نهضت سدسازي، 
موضوع توليد برق و صنايع وابسته به آن در برنامه ريزي هاي 

كشور نقشي اساسي يافت.
در اين راستا وزارت نيرو سعي كرد تا حدممكن در حوزه توليد 
برق و تجهيزات نيروگاهي با نگاه توسعه محور شركت هايي 
را تاس��يس يا رش��د و ارتقا دهد . از جمله شركت هايي كه 
همواره مورد توجه دولت و برخي نهادهاي سهامدار بوده 
است؛ شركت مپنا است  .اين شركت كه بزرگ ترين هلدينگ 
انرژي كشور محس��وب مي شود با حمايت هاي ويژه همه 
دولت ها، قرار بود در حوزه توليد برق و صنايع وابسته به آن 
كشور را خودكفا و از خروج ارز جلوگيري كند.طي بيش از 
يك دهه گذشته نه تنها اين مهم محقق نشده است؛ بلكه 
به نوعي در حال بازگش��ت به دهه آغازين انقالب اسالمي 
هستيم.به طور مثال در سال 1۳۸۸ ظرفيت توليد ساالنه 
نيروگاه هاي حرارتي مپنا 5500 مگاوات بود در حالي كه 
هم اكنون اين ظرفيت به 1000 مگاوات كاهش يافته است. 
يكي از مهم ترين داليل وقوع چنين شرايطي بي توجهي 
يا كم توجهي مديران بزرگ ترين هلدينگ انرژي ايران به 
موضوع بهره بردن از فناوري هاي روز جهان است. چنانچه 
در ش��رايط فعلي اغلب نيروگاه هاي مپن��ا از فناوري دهه 
۹0 ميالدي قرن بيستم بهره مي برند. اگرچه شركت مپنا 
مي توانست با مشاركت بخش خصوصي نيازهاي فناورانه 
خود را تامين كند؛ ليكن انحصار و عدم استقبال از حضور 
سرمايه هاي آزاد بخش خصوصي موجب شده است كه هر 
روز شاهد پسرفت توليد برق در كشور باشيم.اورهال نشدن 
نيروگاه هاي مپنا طي سال هاي اخير از مهم ترين نگراني هاي 
ادامه در صفحه 8 دولت و وزارت نيرو بوده است. 

نگاهي ب��ه تجربه س��ال هاي 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه 
بخش خصوصي واقعي هرگاه 
فضاي عمل پيدا كرده توانسته 
از خود اثرات مثبت قابل توجهي 
به جاي بگ��ذارد، در مقابل اما 
هرجا اين بخ��ش كنار رفته و 
اصرار ب��ه فعاليت دولتي بوده، 
كار دشوار شده است. براي مثال نگاهي به شرايط صادرات 
و بازگشت ارز در سال هاي اخير نشان مي دهد كه بخش 
خصوصي با وجود تمام محدوديت ها و مشكالت تحريمي، 
توانسته بخش قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات خود 
را بازگرداند اما در مقابل هرجا شركت هاي دولتي نقش 
محوري داشته اند، بازگشت ارز با مشكل و اما و اگر مواجه 

شده است. 
در چنين شرايطي ما بايد بررسي كنيم كه سياست هاي 
دولتي در راس��تاي حمايت از فعاالن اقتصادي واقعي به 
چه شكل بوده و اگر تحريم ها نبودند نيز آيا ما مي توانستيم 
بگوييم كه اقتصاد ما آم��اده فعاليت و جذب حداكثري 
سرمايه گذاران اس��ت؟ يكي از اصلي ترين موضوعات در 
اين زمينه بحث مديريت مالياتي كشور است. براي آنكه 
نظام مالياتي يك كش��ور شفاف شده و در مسير درست 
قرار بگيرد بايد دو شرط را رعايت كرد. مهم ترين موضوع 
در اين حوزه عدالت مالياتي اس��ت. ما نمي توانيم توقع 
داشته باش��يم كه فش��ار مالياتي بر روي بخش هايي از 
اقتصاد باشد و ساير بخش ها بدون هيچ محدوديتي كار 

خود را ادامه دهند.
كارمندهاي ما به شكل دقيق و بر اساس قوانين كشور، 
ماليات خود را پرداخت مي كنند، واحدهاي توليدي نيز 
با توجه به اطالعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر كرده 
و بر اساس آن ماليات مي دهند اما بخش هاي غيرشفاف و 
حوزه هايي كه اطالعات آن به طور كامل ثبت نشده، عمال 
هيچ مالياتي پرداخت نمي كنند و اين موضوع كامال بر 
خالف قاعده عدالت مالياتي است. رقم هاي بزرگ قاچاق 
كاال در كشور، از س��ويي بازار كاالهاي داخلي را تهديد 
مي كنند و از طرف ديگ��ر از پرداخت هر نوع عوارض و 
مالياتي نيز معاف هستند. ما بايد راهي پيدا كنيم كه اين 
پول هاي كالن به شكل شفاف رصد شوند و افراد مجبور 
شوند كه عوارض و ماليات مربوط به آن را پرداخت كنند. 
اين در حالي است كه ما توليدكننده را مجبور به پرداخت 
ادامه در صفحه 8 تمام عوارض و... 

مريكاي��ي  ا سرخپوس��تان 
ضرب المثل جالبي دارند كه براي 
اقتصاد ايران به شدت كاربردي 
اس��ت. مي گويند، رييس يكي 
از قبايل سرخپوس��تي در يكي 
از مهاجرت ه��اي قبيله ناگهان 
اعالم مي كند، »اسب قبيله مرده 
است.« ناگهان يكي از افراد قبيله 
مي آيد و اعالم مي كند كه براي اين اسب زين بهتري آورده 
است، شايد افاقه كند و اسب بلند شود! فرد ديگري مي آيد 
و اعالم مي كند، ش��الق محكم تري آورده اس��ت و با شالق 
زدن به اسب ممكن است، اسب به پا خيزد! اين چرخه ادامه 
دارد و فرد ديگري مي آيد و اعالم مي كند، نعل مناسب تري 
براي اس��ب آورده است! رييس خردمند قبيله، اما عصباني 
مي ش��ود و اعالم مي كند، »اس��ب مرده اس��ت و هيچ ابزار 
پيراموني افاقه نمي كند.« اين ضرب المثل را سرخپوست ها 
به كار مي برند براي سرنوشت هاي محتومي كه توجهي به 
تغييرات ساختاري ندارند. اقتصاد ايران هم به دليل مشكالت 
ساختاري از حركت رو به رشد باز مانده است. آمدن بذرپاش و 
رفتن قاسمي، بدون اصالح ساختارها مانند تغيير شالق و زين 
و نعل در زمان توقف اسب است. ساختارها در اقتصاد ايران 
دچار اشكال هستند و تغيير نفرات و مديران چندان تغييري 
در اين ساختار ايجاد نمي كند. اقتصاد ايران بايد از بن بست 
فعلي خارج شود. البته ادب حكم مي كند به مهرداد بذرپاش 
تبريك بگوييم اما بايد ديد ايشان قرار است در اين ساختار 
چه تغيير خاصي را ايجاد كنند؟ وزارت راه و شهرسازي، حوزه 
وسيعي است كه يك بخش آن مسكن است. موضوع مسكن 
هم موضوعي نيست كه به يك فرد يا يك وزارتخانه يا حتي 
يك دولت بستگي داشته باشد، بلكه مسكن به كل اقتصاد 
ارتباط دارد و اين ساختار اقتصادي است كه بايد دچار تحول 
شود. دولت ممكن است، تالش هايي كند تا بهبودي در نظام 
مديريت اقتصادي ايجاد شود، اما چون اقتصاد كالن ايراد دارد، 
آيند و روند دولت ها تغييري ايجاد نمي كند. در بافت اقتصادي 
فعلي و شكل مديريتي فعلي كه يك اقتصاد بسته دولتي است 
و مبتني بر صادرات نف��ت و گاز و فرآورده هاي نفتي و چند 
قلم كاالي فلزي و معدني روزگار مي گذراند، نمي توان توقع 
برنامه ريزي كاربردي براي بخش خصوصي اقتصاد را داشت. 
نه دولت حاضر اس��ت نقش خود را در اقتصاد كاهش دهد و 
زمينه حضور بخش خصوصي واقعي را فراهم سازد و نه دولت 
با تداوم وضع موجود مي تواند گامي رو به جلو بردارد. من از 
شما مي پرسم مگر مهرداد بذرپاش به نسبت رستم قاسمي 

چه وجه تمايزي دارد كه بخواهيم توقع انقالب در حوزه راه 
و شهرسازي از ايشان را داشته باشيم؟ مگر قاسمي به نسبت 
اسالمي، اسالمي نس��بت به آخوندي و آخوندي نسبت به 
نيك زاد و... چه تمايزها و تفاوت هايي دارند كه تغيير هر كدام 
از آنها باعث تحول بنيادين در حوزه مسكن و راه و شهرسازي 
و... شود؟ حتي در خصوص خود دولت ها بايد ببينيم، دولت 
رييس��ي به نس��بت دولت روحاني، احمدي نژاد، خاتمي و 
هاشمي رفسنجاني و... چقدر تفاوت نيرو و مديريت داشته كه 
بخواهيم تازه هاي بنيادين از آنها توقع داشته باشيم. هر كدام 
از آنها نزديكان سياسي و خانوادگي خود را به كار گماشتند 
و اين افراد هم اغلب هم در دولت هاي مختلف در پست هاي 
متفاوت تجربه ش��ده اند. اساسا در س��طح كالن آيا تغيير 
دولت ها، اقتصاد را تغيير مي دهد؟ هنوز مديران ايراني متوجه 
نشده اند،  اي كيوي دولت رييسي به نسبت دولت هاي قبل، 
تقريبا تفاوت قابل توجهي ندارد، چرا كه ساختارها يكسان 
هستند. بايد قبول كنيم كه ديگر آدم ها و افراد در سيستم ها 
اثرگذار نيستند، بلكه اين شاكله اقتصاد است كه تغييرات را 
مي آفريند. جالب اينجاست برخي افراد و جريانات نيز هستند 
كه به شدت به دنبال حفظ اين ساختار اقتصادي هستند. اين 
افراد و جريانات كساني هستند كه سود فراواني از اين ساختار 
مي برند و هر كاري براي حفظ آن مي كنند. اين اقتصاد كه در 
آن زمين متري 500 تومان  به 200ميليون تومان رسيده 
است، براي برخي سودهاي كالني داشته است. همان افرادي 
كه در دهه 70 مديريت ها را در دس��ت داشته اند، با اندكي 
تغيير امروز هم در صندلي هاي مديريتي نشسته اند. دشمنان 
خارجي ايران هم بسيار باهوش هستند. يكي از برنامه هاي 
اصلي دشمنان حفظ اين ساختار معيوب اقتصادي است. اين 
ساختار اقتصادي بيشتر از همه به نفع دشمنان ايران است. 
25سال قبل در گفت وگو با رسانه ها از بروز ناهنجاري هاي 
اجتماعي در جامعه در 1400خبر داده بودم. در س��ال ۸۸ 
هم پيش بيني كردم كه دهه هاي بعد، دهه بروز ابربحران ها 
است. در اين اقتصاد فساد، رانت، ويژه خواري و... ريشه دوانده 
اس��ت. تا زمينه بروز رانت از ميان نرود، رانت باقي مي ماند. 
ماهيت اين اقتصاد، رانت شكل مي دهد. بايد ساختارها تغيير 
يابند، نهادسازي شود و اصالحات اقتصادي آغاز شود. از دل 
اصالحات اقتصادي است كه حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي نيز به آرامش مي رسند. بدون اين اصالحات، نمي توان 
توقع بهبود را بعد از رفتن قاس��مي و آمدن بذرپاش داشته 
باشيم.آقايان؛ اين اسب مرده است، تغيير زين، نعل و شالق 
آن افاقه نمي كند. تغيير ساختارها ضرورت دارد. اما آيا كسي 

اين واقعيت ها را مي شنود و آن را درك مي كند؟

رقيه ندايي عباس آرگون بيت اهلل ستاريان
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عدم تعادل در بازار ملك را عميق تر مي كند 

آيا بازهم برای خريد به اين شرکت مراجعه بکنيم؟
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دولتي كه با وعده ه��اي بزرگ اقتصادي كار خود را آغاز 
كرد با گذش��ت حدود 16 م��اه از آغاز ب��ه كارش هنوز 
نتوانسته حتي نش��انه هايي از بهبود شرايط خلق كند، 
اتفاقي كه نه تنها از سوي منتقدان تيم اقتصادي دولت 

سيزدهم ناديده نمانده كه حتي صداي هم پيمانان دولت 
در مجلس را نيز در آورده است و به نظر مي رسد همچنان 
سياست در پاسخ به اين انتقادات فرار رو به جلو و دادن 
وعده هايي براي آينده است. از مهم ترين وعده هاي مطرح 

شده در ايام انتخابات، هيچ گزارش دقيقي وجود ندارد و 
حتي برخي مسووالن ابتدايي نيز ديگر بر سر كار نيستند. 
دولت وعده داده ب��ود كه در هر ماه تعداد زيادي فرصت 
شغلي جديد ايجاد كند اما نه تنها هيچ آمار دقيقي از نحوه 

اجراي اين برنامه وجود ندارد كه حتي حجت عبدالملكي 
وزير وقت كار نيز بعد از يك سال از دولت كنار گذاشته 
شده و كارنامه او در اين ماه ها نيز به شكل دقيق بررسي 
صفحه 2 را بخوانيد نشده است.  

 محمد جواد 
مرادي



دولتي كه با وعده هاي بزرگ اقتصادي كار خود را آغاز 
كرد با گذش��ت حدود 16 ماه از آغاز ب��ه كارش هنوز 
نتوانسته حتي نشانه هايي از بهبود شرايط خلق كند، 
اتفاقي كه نه تنها از سوي منتقدان تيم اقتصادي دولت 
س��يزدهم ناديده نمانده كه حتي صداي هم پيمانان 
دولت در مجلس را نيز در آورده است و به نظر مي رسد 
همچنان سياست در پاسخ به اين انتقادات فرار رو به جلو 

و دادن وعده هايي براي آينده است.
از مهم ترين وعده هاي مطرح ش��ده در ايام انتخابات، 
هيچ گزارش دقيقي وجود ندارد و حتي برخي مسووالن 
ابتدايي نيز ديگر بر سر كار نيستند. دولت وعده داده بود 
كه در هر ماه تعداد زيادي فرصت ش��غلي جديد ايجاد 
كند اما نه تنها هيچ آمار دقيقي از نحوه اجراي اين برنامه 
وجود ندارد كه حتي حجت عبدالملكي وزير وقت كار 
نيز بعد از يك سال از دولت كنار گذاشته شده و كارنامه 
او در اين ماه ها نيز به ش��كل دقيق بررسي نشده است. 
از سوي ديگر رييس جمهور وعده داده بود كه در چهار 
سال، دولت چهار ميليون واحد مسكوني جديد خواهد 
ساخت، هرچند بعدها گفتند كه منظور اين است كه 
در پايان چهار سال اين واحدها تكميل خواهد شد اما با 
وجود گذشت حدود يك سال و نيم از آغاز دولت هيچ 
نشانه اي ازتحويل انبوه خانه وجود ندارد و رستم قاسمي 
وزير راه و شهرسازي نيز كنار رفته تا يك وزارتخانه مهم 
ديگر نيز با سرپرست اداره شود.يكي ديگر از وعده هاي 
مهم رييسي در زمان انتخابات نيز كاهش تورم بود به 
شكلي كه او گفته بود مي توان ابتدا تورم را نصف كرد و 
سپس آن را تك رقمي كرد اما در عمل از مرداد 1400 
تا آبان 1401، بر اس��اس گزارش مركز آمار، عمال هيچ 
تغيير مهمي در نرخ تورم به وجود نيامده است. هرچند 
مقامات دولتي با اس��تناد مكرر به آم��ار بانك مركزي 
اصرار دارند كه از كاهشي بودن تورم سخن بگويند اما 
گزارش هاي مركز آمار و البته تجرب��ه مردم در بازارها 
نش��ان از روند ديگري مي دهد. اعضاي تيم اقتصادي 
دول��ت در ماه هاي گذش��ته بارها بهبود ش��رايط را به 
آينده موكول كرده اند و حاال در جديدترين اظهارنظر 
معاون وزي��ر اقتصاد گفته كه م��ردم در نيمه ابتدايي 
1402 نش��انه هاي كاهش تورم را خواهند ديد. اينكه 

اين نشانه ها آيا همچنان بناست بر اساس آمارهايي كه 
فقط مسووالن دولتي آن را تاييد مي كنند خود را نشان 
دهند يا واقعا در بازارها نشانه هاي جديدي خود را نشان 
خواهد داد يك موضوع اس��ت و اينكه دولت نخستين 
نشانه ها از اين روند را به پايان سال دوم فعاليتش موكول 
مي كند يك موضوع ديگر. سيد محمدهادي سبحانيان 
درباره انتقاد عده اي از كارشناسان مبني بر اينكه چرا 
گزارش ها از مهار رشد نقدينگي منجر به مهار تورم نشده  
است، اظهار داشت: سياستي كه به تصويب شوراي پول 
و اعتبار و ستاد اقتصادي دولت رسيده و بانك مركزي 
اجراي آن را دنبال مي كند اين است كه از طريق اعمال 
محدوديت هاي مقداري بر رشد ترازنامه بانك ها رشد 
نقدينگي كنترل ش��ود. در اين سازوكار سهم هر بانك 
توسط بانك مركزي در رشد نقدينگي مشخص شده 
و بانك ه��اي متخلف با جرايمي مواجه خواهند ش��د. 
كاهش ميزان رش��د نقدينگي در ما ه هاي اخير هم در 
نتيجه اعمال اين قبيل سياست ها بوده است. البته ما 
معتقديم كه اين سياست بايد با قوت و جديت بيشتري 
اعمال شود و بايد توجه داشت طبق ادبيات اقتصادي آثار 
اين سياست با وقفه زماني خودش را در تورم حتما نشان 
خواهد داد. وي درباره بازه زماني كه اثرات مهار رش��د 
نقدينگي بر روي تورم مشهود مي شود، تاكيد كرد: البته 
شاهد آن هستيم كه پس از تخليه آثار قيمتي اجراي 
مردمي س��ازي يارانه ها روند رشد شتابان تورم كاسته 
ش��ده و انتظار مي رود در صورت ثبات س��اير شرايط و 
تشديد انضباظ پولي و مالي دولت اين روند كاهشي آثار 
خود را تا نيمه ابتدايي سال آينده نشان دهد.معاون وزير 
اقتصاد ادامه داد: همانطور كه آمارها نشان مي دهد، تورم 
ماهانه كاهش پيدا كرده و آمارهاي تورمي به ويژه نسبت 
به دوره آغاز به كار دولت سيزدهم در حال بهبود است. 
 براس��اس آمار بانك مركزي در آغاز به كار دولت، تورم

 12 ماهه ۵۹.۳ درصد بود اما در هش��تمين ماه از سال 
1401 نرخ تورم دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد كاهش پيدا 
كرده است. هرچند پس از اجراي طرح مردمي سازي 
يارانه ها نرخ تورم ماهان��ه افزايش يافت و به حدود 10 
درصد رسيد اما روند آن بهبود پيدا كرد و امروز شاخص 
تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسيده  است. همچنين 

اين بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدينگي هم 
مي بينيم چنانكه رشد نقدينگي كه در سال ۹۹ حدود 
40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به ۳4 درصد رسيده  
است. وي با بيان اينكه به دنبال تاكيد رييس جمهوري 
بر لزوم بسيج همه دستگاه ها براي مهار تورم، تاكيد و 
اولويت دولت هم مهار و كنترل نرخ تورم است، گفت: 
بايد توجه داش��ت كه تورم داليل تاريخي دارد و دليل 
رش��د نقدينگي و موتورهاي خلق نقدينگي، ناترازي 
بانك ها و ناترازي بودج��ه بوده و به طور قطع نمي توان 
يك شبه و يك ساله ناترازي بانكي يا ناترازي بودجه را 
برطرف و اصالح كرد. هر چند گام هاي خوبي برداشته 
ش��ده اما اين اقدامات كافي نبوده و بايد با عزم بيشتر و 
جدي تري به سمت كنار گذاش��تن اقدامات تورم زا و 
عمل به اقداماتي كه نرخ تورم را كاهش مي دهد، پيش 
برويم.معاون سياست گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد 
درباره سرنوشت و ميزان اجراي برنامه هاي ديده شده 
در نقشه راه رشد غير تورمي كه سال گذشته ارايه شد، 
اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غيرتورمي و فقرزدا 
دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث كيفيت و محتواي 
اين نقشه و موضوع ديگر اين است كه آيا اين برنامه ها به 
اجرا درآمده است يا خير؟ موضوع اول يعني كيفيت و 
محتواي آن كامال قابل دفاع است و منطق تدوين نقشه 
راه رشد غيرتورمي اين بود كه تمام فعاليت هاي دولت 
مبتني بر چارچوب هاي مشخص باشد و نبايد اقدامات 
دستگاه ها در تعارض هم باشند يا اينكه يكديگر را خنثي 
كنند و اساسا نقشه مبتني بر اين منطق تدوين شد. در 
بحث اجرا هم پيگيري هاي نسبتا خوبي از سوي وزارت 
اقتصاد و معاون اقتصادي رييس جمهوري انجام شده 
است. سبحانيان گفت: در حالي كه در دولت سيزدهم در 
برابر حذف ارز ترجيحي يارانه مردم افزايش بي سابقه اي 
پيدا كرد. البته توجه به اين نكته خيلي ضروري است كه 
اين رقم پرداختي صرفا براي جبران افزايش هزينه ها 
از اين محل در نظر گرفته شده بود و ساير افزايش هايي 
كه باالخره در اثر اتفاق��ات داخلي يا خارجي بروز كرد 
مي بايس��ت از كانال هاي ديگري مديريت ش��ود. وي 
افزود: به طور مثال همزمان با اجراي سياس��ت اصالح 
نظام يارانه اي جنگ روسيه و اوكراين آغاز شد و اين در 

حالي بود كه بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنيا 
از اين منطقه تامين مي ش��د و اين تنش باعث افزايش 
قيمت هاي جهاني مواد غذايي در همه كش��ورها شد، 
به طوري كه در امريكا و اروپا افزايش تورم بي سابقه اي 
را تجربه كردند. اين ش��رايط بر قيمت مواد غذايي در 
كش��ور ما هم اثر گذاربود و واردات اين كاالها با قيمت 
بيشتري انجام ش��د. همچنين در شرايط افزايش نرخ 
ارز، قيمت هاي جهاني اين كاالها هم افزايش پيدا كرد.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: همچنين اين طرح تقريبا 
در ابتداي سال به اجرا رسيد و مي دانيم كه ابتداي هر 
سال معموال افزايش قيمت سنواتي را تجربه مي كنيم. 
در نهايت وقوع همزمان چند اتفاق داخلي و خارجي 
منجر به اين ش��د كه قيمت مواد غذايي از چند كانال 
فشار افزايشي داش��ته باشد. وي تاكيد كرد: سياست 
ارز 4200 توماني كه در دولت گذشته به اجرا رسيد به 
اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي و اقتصاددان ها 
و نمايندگان مجلس ناكارآمد و اش��تباه بود. مس��اله 
كشور ما تورم است و با پول پاشي و چاپ پول، تورم را 
نمي توان كنترل كرد و در اين شرايط تورم تشديد هم 
مي شود. پول پاش��ي با هدف جبران افزايش هزينه ها 

در واقع به زيان مردم تمام مي شود و به اين معنا است 
كه پولي در يكي از جيب هاي مردم گذاشته و از جيب 
ديگر آن پولي برداشته ش��ود. سبحانيان در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا نحوه جبران ح��ذف ارز ترجيحي 
با پرداخت يارانه نقدي درس��ت ب��وده، تاكيد كرد: با 
عنايت به اراده دول��ت مبني بر لزوم جبران و افزايش 
يارانه هاي پرداختي به م��ردم، تا زمان تمهيد لوازم و 
مقدمات پياده سازي كاالبرگ الكترونيكي، گريزي به 

جز پرداخت نقدي يارانه ها وجود نداشت.
اين صحبت ها نش��ان مي دهد كه همچنان مهم ترين 
چالش و تصميم دولت در تمام ماه هاي گذشته حذف 
ارز 4200 توماني و اصالح نظام يارانه ها بوده كه بناست 
در آينده با كاالبرگ تكميل ش��ود. ب��ه اين ترتيب در 
شرايطي كه اين تصميم موج جديدي از تورم هرچند 
به شكل كوتاه مدت را به وجود آورد اما هنوز طرح هايي 
مانند كنترل نقدينگي يا بهبود سياست هاي پولي و مالي 
دولت خود را در كاهش تورم نشان نداده و بايد ديد آيا 
سرانجام در نيمه نخست سال آينده شرايط براي عمل 
به يكي از وعده هاي بزرگ فراهم مي شود يا همچنان 
عمل به تمام شعارها به آينده نامعلوم موكول خواهد شد.
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اروپا از هيجانات غيرسازنده 
دوري كند

وزير امور خارجه كش��ورمان و مسوول عالي سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در گفت وگويي تلفني، در خصوص 
موضوعات مورد اهتمام مش��ترك تب��ادل نظر كردند. 
اميرعبداللهيان در گفت وگ��وي تلفني با جوزپ بورل 
ضمن تشكر از نقش جوزف بورل در مسير گفت وگو و 
تعامل، و با انتقاد از ادبيات خارج از نزاكت ديپلماتيك به كار 
گرفته اخير از سوي يكي دو وزير اروپايي اظهار داشت: 
امروز در اروپا برخي سياسيون تندرو، خود را پشت اتحاديه 
اروپا مخفي كرده و از جيب اتحاديه خرج مي كنند.  وزير 
امور خارجه كشورمان افزود: بدين شكل اهداف راهبردي 
اتحاديه اروپا، قرباني مطامع گروه هاي خشونت گرا و حتي 
تروريستي كه اطالعات غلط به اين سياسيون مي دهند، 
شده است. رييس  دستگاه ديپلماسي كشورمان نقش 
مسول عالي سياست خارجي و سرويس اقدام خارجي 
اتحاديه اروپا را در دور نگهداشتن اتحاديه اروپا از هيجانات 
غيرسازنده، مهم دانست. اميرعبداللهيان و بورل در اين 
گفت وگو، آخرين وضعيت روند مذاكره لغو تحريم ها و 
همكاري جمهوري اسالمي ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را م��ورد تبادل نظر قرار دادند. جوزپ بورل 
با اش��اره به تالش هايش جهت بازگشت همه طرفها به 
تعهدات توافق ش��ده در وين تاكيد كرد كه كماكان به 
تالش و ارتباطات جهت رسيدن به توافق ادامه مي دهد.

دادگاه فائزه هاشمي برگزار شد
وكيل مدافع فائزه هاشمي از برگزاري جلسه دادگاه 

موكلش در چهارشنبه هفته گذشته خبر داد.
ندا شمس در توييتر نوشت: 

نخس��تين جلس��ه دادگاه فائزه هاش��مي به اتهامات 
اجتماع و تباني عليه امنيت كش��ور، فعاليت تبليغي 
عليه نظام جمهوري اسالمي و اخالل در نظم و آسايش 
عمومي از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني در روز 
چهارش��نبه نهم آذرماه در حالي تشكيل شد كه او در 
حال گذراندن دوره محكوميتش براي اظهارنظرهاي 
س��ابق خود اس��ت. وي ادامه داد: كليه مس��تندات و 
فايل هاي ارايه ش��ده توس��ط وزارت اطالعات توسط 
قاضي دادگاه مورد بررسي قرار گرفت و اميد است آراء 
كليه بازداشت شدگان اخير منطبق بر قانون و رحمت 
اسالمي صادر شود. فائزه هاشمي رفسنجاني روز پنجم 
مهرماه بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. 1۵ آبان ماه 
خانواده فائزه هاشمي با او در زندان اوين مالقات كرد. علي 
صالحي دادستان عمومي و انقالب تهران 12 تيرماه از 
صدور كيفرخواست پرونده فائزه هاشمي به اتهام فعاليت 
تبليغي عليه نظام و توهين به مقدسات خبر داد و اعالم 
كرد: پس از طي روال قانوني، كيفرخواست پرونده اين فرد 
به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ايران 
و توهين به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.

قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران هيچ بن بستي ندارد

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه قانون اساسي ايران هيچ 
بن بستي ندارد، اظهار داشت: قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران به نحوي تنظيم، تدوين و نهايي شد كه در 
اجراي آن و در اداره امور كشور با هيچ بن بستي مواجه 
نخواهيم شد و اين از ويژگي هاي قانون اساسي ماست. 
دكتر سيد ابراهيم رييسي در همايش ملي »مسووليت 
اجراي قانون اساس��ي« قانون اساسي را ميثاق ملي و 
تبلور و تجس��م انقالب شكوهمند اسالمي دانست كه 
تضمين كننده جمهوريت و اس��الميت نظام و حقوق 
اساسي و آزادي هاي مش��روع است. وي قانون اساسي 
را مشتمل بر اساس و اصولي دانس��ت كه هم نشان از 
حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تكاليف مسووالن 
و دس��ت اندركاران دارد و گف��ت: اينكه فرهيختگان و 
صاحب نظران، كيفيت اجراي اصول قانون اساس��ي را 
نه صرفا در محافل آكادمي��ك و علمي بلكه در عرصه 
اجتماعي مورد بررسي و نظارت قرار دهند، بسيار آموزنده 
و مفيد خواهد بود. وي نظارت بر اجراي قانون اساسي را 
هم براي صاحبان حق و هم براي صاحبان تكليف موثر 
و سازنده دانس��ت تا هم صاحبان حق ببينند و بدانند 
كه بر اساس قانون اساسي از چه حقوقي برخوردارند و 
هم صاحبان تكليف بدانند كه آيا به تكاليف خود عمل 
كرده اند يا نه؟ رييس جمهور با بيان اينكه »اگر در برخي 
بخش هاي اجراي قانون اساسي ناكارآمدي هايي وجود 
دارد نبايد به حس��اب اين ميثاق ملي نوش��ته شود«، 
افزود: قانون اساس��ي مش��تمل بر اصول و ارزش هايي 
مثل جمهوريت، اس��الميت، اس��تقالل و آزادي است 
كه غيرقابل تغيير هستند، اما در كنار آن روش ها و ساز 
و كارهاي اجراي قانون اساسي حتما قابل تغيير و ارتقا 
هستند و عنداالقتضا مي توان ساز و كارهاي اجراي آن 
را مورد تجديدنظر قرار داد. وي با تاكيد بر اينكه »قانون 
اساسي ايران هيچ بن بستي ندارد«، اظهار كرد: قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران به نحوي تنظيم، تدوين 
و نهايي شد كه در اجراي آن و در اداره امور كشور با هيچ 
بن بستي مواجه نخواهيم شد و اين از ويژگي هاي قانون 
اساسي ماست. وي تصريح كرد: بايد براي اجراي همه 
اصول قانون اساسي تالش كرد تا همه حقوق تدوين، 
تنظيم و اعالم شده در آن براي صاحبان حق استيفا شده 
و همه تكاليف تعيين شده در قانون اساسي در حوزه هاي 
مختلف اجرايي، تقنيني و ديگر اجزا و بخش هاي نظام 
نيز اجرا شوند. رييس��ي خاطرنشان كرد: برگزاري اين 
نشست و اجالس هاي علمي و حقوقي ضروري است تا 
به همه مسووالن و دست اندركاران در سراسر كشور و 
همه دستگاه ها و نه صرفا دستگاه هاي اجرايي اعالم شود 
كه اوال متكلف و مامور اجراي كدام اصول قانون اساسي 
هستند و دوم اينكه آيا در اصولي كه توفيق اجراي آن را 
داشته اند، پيشنهاداتي براي اجراي كامل و متوازن دارند 
يا نه؟ نكته سوم هم اين است كه بايد از مجريان جويا شد 
كه آيا در اجراي تكاليف مصرح خود در قانون اساسي با 
موانع و مشكالتي مواجه بوده اند يا نه؟ به عبارتي ديگر 
بايد در چنين محافلي يك نظام مس��ائل در اجراي 
قانون به دست آيد و نظرات جمع آوري شده با كمك 
نخبگان و دانشگاهيان پيگيري شود تا هيچ اصلي از 

اصول قانون اساسي با تعطيلي در اجرا مواجه نشود.

وعده جديد دولت براي بهبود وضعيت اقتصاد

در بيانيه شوراي امنيت كشور اعالم شد

؛ شايد بهار 1402! نشانه هاي كاهش تورم

200 نفر در وقايع اخير جان خود را از دست داده اند
ش��وراي امنيت كش��ور با ص��دور بيانيه اي نس��بت به 
رخدادهاي اخير توضيحاتي ارايه و اعالم كرد: بالغ بر 200 
نفر جان خود را از دست داده اند كه مي توان آنها را به اقسام 
شهداي امنيت، شهداي مردمي در اقدامات تروريستي، 
اف��راد بي گناه قربان��ي پروژه كشته س��ازي گروهك  ها، 
 مردم بي گناهي كه در شرايط بهم ريختگي امنيتي جان 
 باخته  اند، اغتشاشگران و نيز عناصر ضدانقالب مسلح عضو 

گروهك  هاي تجزيه طلب، تفكيك كرد.
متن بيانيه شوراي امنيت كشور به شرح زير است: 

شوراي امنيت كشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات 
كه نش��ان  دهنده يك جنگ تركيبي عليه جمهوري 
اسالمي ايران با هدف تضعيف همبستگي ملي و به عقب 
راندن پيشرفت كش��ور بوده و اساسا مطالبات واقعي 
مردم را به انحراف مي كش��اند؛ بنا به خواست عمومي 
مردم جهت ارتقاء سطح امنيت اجتماعي، توضيحات 

زير را ارايه مي دهد: 
جمهوري اس��المي ايران با نظام مردم ساالري ديني در 
طول چهار دهه اخير، لنگرگاه ثبات و امنيت منطقه اي 
بوده است. ناكامي كودتا، اقدامات تروريستي گروه  هاي 
ضدانقالب و تجزيه طلب در دهه نخست انقالب اسالمي، 
دفع تجاوز رژيم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ 
امنيت ملي در محيط پرآشوب غرب آسيا با تجاوزهاي 
مكرر نظامي امريكا و تروريسم داعش، همگي نشان دهنده 
توان امنيتي باال مبتني بر الگوي امنيت مردم پايه بوده 
است. اقتدار ملي در جمهوري اسالمي ايران بر مشاركت 
حداكثري مردم در نظام مردم س��االري ديني اس��توار 
مي  باشد، به همين جهت نيز نقطه تمركز دشمن؛ مردم 
و واليت فقيه است. دولت سيزدهم در يك سال گذشته 
با گفتمان »دولت مردمي و ايران قوي« برنامه خود را بر 
اصالح ساختارهاي اقتصادي، عدالت اجتماعي و مقابله با 
فساد براي بهبود معيشت عمومي قرار داده است. انباشته 
شدن حجم زيادي درخواس��ت هاي صنفي و مطالبات 
اقتصادي ميان مردم عزيز كشور، اصلي ترين دغدغه بوده 
كه همت اصلي دولت نيز به رفع آنان مصروف گشته است. 
از سوي ديگر دولت با ديپلماسي چندجانبه، ضمن ارتقاي 
روابط با همسايگان، پيوستن به اتحاديه  هاي اقتصادي با 
قدرت  هاي نوظهور، مذاكره با غ��رب درباره برجام را نيز 
با ايس��تادگي بر منافع ملي و به طور مشخص رفع فوري 
تحريم هاي ظالمانه، دنبال كرده است. رويكرد دولت بدون 
درگير شدن به مسائل حاش��يه اي بر اصالح فرآيندها و 
ساختارها جهت پيشرفت جهادي متمركز شده تا كشور 
در آستانه جهش اقتصادي پس از سال ها تحريم داخلي و 

خارجي قرار گيرد.
در شرايطي كه كش��ور به آرامش سياسي، خنثي سازي 
تحريم  ه��ا و ثب��ات اقتص��ادي پ��س از ط��رح ب��زرگ 
هدفمندسازي ارز ترجيحي رسيده و دولت براي مواجهه 
با ريش��ه هاي نارضايتي ه��اي اجتماعي-اقتصادي در 
حوزه هاي مسكن، اشتغال، حاشيه نشيني، آسيب هاي 
اجتماعي و ... ناشي از سياست گذاري هاي غلط توسعه 
در دهه هاي گذش��ته آماده مي  شد، دشمن با نااميدي از 
راهبرد فشار حداكثري به جنگ تركيبي روي آورد. فوت 
تاثر برانگيز خانم »مهسا اميني« پس از حضور در واحد 
پليس امنيت اخالقي تهران مورخ 2۵ شهريور باعث شد تا 

دشمن، طراحي پيچيده خود در جنگ تركيبي كه بنا بود 
به بهانه هاي مختلف آغاز شود را تسريع و با شتاب اجرايي 
س��ازد. لذا هرچند گزارش هاي رسمي سازمان پزشكي 
قانوني، مجلس شوراي اسالمي، فراجا و همچنين نظرات 
كارشناسي پزشكان متعهد كشور نشان مي داد كه؛ هيچ 
اقدام مس��تقيمي از سوي عوامل انتظامي منجر به فوت 
خانم اميني نگرديده است، اما اغتشاش به اين بهانه آغاز و 
اساسا موضوع متوفي به فراموشي سپرده شد. اعتراضات 
مسالمت آميز، به سرعت با فضاسازي منفي رسانه هاي 
تروريستي )بي.بي.سي و سعودي اينترنشنال( به سمت 
روند غيرقانوني و آشوب هاي خياباني سوق داده شد. ظرف 
مدت كوتاهي با ورود شبكه آشوبگران حرفه  اي و سازمان 
يافته با رهبري فضاي رسانه  اي انگليسي-سعودي تبديل 

به اغتشاش و اقدامات تروريستي شد.
حمله مس��تقيم به مراكز امنيتي، نظام��ي و انتظامي، 
كشته س��ازي در ميان جمعيت معترض، تخريب مراكز 
درماني و آمبوالنس  ها، و همچنين تخريب گسترده اماكن 
عمومي مانند: ش��هرداري  ها، خودروهاي آتش نشاني، 
مس��اجد، بانك ها و اموال خصوصي مردم در دستوركار 
قرار گرفت. دشمن همچنين از طريق اجماع سازي ميان 
گروه هاي ضدانقالب و نيز تهييج برخي از س��لبريتي  ها 
قصد داشت با جنگ رواني گسترده و كشته سازي هاي 
دروغين، بهانه اي براي س��لب آسايش مردم و گسترش 
اغتشاش در كف خيابان ايجاد كند. لذا آنچه امروز در برابر 
ديدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدني، بلكه تخريب، 
خشونت و ناامني از س��وي اقليتي اغتشاش گر است كه 
زمينه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهك هاي تجزيه 
طلب و تروريسم داعشي براي انجام حمالت ددمنشانه 
به هموطنان بيگناه و مظلوم نظير آنچه در سومين حرم 
اهل بيت شاهچراغ )سالم اهلل عليه( يا حمله تروريستي 
اي��ذه رخ داد، فراهم كرد. بررس��ي هاي مراجع ذي ربط 
نشان مي دهد: در نتيجه مجموع آشوبگري  هاي ياد شده 
تاكنون بالغ ب��ر 200 نفر جان خود را از دس��ت داده اند 
كه مي توان آنها را به اقس��ام: ش��هداي امنيت، شهداي 
مردمي در اقدامات تروريستي، افراد بي گناه قرباني پروژه 
كشته س��ازي گروهك  ها، مردم بي گناهي كه در شرايط 
بهم ريختگي امنيتي جان باخته  اند، اغتشاشگران و نيز 
عناصر ضدانقالب مسلح عضو گروهك  هاي تجزيه طلب، 
تفكيك كرد. همچني��ن در اين حوادث، هزاران ميليارد 
تومان خس��ارت به مراكز دولت��ي، عمومي و خصوصي 
وارد شده است كه كميته تحقيق وزارت كشور، موظف 
به برآورد دقيق و به تفكيك خسارات و همچنين تعيين 
تكليف ش��يوه جبران مادي و معنوي آسيب هاي وارده، 
شده است. اقوام غيور و اصيل ايراني در استان  هاي مرزي 
كش��ور، در مدت اخير آماج طراحي هاي دش��من براي 
كشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومي و مذهبي بوده اند. 
طراحي اغتشاش��ات با ورود گروه ه��اي تجزيه  طلب در 
استان  هاي سيستان و بلوچستان، كردستان و آذربايجان 
غربي به هدف ايجاد چرخه  اي از خشونت و چنددستگي در 
صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجيد مقام معظم 
رهبري درباره قوميت ه��اي كرد و بلوچ و نيز تدابير ويژه 
ايشان براي مديريت ميداني حوادث زاهدان در تفكيك 
جان باختگان بيگناه، دلجويي و شهيد قلمداد كردن آنان، 

ثبات و آرامش را تحقق بخشيده است. الزم به تاكيد است 
كه: تداوم اين رويكرد ايجابي و اصالحي، به دور از هرگونه 
فشار و سهم خواهي سياسي، اراده قطعي نظام جمهوري 
اسالمي ايران در مديريت وضعيت قومي-مذهبي نقاط 

مختلف كشور مي باشد.
دانش��گاه به عنوان مهم ترين ركن تحقق اقتدار علمي و 
پيشران پيشرفت ملي در كش��ور، از ابتداي اغتشاشات 
مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان كه مدارس را نيز 
براي آش��فته  خاطر نمودن اذهان خانواده  ها مورد هدف 
قرار گرفت. طي اين مدت تالش مجموعه دس��تگاه  ها، 
وزارتخانه  ها و دانشگاه  ها بر روي آرامش بخشي، تمركز بر 
حوزه علم و در كنار آن نشاط سياسي از طريق سازكارهاي 
پيش بيني شده نظير؛ تشكل  هاي دانشجويي، كرسي  هاي 
آزاد انديشي، مجوز به برنامه  هاي سياسي و... بوده است. 
عليرغم تمامي هنجارش��كني  ها و فحاشي  هاي صورت 
گرفته در صحن مقدس دانش��گاه توس��ط عده قليلي از 
دانشجويان، اما اراده نظام جمهوري اسالمي بر غيرامنيتي 
نمودن فضاي دانشگاه  ها، استفاده از سازكارهاي داخلي 
مراكز آموزش عالي و هدايت قشر دانشجو به سمت كسب 
علم و دانش بوده است. راهپيمايي گسترده و كم سابقه 
مردمي در سراسر كشور به مناسبت 1۳ آبان، معادالت 
دشمن براي نمايش دروغين اغتشاشگران به جاي مردم 
را، به صورت كامل تغيير داد. از اين روي دس��تگاه  هاي 
اطالعاتي دش��من، از طريق قاچاق بي س��ابقه سالح به 
درون كشور به منظور گسترش اقدامات تروريستي نظير: 
شليك مستقيم به تجمعات و نيز فعاليت پرحجم عمليات 
رواني-ش��ناختي مبتني بر دروغ و تغيير تاكتيك هاي 
خياباني، كوشيدند ضمن ايجاد نارضايتي و سلب آرامش 
رواني مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به سوي 
نظام نش��انه روند. اينك كه اغتشاش گري و تروريسم با 
صبر و رشادِت حافظان وطن و امنيت مديريت و ناكامي 
دشمن آش��كار گرديده اس��ت، مي توان بيانات رهبري 
معظ��م انقالب در مراس��م دانش آموختگي مش��ترك 
نيروهاي مس��لح در 1401/7/11 را بهتر فهم نمود. چه 
اينكه ايش��ان تاكيد فرمودند: موضوع دشمن حجاب و 
بي  حجابي نبوده، بلكه برنامه ريزي دشمن مقابله با حركت 

شتاب گرفته كشور به سوي پيشرفت همه  جانبه است. 
درباره معترضان، نظام جمهوري اس��المي تالش كرده، 
با مداراي حداكثري امنيتي برخورد و اقدامات سياسي 
جهت جذب حداكثري را در دستوركار قرار دهد. چه اينكه 
رياست محترم جمهوري اسالمي در تبيين حق اعتراض 
و تفكيك آن از اغتشاش به سه مولفه: گفت وگو، انتقاد و 
اعتراض با هدف اصالح اشاره كردند. الزم به ذكر است: در 
دولت سيزدهم طي يك سال گذشته، حداقل چهار اقدام 
مشخص براي نهادينه كردن حق اعتراض و سامان دادن 
به اين موضوع انجام شده است: برگزاري انتخابات خانه 
احزاب به عنوان محلي جهت گفت وگوهاي سياس��ي، 
ساماندهي انجمن هاي صنفي، حمايت از سازمان  هاي 
مردم نهاد NGO و تدوين پيش نويس آيين  نامه برگزاري 
تجمعات و راهپيمايي  هاي قانوني از آن جمله مي باشند.

به دليل تف��اوت ماهوي دو گروه ناراض��ي و معترض، با 
اغتشاش��گران تروريس��ت، برخورد نيروهاي امنيتي با 
اغتشاش به جهت آسيبي كه به امنيت مردم داشته اند، 
كامال متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعي 
و پيگي��ري مطالبات بح��ق صنفي و معيش��تي مردم 
-همچنان كه در سال  هاي اخير به شكل متعدد و بدون 
كمترين مساله امنيتي برگزار شده است- و نيز اعتراض 
سياس��ي به فرآيندهاي جاري به شكل مسالمت آميز، 
با حضور مس��لحانه ضدانقالب در خيابان  ها، آتش زدن 
اموال عمومي و خصوصي، اس��تفاده از سالح سرد و گرم 
عليه مردم و حافظان امنيت، ارعاب عمومي و اخالل در 
 نظم شهري، هيچگونه نسبتي نداشته است. لذا بايستي 
خش��ونت ورزي در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز ميان 

اعتراض و اغتشاش تلقي كرد.
طراحي دشمن براي تداوم اغتشاشات و صبر راهبردي 
نظام در مديريت فضاي عمومي كش��ور، منجر به وارد 
آمدن خس��ارت هاي مادي و معنوي بي شمار به عموم 
مردم ش��ده است. ش��كل گيري اين وضعيت كه برخي 
آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروريست ها تلقي 
مي كنند، اعتراض اكثريت مردم را به دنبال داش��ته كه 
خواهان ثبات و امنيت در كشور هستند. تزريق نااميدي، 
ضربه ب��ه كس��ب  و كارهاي اقتص��ادي، ناامني محيط 

اجتماعي و دانشگاه ها كه موجبات نگراني خانواده ها را 
فراهم نموده، نتيجه عمل اغتشاشگران بي وطني است كه 
از سوي اتاق رسانه اي دشمن تهييج و هدايت مي شوند. با 
اين حال نيروهاي حافظ امنيت با هدف روشن شدن همه 
ابعاد موضوع براي جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن 
صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده 
و دستگاه قضايي نيز با رافت اسالمي به سرعت نسبت به 
آزادي معترضان اقدام كرده است. اما امروز مطالبه اصلي 
آحاد ملت ايران و پيام قاطع آنان در راهپيمايي  هاي ميالد 
پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه و آله(، تشييع شهداي حادثه 
تروريستي حرم شاهچراغ )سالم اهلل عليه(، راهپيمايي 
1۳ آبان و مراجعات و درخواس��ت متعدد از مسووالن، 
لزوم پايان دادن به ناامني، برخورد جدي و قاطع با عامالن 
اغتشاش در خيابان ها و نيز شبكه هاي تامين و هدايت 

داخلي و خارجي آنان است.
شوراي امنيت كشور، اعالم مي دارد: گرچه رخدادهاي 
اخير زمينه را براي هجمه تروريس��ت هاي رس��انه اي، 
تجزيه طلبان، و برخي جريانات معاند سياسي جهت به 
بيراهه بردن مطالبات واقعي مردم فراهم كرده اس��ت، 
لكن اين شورا به ملت فهيم و بصير ايران كه در مدت اخير 
ناامني هاي اجتماعي و انواع تخريب گس��ترده رواني را 
تحمل كرده، اما نسبت به مسير امام و رهبري و راه روشن 
پيش��رفت و عدالت در گام دوم انقالب اسالمي ترديدي 
به خ��ود راه ندادند و همچنين تس��ليت به خانواده هاي 
ش��هداي حافظ وطن و امنيت و جان باختگان بيگناهي 
كه مظلومانه قرباني اغتشاش  ها شدند، اطمينان مي  دهد؛ 
با همدلي و همكاري آحاد مردم، وظيفه خود را در ايجاد 
امنيت، آرامش و ثبات در كشور قاطع  تر از گذشته صورت 
خواهد داد. فرزندان ملت در نهادهاي امنيتي و انتظامي 
با تمام توان و اراده راس��خ اجازه نخواهن��د داد تا عده اي 
آشوبگر با حمايت دستگاه  هاي اطالعاتي بيگانه، بيش از 
اين امنيت عمومي جامعه را به خطر بيندازند. لذا با هرگونه 
اخالل در نظم عمومي و تجمع غيرقانوني در هر سطحي و 
مكاني برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. 
امنيت شهروندان ابدا، قابل مذاكره و مسامحه نخواهد بود. 
بررسي قضايي درباره اغتشاش گران و عامالن ناامن سازي 
محيط  ه��اي اجتماعي و ني��ز فضاي روان��ي جامعه، در 

كمترين زمان ممكن صورت مي گيرد.
ش��وراي امنيت كش��ور انتظ��ار دارد ك��ه؛ نخبگان و 
فرهيختگان كش��ور رس��الت خود براي روش��نگري، 
اميدبخشي و تبيين حقايق در برابر ماشين دروغ سازي 
و استكبار رسانه اي را با قوت بيشتري به انجام رسانيده 
و از دانش��گاهيان و دانش��جويان به واسطه نقشي كه 
در تمامي رويداده��اي تاريخ معاصر با عقالنيت مثال 
زدني ايفا كرده اند، براي حفظ قداس��ت محيط علمي 
و فرهنگي دانش��گاه دعوت به عمل م��ي آورد. احزاب، 
گروه ها و ش��خصيت سياس��ي، رس��انه هاي جمعي، 
مطبوعات و فعاالن فضاي مجازي نيز، با هوش��ياري، 
مسووليت پذيري و درك واقعي از طراحي دشمن، ضمن 
نفي اغتشاش با همكاري دولت: زمينه نقد، گفت وگوي 
سياسي و بازانديشي جهت ترميم و اصالح نارسايي ها را 
فراهم آورده تا همه ظرفيت هاي ملي براي رفع مشكالت 

كشور و ارتقاي سرمايه اجتماعي، بسيج گردد.



چه بر س��ر مش��تريان »ماموت« آمده است؟ از بدعهدي 
در تحويل خودرو تا توليد باكيفيت پايين و گرانفروش��ي 
كه ص��داي خري��داران گ��روه خودروس��ازاي ماموت را 
درآورده اس��ت. رانندگان كاميون كه از مشتريان ماموت 
بودند، مي گويند هرچه داش��ته اند، براي خريد كاميون 
از خودروسازي ماموت ديزل وس��ط گذشته اند، اما حاال 
مانده اند با وعده ها و دست هاي خالي. بارها تجمع كردند 
و حتي خواس��تار ديدار با رياست قوه قضاييه شده اند، اما 
دست شان به جايي  بند نشده. ماجراي تخلف و بدعهدي 
ماموت اما فقط مختص مشتريانش نيست؛ چرا كه وزير 
پيشين راه نيز چندان دل خوشي از اين شركت نداشت و 
در اظهارات تيرماه سال گذشته خود گفته بود: »قرارداد هاي 
خريد كاميون نو با ماموت امضا شده، اما به دليل بدعهدي 
اين ش��ركت به اجرا نرسيده اس��ت.« اين گزارش روايت 
رنج خريداراني است كه در چاه ويل ماموت گرفتار شده و 

بالتكليف مانده اند. 

   دردسرهاي ماموت براي مشتريانش!
ش��ركت »ماموت خودرو« زيرمجموعه مجتمع صنعتي 
ماموت فعاليت خود را از س��ال1370 در زمينه س��اخت 
انواع »تريلر، كاميون، كاميونت، انواع ساندويچ پانل« آغاز 
كرد. اين گروه خودروسازي اما در ميانه راه چندان روزگار 
خوشي را س��پري نكرد و در معرض انتقادات زيادي قرار 
گرفت. مشترياني ناراضي كه بارها دست به تجمع زدند و 
خواهان رسيدگي به مطالبات شان شدند. اما داستان اين 
نارضايتي  ها چه بود؟ ماجرا از اين قرار است »ماموت« براي 
جذب مش��تري و اينكه بتواند كاميون هاي توليدي اش 
را روانه ب��ازار كند، از انواع تبليغات بهره جس��ت؛ اگر چه 
دست اندركاران اين گروه خودروسازي در جذب مشتري 
موفق بودند، اما در كسب رضايت مشتريان پس از فروش 
محصوالت شان ناموفق عمل كردند. استراتژي كه ماموت 
در دستوركارش قرار داد، عرضه كاميون هاي جديد در عرض 
چند ماه به متقاضيان بود؛ اما روند تحويل خودروها طوالني 
شد و نتوانستند به تعهدات شان بر اساس آنچه پيش بيني 
كرده بودند، به مشتريان عمل كنند. همين باعث شد تا طيف 
بسياري از خريداران، عليه نمايندگي اين شركت شكايت 
كنند. پرونده اي خودرويي كه عنوان كالهبرداري را يدك 
كشيد با 51 ش��اكي و هفت متهم. بر اساس آنچه برخي 
رسانه ها روايت كردند، مسوول نمايندگي ماموت ديزل در 
شهرك كاميون داران اسالمشهر، كاميون  هاي تعدادي از 
كاميون داران را در ازاي تحول كاميون نو از آنان گرفته بود.

   شاكيان ماموت چه مي گويند؟
 يكي از خريداران معترض، درب��اره كالهبرداري يكي از 
نمايندگي هاي ماموت دي��زل اين طور مي گويد: »حدود 
1۸ ماه پيش به نمايندگي ماموت ديزل مراجعه كرديم و 
قرار شد كاميون ما را كه صفر كيلومتر بود، خريداري كند 
و به جاي آن، حواله تحويل كاميون با امكانات جديد براي 
5 م��اه بعد تحويل دهند؛ اما هيچ خبري از تحويل نبود.« 
به گفته يكي ديگر از معترضان، زيان ديدگان اين پرونده 
كالهبرداري، رانندگاني هستند كه حاال به دليل نداشتن 
ماشين از تامين مخارج زندگي خود بازمانده اند. حتي يكي 
از اين رانن��دگان براي تامين جهيزيه دخترش، كليه اش 
را براي فروش گذاش��ته است.  يكي ديگر از كاميون داران 

معترض درباره بدعهدي ش��ركت خودروسازي ماموت 
عنوان مي كند: »در اين 1۸ ماه فقط با قرض گرفتن پول 
از دوستان و آش��نايان، زندگي را اداره كرده ايم و شرمنده 
زن و بچه هس��تيم. زندگ��ي ما به  طور كلي فلج ش��ده و 
حتي از تامين مخارج عادي روزمره زندگي و هزينه هاي 
مدرسه فرزندم عاجزم و با مشكالت جدي روبه رو هستم.« 
يكي ديگر از مالباخت��گان، در باب نحوه برخورد ماموت با 
مشتريان مي گويد: »سال 95 تعداد زيادي از كاميون داران، 
كاميون خود را به نمايندگي »ماموت ديزل« در شهرك 
كاميون داران واقع در شهرس��تان اسالمش��هر به فروش 
رساندند تا بتوانند از نمايندگي كاميون  هاي جديد تحويل 
بگيرند. اما در حالي وعده تحويل چند ماهه كاميون ها را به 
ما داده بودند، كه با گذشت چندين سال همچنان كاميوني 
به ما تحويل داده نشده است.« كاميون داران وقتي مي بينند 
دست شان از همه جا كوتاه شده، با صدور بيانيه اي خواستار 

ديدار با رياست قوه قضاييه شدند. 

   ماموت سر وزير راه را هم كاله گذاشت!
اما ماج��راي ماموت به همين پرون��ده كالهبرداري 
ختم نمي شود. چرا كه محمد اسالمي، وزير سابق  راه 
و شهرسازي در تيرماه س��ال 1400 نيز در اظهاراتي 
گفته بود: ماموت قرارداد ه��اي توليد كاميون را اجرا 
نمي كند. اس��المي در همان مقطع زماني گفته بود: 
براي نوسازي 55 هزار كاميون باالي 40 سال در كشور 
برنامه م��دون داريم و با كارخانج��ات داخلي قرارداد 
مبادله امضا كرده ايم. كارخانجات بايد توضيح بدهند 
كه چرا قرارداد ها را اجرا نمي كنند؟ او با يادآوري اينكه 
قرارداد هاي خريد كاميون نو با ماموت امضا شده، عنوان 
كرده بود: بر اس��اس اين قرارداد ه��ا حدود ۸0 درصد 

قيمت اين كاميون ها تسهيالت است و ۲0 درصد به 
عالوه يك كاميون فرسوده را بايد متقاضي فراهم كند. 

اما اين اتفاق نيفتاده است. 

   از وعده توخالي همكاري  با آلماني ها
تا گرانفروشي 

اما وقتي پرونده تخلفات »ماموت« را ورق مي زنيم به مورد 
ديگري ب��ر مي  خوريم كه محتويات آن نش��ان مي دهد، 
ماموتي ها پيش تر وعده همكاري  با آلماني ها را داده بودند؛ 
وعده اي كه به گفته منتقدان اين گروه خودروسازي تو زرد 
از آب درآمده است. چون دير زماني نيست كه ماموت وعده 
توليد خودروي س��واري فولكس واگن آلمان را داده بود، 
اما به جاي توليد ش��اهد واردات اين مدل خودرو بوديم. از 
طرفي، به دليل تحريم ها، شركت هاي خصوصي هم گويا 
در مذاكرات و قراردادهاي خود با طرف هاي خارجي ضعيف 
عمل كرده  اند و اين ش��ركت هاي خارجي با نسيم تحريم 
آنها را نيز ترك گفته اند! از ديگر نقاط ضعف  گروه صنعتي 
ماموت كه كار دس��ت ش��ان داده، گرانفروشي و كيفيت 
پايين محصوالت شان اس��ت. وقتي اخبار سال هاي قبل 
را رصد مي كنيم، باز هم ردي از ماموت در تجمع اعتراضي 
مشتريان به گرانفروشي كشنده ها و كيفيت پايين تانكرها 
مي بينيم. به  طوري  كه ۲00 نفر از رانندگان كاميون هاي 
نفتكش ماموت ديزل در واكنش به دو مساله تجمع كرده 
بودند؛ رانندگاني كه كاميون هاي آنها در سراسر كشور تردد 
مي كند، در همان بازه زماني اعالم كردند: »اين كاميون ها 
به صورت قس��طي خريداري شده اند و با اين شرايط براي 
رانندگان به صرفه نيست؛ چرا كه مجبور هستيم هزينه هاي 
زيادي براي تعمي��رات آن پرداخ��ت كنيم.« همچنين 
ارزيابي ها نشان از اين دارد كه مشتريان از خدمات پس از 

فروش اين شركت نيز اعالم نارضايتي كردند. اين نارضايتي 
به حدي بوده كه پاي سازمان حمايت هم به پرونده ماموت 
باز ش��ده بود. ناگفته نماند كه تمامي تخلفات گس��ترده 
ماموت در س��ايه غفلت وزارت صمت و سازمان حمايت 

رخ داده است. 

   پاسخ ماموت به اين تخلفات چه بود؟ 
اما پاسخ ماموت به انتقادهاي مطرح شده، چيست؟ متولي 
گروه خودروس��ازي عنوان مي كند، ادعاي توليد و عرضه 
كاميون از سوي شركت ماموت ديزل كذب محض است 
و شركت ماموت ديزل، صرفا خدمات پس از فروش يكي 
از شركت هاي توليدكننده كاميون با برند خاص را برعهده 
دارد و به هيچ فردي نمايندگي فروش كاميون در هيچ يك از 
نقاط ايران نداده است تا اسباب تضييع حقوق ديگران شود. 
ش��هنام تقي بيگلو، مديرعامل ماموت ديزل در بخش 
ديگري از اظهاراتش نوك پيكان خود را متوجه فردي 
مي  داند كه خود را نماينده اين شركت معرفي كرده و 
ميلياردها تومان اموال اشخاص حقيقي و حقوقي را به 
تاراج برده و به منظور فرافكني و تشويش اذهان عمومي 
و احتماال حواله مسووليت جبران خس��ارات وارده به 
اشخاص مالباخته به عهده اين شركت تهيه شده است.  
او همچنين عنوان كرد: كه مستندات كامل در احكام 
و قرارهاي صادره از سوي شعب 1065 مجتمع قضايي 
وليعصر تهران و 7و16و4 بازپرسي تهران و ساير محاكم 
تهران و اسالمشهر منعكس شده كه درصورت لزوم ارايه 
خواهد شد.  تقي بيگلو، در نهايت تاكيد كرد كه با استناد 
به احكام قطعي از سوي محاكم قضايي فرد مورد نظر 
از هيچ شركت توليدكننده كاميون نمايندگي فروش 

نداشته و اخبار منتشر شده در اين زمينه كذب است. 
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اليحه برنامه هفتم   تا پايان هفته 
تحويل دولت مي شود

اليحه برنامه هفتم توسعه تا پايان هفته از سوي سازمان 
برنامه و بودجه به دولت ارايه مي شود. براساس تأكيدات 
مقامات باالدستي قرار است اليحه بودجه براساس برنامه 
هفتم توسعه تدوين و به مجلس ارايه شود، بنابراين ابتدا 
اليحه برنامه هفتم توسعه تدوين شده و به مجلس ارايه 
مي شود و پس از آن اليحه بودجه براساس احكام و بندهاي 

برنامه هفتم تدوين و به مجلس ارايه مي شود.
در اين باره يك منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه ضمن 
تأييد اين مطلب ب��ه خبرنگار فارس گفت:  اليحه برنامه 
هفتم توسعه تا پايان هفته از سوي سازمان به دولت ارايه 
مي شود. وي گفت: روند تصويب برنامه هفتم در مجلس 
به گونه اي است كه در كميسيون هاي تخصصي مجلس 
بررسي شده و سپس در صحن اصلي مجلس مورد بحث 
و بررسي نمايندگان ملت قرار مي گيرد و بعد از تصويب در 
مجلس و تأييد شوراي نگهبان به صورت قانون درخواهد 
آمد. بنابراين گزارش، به تازگي رييس امور اقتصاد مقاومتي 
و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفته بود: تاكنون 
بيش از يك هزار ساعت كار پژوهشي قبل از تدوين اليحه 
برنامه هفتم انجام ش��ده اس��ت، در اين كار پژوهشي بر 
1۲ موضوع كليدي در برنامه هفتم تأكيد شده است. به 
گفته رييس امور اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه 
ب��راي تدوين برنامه هفتم بيش از يك هزار س��اعت كار 
پژوهشي انجام شده است و تدوين برنامه هفتم متفاوت 
از روش هاي قبلي خواهد بود و 1۲ موضوع كليدي مورد 
نظر تدوين كنندگان برنامه خواهند بود.  براساس اطالعات 
كسب شده از سازمان برنامه و بودجه قرار شده است اليحه 
برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادي جمهوري اسالمي 
تا پايان هفته جاري در سازمان برنامه و بودجه نهايي شده 
و براي جمع بندي و تصويب در دولت ارايه شودو پس از 
آن در قالب اليحه برنامه هفتم از سوي دولت به مجلس 

شوراي اسالمي ارايه خواهد شد.

بررسي يك چالش در زمان 
تدوين برنامه هفتم

دفت��ر مطالع��ات زيربناي��ي مرك��ز پژوهش ه��اي 
مجلس گزارش پژوهش��ي تحت عن��وان چالش هاي 
سرمايه گذاري در بخش مس��كن و شهرسازي با نگاه 
به تدوين برنامه هفتم منتش��ر ك��رد. در اين گزارش 
س��رمايه گذاري به عنوان عاملي كليدي در توس��عه 
و پيش��رفت كش��ورها عنوان ش��د كه مي تواند تأثير 
مثبت بر رش��د اقتصادي، افزايش توليد ناخالص ملي، 
درآمد سرانه، اش��تغال، ارزش پول ملي و كاهش تورم 
و به طوركلي بهبود مولفه ه��اي مختلف اقتصاد كالن 
نقش موثري ايفا كند، از اين رو مورد توجه كشورهاي 
مختلف بوده است. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
با بيان اينكه مس��كن داراي ويژگي خاص و متفاوت با 
ساير كاالها و خدمات است، تصريح كرده كه اين كاال به 
دليل با دوام بودن، يك كاالي سرمايه اي است و به دليل 
امنيت نسبت به ساير كاالهاي سرمايه اي داراي مزيت 
نسبي است، لذا سرمايه گذاران مايل به سرمايه گذاري 
در اين بخش هستند. تأمين مسكن، يكي از موضوع هاي 
اصلي رفاه افراد يك جامعه اس��ت ك��ه دولت ها توجه 
ويژه اي به اين بخش دارند. به طوري كه تأمين مسكن 
افراد كم درآمد نقش بارزي در تأمين عدالت در جامعه 
ايفا مي كند. در ادامه اين گزارش آمده است كه در سمت 
ديگر نگاه متفاوت بسياري از كشورهاي در حال توسعه، 
امر سرمايه گذاري در مسكن را به عنوان بستري جذاب 
براي ورود س��رمايه به كشور در برنامه هاي خود لحاظ 
كرده اند و با استفاده از پتانسيل هاي طبيعي جغرافيايي 
به جذب منابع و پيشرفت و توسعه، از طريق ايجاد نواحي 
شهري و شهركي با اين رويكرد مي پردازند. در گزارش 
مذكور به اين نكته اشاره شد كه ساختمان هاي مسكوني 
و كل حوزه مس��كن تأثير اساسي بر اس��تانداردهاي 
زندگي شهروندان، قدرت اقتصادي و توسعه كشورها 
دارد. در بسياري از كشورها، مسكن بزرگ ترين سهم 
از ثروت و همچنين س��رمايه گذاري را دارد. از همين 
روي در اين گزارش ابتدا ضمن تبيين جايگاه و اهميت 
سرمايه گذاري در بخش مسكن و شهرسازي، به بررسي 
وضعيت شاخص هاي سرمايه گذاري در اين بخش به 
خصوص در سال هاي اخير پرداخته مي شود و درنهايت 
با تحليل چالش ها، پيشنهادهاي مدنظر ارايه شده است.

افول اقتصاد جهاني در پيش 
است؟

رييس بانك مركزي ژاپن معتقد است كه اقتصاد جهاني 
تا سال ۲0۲3 كند مي ش��ود. هاروهيكو كورودا، رييس 
بانك مركزي ژاپ��ن )BoJ( اعالم كرد كه انتظار مي رود 
اقتصاد جهان تا سال ۲0۲3 كند شود. وي در سخنراني 
خود در مجمعي كه توسط دفتر تحقيقات كالن اقتصاد 
ASEAN+3 برگزار شد اين پيش بيني را ارايه كرد. كورودا 
پيش بيني كرد كه نرخ تورم سال ۲0۲۲ در سطح جهاني 
باالتر از س��ال ۲0۲1 باشد اما در س��ال ۲0۲3 كاهش 
مي يابد كه در م��ورد ژاپن نيز صدق مي كند. وي تاكيد 
كرد: ابهاماتي كه مي تواند بر چشم انداز اقتصاد جهاني 
تأثير بگذارد، فشارهاي تورمي، تشديد سياست هاي پولي 
توسط بانك هاي مركزي در سراسر جهان، ظهور احتمالي 
مارپيچ دستمزد، تحوالت در وضعيت پيرامون اوكراين و 
حركت هاي مرتبط با قيمت كاالها همچنين كوويد 19 
است. همچنين عملكرد فدرال رزرو به اندازه امريكا منطقه 
يورو را نيز تحت تأثير قرار داده است. كريستين الگارد، 
رييس بانك مركزي اروپا روز جمعه گفت كه تش��ديد 
سياست هاي پولي توسط فدرال رزرو اياالت متحده به 
همان ان��دازه كه اياالت متحده را تحت تأثير قرار داده بر 
توليد صنعتي در منطقه يورو نيز تأثير گذاش��ته است. 
وي خاطرنشان كرد كه چش��م انداز كوتاه مدت پس از 
يك سري شوك ها و تكانه ها  بر اقتصاد جهاني نامشخص 
است و بايد ديد كه چگونه اين شوك ها بر عرضه و تقاضا در 
ميان مدت تأثير مي گذارند. الگارد خواستار سياست هاي 
مالي و پولي شد تا همگام عمل كنند. رييس بانك مركزي 
اروپا افزود كه سياس��ت هاي مالي كه تقاضا را تحريك 
مي كنند ممكن است بانك هاي مركزي را مجبور كند كه 
سياست هاي پولي را بيشتر از حد معمول سخت تر كنند.

راغفر: شكاف بين برندگان متبختر 
و محرومان، منشأ خصومت ها است

»به جاي اينكه درآمدهاي ارزي كشور مصروف توسعه 
دسترس��ي همگاني به حمل و نقل عمومي شود، شاهد 
رژه اشرافيت با خودروهايشان هستيم. اين رژه اشرافيت 
غرور جوان هايي كه قدرت دسترسي به اين ظرفيت ها را 
ندارند را لگدمال كرده و خشم آنها را به بار مي آورد. چنين 
جامعه اي بهترين محيط براي رشد فساد و پرورش اشكال 
خشونت خواهد شد.« نشست »فقر و نابرابري: چالش ها و 
چشم اندازهاي آن در ايران امروز« به همت شاخه اقتصادي 
فرهنگستان علوم برگزار شد.  حسين راغفر استاد دانشگاه 
الزهرا و اقتصاددان در اين نشست با بيان اينكه دولت ها 
مس��وول ش��كل گيري فقر و نابرابري هس��تند، گفت: 
نابرابري ها به صورت تفاوت هايي است كه در دسترسي 
مردم به فرصت هاي اقتصادي، مش��اركت سياس��ي و... 
تعريف مي شود. نابرابري علت اصلي همه مصائب اجتماعي 
از جمله فقر است بنابراين نابرابري ها بدون رشد و فقر هم 
وجود دارند. به همين دليل اس��ت كه مطالعات در حوزه 
نابرابري بر مطالعات فقر اولوي��ت دارد.كاهش نابرابري 
مي تواند مانع كاهش مش��اركت سياسي و مانع توسعه 
فقر ش��ود. وي افزود: براي خروج ازتله هاي نابرابري بايد 
به حد كافي قدرت تحرك و پويايي در داخل وجود داشته 
باشد. نابرابري ها مي توانند وجهه هاي فرهنگي، سياسي و 
اجتماعي و ... به خود بگيرند و هزينه هاي بزرگي به جامعه 
تحميل كنند. سطوح باالي درآمدي در ايران از سر كسب 
رانت و دسترسي به ارزهاي نفتي، رانت انرژي، اعتبارات 
بانكي، س��فته بازي و ... است. بسياري از اين فرصت ها را 
به بازارها نس��بت مي دهد درحالي كه بازار در خأل شكل 
نمي گيرد و با سياست گذاري شكل مي گيرد لذا تا سياست 
اصالح نشود، اصالح نابرابري ها عمال يك انتظار واهي است. 
امروزه كاهش فرصت ها به مرحله اي رس��يده كه رش��د 
اقتصادي را با آسيب مواجه كرده است لذا بايد براي كاهش 
نابرابري ها از دوره پيش دبستاني شروع كرد. راغفر با بيان 
اينكه صاحبان درآمدهاي باالتر بايد سهم بيشتري از ثروت 
و دارايي هاي خود به عنوان ماليات پرداخت كنند، گفت: 
اين امر به تس��هيل فرصت هاي دسترسي به رشد براي 
همه اعضاي جامعه منتهي شود. در خيلي از افسانه هايي 
كه مدافعان بازار آزاد ساخته اند ادعا مي شود صاحبان اين 
ثروت ها شغل ايجاد مي كنند در حالي كه اين مساله به 
گواه تجربه كشورمان و حتي كشورهاي صنعتي بي پايه 
است. ما نياز داريم يك نظام اجتماعي كارآمد و يك نظام 
مالياتي مبتني بر درآمد باالتر، ثروت و ارث مستقر شود 
تازمينه هاي ش��كل گيري يك جامعه مولد فراهم شود. 
استاد دانشگاه الزاهرا فقر را محصول نظام هاي اجتماعي 
دانست و گفت: فقر يك پديده طبيعي نيست و محصول 
تصميمات ساختارهاي سياسي يك كشور است. يكي 
از آثاري كه كمتر به آن پرداخته شده، شرم حاصل ازفقر 
اس��ت. تجربه نش��ان مي دهد در همه جاي دنيا فقرا از 
وضعيت خود احساس ش��رم مي كنند و از اين رو قادر به 
تحقق ظرفيت هاي انساني خود نيستند. از همين رو همين 
موضوع يك فرصتي اس��ت براي كساني كه از فقر انسان 
سوءاستفاده كنند. فقر همچنين يكي از زمينه هاي بروز 
خشم و جرم جرايم است. بخش قابل توجهي از آنچه كه 
در اعتراضات جوانان كشورمان مشاهده كرديم از همين 
زاويه قابل بررس��ي است. به جاي اينكه درآمدهاي ارزي 
كشور مصروف توسعه دسترسي همگاني به حمل و نقل 
عمومي شود، شاهد رژه اشرافيت با خودروهايشان هستيم. 
اين رژه اشرافيت غرور جوان هايي كه قدرت دسترسي به 
اين ظرفيت ها را ندارند را لگدمال كرده و خشم آنها را به 
بار مي آورد. چنين جامعه اي بهترين محيط براي رش��د 
فساد و پرورش اشكال خشونت خواهد شد. رشد اعتياد، 
طالق، مهاجرت و ساير آس��يب هاي اجتماعي ناشي از 
سياست هاي نابرابري ساز اس��ت. شكاف بين برندگان 
متبختر و محرومان، منشأ خصومت هايي مي شود كه به 
اشكال مختلف در جامعه قابل مشاهده است. جامعه اي 
كه روي گسل هاي بزرگ بنا مي شود نمي تواند اميد به بقا 
و فالح داشته باشد. رابطه دروني فقر و شرم، تداوم فقر را 
تشديد مي كند. كساني هستند كه شرم را به مردم تحميل 
مي كنند. ارزيابي ديگران از فقرا، ارزيابي آنان را از جامعه 
رقم مي زند. هزينه هاي فقر در حوزه هاي سالمت، تغذيه، 
تعليم و تربيت و... خيلي باال است. فقرا از فعاليت هاي اصلي 
جامعه طرد مي ش��وند و در برابر نا امني ها آسيب پذير تر 
مي شوند. راغفر خاطرنشان كرد: علل فقر را مي توان در 
سه سطح خرد، ميانه و كالن بررسي كرد. در سطح خرد 
كه به خود فرد مربوط مي شود، ناتواني جسمي، كهولت، 
مرگ نان آور خانواده و... از عوامل شكل گيري فقر هستند. 
در سطح ميانه سطح كيفي نظام هاي آموزشي، ماليات 
س��تاني و ... فقر به بار مي آورد و در س��اختارهاي كالن، 
ناتواني در خلق ش��غل، اتخاذ سياس��ت هاي در خدمت 
صاحبان سرمايه، پيامدهاي جهاني شدن، چرخه هاي 
تجاري در اقتصاد جهاني و... به عنوان اصلي ترين عوامل بروز 
فقر مطرح مي شوند.  به گزارش جماران، اين اقتصاددان 
همچنين از خودبيگانگي را به عنوان يكي از وجوه روان 
شناختي فقر مطرح و بيان كرد: فقدان زيرساخت هاي 
مناسب توسعه روستايي، عدم توزيع مناسب منابع در 
شهرها و... منجر به تشكيل نهادهاي ضدتوسعه اي و فاسد 
مي شود كه ظرفيت ها را در اختيار گروه هاي خاص قرار 
مي دهد لذا فقر محصول نظام اجتماعي و ساختارهاي 
قدرت در مقياس داخلي و جهاني اس��ت. وقتي دالر ۲7 
هزار توماني طي يك س��ال به بي��ش از 35 هزار تومان 
مي رسد، هزينه هاي جامعه افزايش مي يابد. دولت براي 
حل اين معضالت رانت هاي بزرگ��ي را براي عده اي به 
وجود مي آورد كه حتي ماليات  هم پرداخت نمي كنند. 
اينها هزينه هاي يك نظام غارتي، رفاقتي و رانتي است 
كه گسترش پيدا كرده است. با افزايش قيمت ارز ماليات 
تورمي از طبقات متوسط و پايين گرفته مي شود و آنها 
را فقيرت��ر مي كند.  وي در پاي��ان گفت: چرخه فالكت 
در اقتصاد ايران ش��كل گرفته است كه در طي سه دهه 
اخير مرتب تقويت مي شود.1۲0 سال آمار ماليات ها در 
كشورهاي صنعتي دنيا نشان مي دهد كه در سال هاي 
قبل از جن��گ جهاني اول ميزان ماليات ها خيلي پايين 
است و پس از جنگ جهاني اول دولت ها تصميم گرفتند 
از ماليات تصاعدي بهره بگيرند تا اينكه از سال 19۸0 به 
بعد اين نرخ ها كاهش يافت. تجربه تعديل ساختاري به 
بهانه توليد شغل توسط سرمايه داران نشان داد كه ادعاها 
درست نبود و ضد توسعه عمل كرد. بايد ما از اين تجارب 

براي كشور خود بهره بگيريم.

آيا بازهم برای خريد به اين شرکت مراجعه بکنیم؟

چاه ويل »ماموت« براي مشتريان

قيمت دالر به كانال پايين برنمي گردد؟
قيم��ت دالر در دومين هفته آذرماه ب��ا روندي با ثبات در 
جريان اس��ت. اين اس��كناس امريكايي متاثر از سياست 
بازارس��از براي مهار قيمت همچنان روند صعودي دارد. 
آيا بازارس��از مي تواند قيمت را به كان��ال 35 هزار توماني 
برگردان��د؟ در نخس��تين روز هفته قيم��ت دالر متاثر از 
ارزپاشي هاي بازارساز در كانال هفته قبل با روندي باثبات 
در جريان اس��ت. روند قيمت دالر در يك ماه گذش��ته با 
نوساني اندك همراه بود. اين تغييرات افزايشي قيمت هر 
چند به ظاهر محدود بود اما تواونست قيمت اين اسكناس 
امريكايي را نزديك به ۲ كانال جابه جا كند. بانك مركزي با 
شروع نيمه دوم سال تالش هاي خود را براي كنترل بازار ارز 
و نگه داشتن قيمت دالر در محدوده 34 و 35 هزار تومان 
مضاعف كرد. اين اقدامات از جهش قيمت دالر كاست، اما 
نتواونست روند را به كانال هاي پايين تر بكشاند. تحليلگران 
بازار معتقدند رشد قيمت دالر در كشور ريشه هاي بنيادي 
دارد. آنها سرعت باالي حجم نقدينگي، بيشترين تورم در 45 
سال گذشته، از دست رفتن اميد براي مذاكرات هسته اي 
برجام، كسري بودجه و فقدان رقابت پذيري در كشور را از 

اين عوامل مي دانند.

   جهت مسير دالر با رفتار بازارساز
از سوي ديگر در خبري اكوايران با اشاره به نقطه نظر فعاالن 
ب��ازار در خصوص افزايش قيم��ت دالر در روزهاي  آينده 
نوشته: ممكن است قيمت دالر تحت تاثير افزايش فعاليت 
نوسان گيران در بازار پشت خطي، در مسير صعودي قرار 
بگيرد. ولي ادامه حركت در مس��ير افزايشي، بستگي به 
رفتار بازارساز خواهد داشت. در صورتي كه بازارساز همانند 
هفته هاي اخير عرضه خود را در س��طح بااليي نگه دارد، 
دشوار است كه دالر به سوي سقف تاريخي 36 هزار و 500 
تومان برود. البته بازارساز تا هفته ابتدايي دي ماه كار راحتي 
پيش رو نخواهد داش��ت؛ چراكه برخي فعاالن باور دارند 
تقاضاي فصلي از اواسط آذرماه به بازار وارد خواهد شد كه 
تا انتهاي هفته اول دي مي تواند كار را براي بازارساز دشوار 
كند. از اواس��ط آبان ماه بود كه بانك مركزي در راس��تاي 
تس��هيل فرايند عرضه ارز اقدام به ارائه راهكارهايي نظير 
افزودن برخي ش��عب بانك ها براي عرضه ارز، نوبت دهي 
اينترنتي و فروش اوراق ارزي كرد و تواونست دماي قيمت 
دالر را كاهش دهد و قيمت را تا كانال 34 هزارتومان پايين 

بكشد. در اين ميان تحليلگران بازار معتقدند كه دالر ديگر 
به كانال هاي قبل برنمي گردد و روند كاهشي قيمت دالر تا 
رسيدن به ارزش ذاتي متوقف شده است. آنها بر اين عقيده 
بودند كه رنج قيمتي 34 هزار تومان محدوده مطلوب قيمت 
دالر براي نهاد پولي كشور است. اما اكنون قيمت ها نزديك 
به ۲ كانال با محدوده مذكور فاصله دارد و به نظر مي رسد 
برگشت قيمت با وجود ش��رايط اقتصادي كشور، اوضاع 
نامساعد سياسي، اجتماعي و از دست رفتن اميد به مذاكرات 
هس��ته اي برجام امكان پذير نيس��ت. برزو حق شناس، 
كارش��ناس بازارهاي مالي با اش��اره به اينكه قيمت دالر، 
هوشمندانه به ارزش ذاتي خود نزديك شده به تجارت نيوز 
گفت: »اگر به صورت نموداري بررسي كنيم، دالر اكنون 
سقف زده است. فعال در استراحت و باالي سقفي كه زده 
مشغول كف سازي است.« او افزود: »اين اسكناس امريكايي 
به دليل وضعيت اقتصادي كشور تا پايان سال حركت دوم و 
سقف هاي باالتر را خواهد زد و به كانال جديد ورود مي كند.« 
حق شناس با بيان  اينكه اگر شرايط اجتماعي به ثبات نرسد 
و آرام نش��ود، امكان حباب دالر وجود دارد گفت: »خيلي 
كم اتفاق مي افتد دالر حباب مثبت بگيرد. اما در برهه اي 
در سال 97 حباب دالر مثبت شد و تا 19 هزار تومان رفت 
اما معموال به خاطر سياست هاي بانك مركزي دالر حباب 
مثبت نمي گيرد.« اين كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به 
فروش اوراق ارزي و عدم استقبال مردم از آن اظهار داشت: 
»برخي اوقات اهداف كوتاه مدت باعث از بين رفتن اعتماد 
در بلندمدت مي شود. موضوع فروش اوراق ارزي هم كه در 
سال 90 يك بار اجرا شد و در سررسيد به اهداف خود پايبند 
نبود اعتماد را در ميان مردم از بين برد. االن مردم مي گويند؛ 
چه معلوم كه در روز تسويه دولت پول را درست پس بدهد يا 
مثال بگويد تسويه بر اساس ارز نيما است.« حق شناس ضمن 
تاكيد بر اينكه اعتماد عمومي موضوع ارزشمندي در اقتصاد 
است خاطرنش��ان كرد: »اين اعتماد بارها در موضوعات 
مختلف توسط دولت ها قرباني شده است. االن تاوانش را 
دولت آقاي رييسي در بحث اوراق مي دهد.« اكنون به نظر 
مي رسد هدف نهاد پولي كشور كاهش قيمت دالر نيست 
بلكه هدف ممانعت از جهش يك باره قيمت و عدم انتقال 
شوك به بازار است. بايد ديد كارت جديد بانك مركزي براي 
اين هدف چه خواهد بود؟ در نخستين روز هفته قيمت طال 
و سكه امامي كمي ارزان شد و بر مدار قيمت اونس جهاني 

طال چرخيد. ساير قطعات سكه اما افزايش قيمت داشتند. 
روند قيمت سكه در هفته پيش رو چگونه است؟ قيمت طال 
و سكه در بيش از 10 روز گذشته بر مدار صعودي چرخيد. 
اين سقف شكني در بازار فلز زرد در داخل كشور، در حالي 
رخ داد كه اونس جهاني طال روند نس��بتا با ثباتي داشت و 
قيمت دالر نيز توسط بازارساز كنترل شده بود. قيمت طال 
و س��كه در روزهاي پاياني هفته گذشته، متاثر از جهش 
قيمت اونس جهاني و تاثير س��خنان جرمي پاول رييس 
فدرال رزرو بار ديگر صعودي شد و قيمت سكه امامي را تا 
4 پله باال كش��يد. در حالي كه برخي فعاالن بازار اين روند 
صعودي قيمت در بازار طال و سكه را با شروع ماه دسامبر، 
در نخستين روز هفته افزايشي پيش بيني كرده بودند. اما 
قيمت اونس جهاني طال با كاهش محدودي همراه شد و 

قيمت طال و سكه نيز كمي ريخت.

   بازار احتياطي دالر طال را تكان داد
معامله گران در روزهاي گذشته، بازار را براي اين فلز زرد به 
دليل بازار احتياطي دالر با افزايش تقاضا و روند افزايشي 

قيمت پيش بيني كرده بودند.
تحليلگران نيز روند كنوني قيمت طال و س��كه را ناشي از 
سختگيري هاي ارزي بانك مركزي و بازار احتياطي دالر 

مي دانند كه باالونس بازار سكه را به هم ريخته است.
فروش اوراق س��كه كه از س��وي بانك مرك��زي به عنوان 
راهكاري ب��راي كنترل بازار مطرح ش��ده ب��ود نيز مورد 
توجه مردم قرار نگرفت. به اعتقاد كارشناسان؛ ارايه چنين 
پيشنهادات و بسته هايي نيازمند بستري از اعتماد و آرامش 

در اقتصاد است. مواردي كه فعال بازار از آن بي بهره است.
ديروز  شنبه 1۲ آذر ماه 1401 قيمت طال و سكه امامي با 
روند كاهشي همراه شد. فلز زرد با كاهش محدود قيمت 

اونس جهاني طال همراه شد.
در حال حاضر قيمت هر اونس طال 1,797,۸۸ دالر است.

س��كه امامي كه 10 آذر به نيمه كانال 17 ميليون توماني 
نزديك شده بود، امروز 1۲ آذر ماه با روند كاهشي محدود 
با قيمت حدودي 17 ميليون و 3۸9 تومان معامله ش��د. 
اين قطعه از سكه نزديك به 90 هزار تومان كاهش داشت.

سكه بهار آزادي و ساير قطعات سكه اما روند افزايش قيمت 
داشتند. نوسان رشد قيمت سكه بهار آزادي در حدود 90 تا 
1۲0 هزار تومان بود. اين قطعه از سكه در لحظه نگارش اين 

گزارش در حدود 16 ميليون 750 هزار تومان معامله شد.
نيم و ربع سكه هر كدام 1۲0 هزار تومان گران شدند و به 
ترتيب به قيمت 9 ميليون و 6۸0 و 6 ميليون و 670 هزار 
تومان رسيدند. سكه گرمي كه در روزهاي گذشته نسبت 
به ساير قطعات س��كه افزايش محدودتري داشت ديروز 
5 هزار تومان ارزان ش��د و در حدود 3 ميليون و 510 هزار 

تومان معامله شد.
قيمت طال نيز روند كاهش��ي داشت. هر چند اين ريزش 
قيمت چندان قابل توجه نبود اما قيمت هر مثقال طال امروز 
حدود ۲۸ تا 30 هزار تومان كم شد و اين مقدار طال با قيمت 

6 ميليون و ۸03 هزار تومان معامله شد.
قيمت هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با كاهشي بيش از 7 هزار 

تومان به يك ميليون و 570 هزار تومان رسيد.
امروز حباب سكه امامي و سكه گرمي كوچك شد و ساير 

قطعات سكه افزايش حباب داشتند.
ابراهيم محمدولي، رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با 
تاكيد بر اينكه پيش بيني قيمت در اين بازار سخت است به 
تجارت  نيوز گفت: »با مسير بازار ارز و نوسانات درون اين بازار 
طبيعتا انتظاري غير از افزايش قيمت طال و سكه نمي توان 
داشت. ميان بازار ارز و طال ارتباط مستقيم وجود دارد و با 

توجه به بازار نوسان افزايشي است.«
او در پاسخ به اينكه چرا در هفته گذشته قيمت دالر كنترل 
ش��د اما قيمت طال و سكه روند صعودي داشت نيز گفت: 
»۲ عامل ديگر مي تواند در اين مسير روند قيمت ها را تغيير 
دهد. افرادي كه سرمايه  دارند و فكر مي كنند كه در بازار طال 
مي توانند آن سود را از سرمايه ببرند به بازار ورود مي كنند كه 

اين نوعي تقاضاي كاذب است.«
او افزود: »همگن شدن عرضه و تقاضا نيز در بازار موضوع 
مهمي است. ممكن است عرضه با تقاضا همراه و هم مسير 
و تراز نباشد. اين موضوع مي تواند در نهايت روي قيمت طال 

و سكه اثرگذار باشد.«
او ادامه داد: »بازار ارز در مقطعي نوسانات سنگين به خود 
گرفته اما طال تقاضاي كمتري داشته و پله پله و آرام آرام 

حركت صعودي داشته و گران شده است.«
او درباره روند قيمت طال و س��كه در روزهاي آينده گفت: 
»تجربه مي گويد هفته آينده در همين محدوده فعلي و با 
5 تا 6 درصد افزايش يا يكي دو درصد كاهش قيمت باشد. 

طبيعتا افزايش هميشه بيشتر از كاهش اتفاق مي افتد.«



ديروز بانك مركزي آمار نرخ بهره بين بانكي را در پايان 
هفته دوم آذر ماه به روزرساني كرد. مطابق اعالم بانك 
مركزي، ميانگين موزون سود بين بانكي در پايان اين 
هفته بدون تغيير نس��بت به هفته گذشته در سطح 
20.89 درصد ثابت باقي ماند. از سوي ديگر حداقل نرخ 
توافق بازخريد نيز توسط بانك مركزي اعالم شد كه بر 
اين اساس، نرخ ريپو براي سيزدهمين هفته متوالي، 
در 21 درصد ثابت مانده است. با سركوب اين هفته نرخ 
بهره بين بانكي، ثبات اين نرخ ادامه يافت. به اين ترتيب 
نرخ بهره بين بانكي همچنان در حوالي س��طح 20.9 
درصد حركت مي كند و نظارت هاي بانك مركزي بر 

اين نرخ، اجازه رشد بيشتر را به آن نمي دهد.
اين در حالي است كه از ابتداي سال 1401 نرخ بهره 
بي��ن بانكي روندي رو ب��ه باال را آغاز ك��رده بود و اين 
موضوع س��بب ش��د كه در 30 تير ماه، نرخ مذكور به 
س��قف تاريخي خود در 21.31 درصد برس��د. با اين 
حال، سياست هاي دولت در قبال حمايت از سهامداران 
بورسي باعث ش��د كه سركوب اين نرخ در دستور كار 
بانك مركزي قرار بگيرد. به طوري كه پس از جلسه اي 
كه بين مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و علي 
صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي برگزار شد، نرخ 

بهره بين بانكي نيز در روند نزولي قرار گرفت.

   حمايت از بورس به چه قيمتي
انجام مي شود؟

در روزهاي اخير نيز بار ديگ��ر مقامات بانك مركزي 
بر كنترل ن��رخ بهره بين بانكي براي حمايت از بورس 
گفته بودند. محمد نادعلي، مدي��ركل عمليات پول 
و اعتبار بان��ك مركزي با تاكيد بر اي��ن نكته كه نرخ 
بين بانك��ي كامال تحت كنترل بانك مركزي اس��ت، 
اظهار كرد: تابه حال نوس��اني بيشتر از نرخ 21 درصد 
و حد موردنظر به وجود نيامده، همانطور كه در سال 
گذشته و طبق مصوبه دولت نرخ بين بانكي حدود 20 

درصد تعيين شد.
 ميانگين اين نرخ در طول سال 20.3درصد  بود و امسال 
نيز اين نرخ با نوسان زيادي مواجه نخواهد شد. بانك 
مركزي امسال نيز اهداف موردنظر دولت در رابطه با 
كنترل نرخ بين بانكي در راستاي حمايت از بازار سرمايه 
را اجرا مي كند. با اين حال به نظر مي رسد كه هزينه اين 
حمايت دولت از بازار سرمايه را همه مردم با افزايش نرخ 

تورم پرداخت خواهند كرد.
آمارها نشان مي دهند كه در هفته گذشته، ناترازي 
منابع بانك ها باعث شد كه تقاضاي آنها براي نقدينگي 
افزايش چش��مگيري پيدا كند. با وج��ود اينكه اين 
موضوع، قاعدتا باي��د باعث افزايش ن��رخ بهره بين 
بانكي مي ش��د، اما چنين اتفاقي رخ نداد. زيرا بانك 
مركزي، مازاد تقاضاي منابع در بازار بين بانكي را با 
تزريق منابع خود در بازار ش��بانه جبران كرده است. 
به طوري كه در هفته گذشته ميزان اين تزريق با رشد 
قابل توجهي همراه شد و به حدود 14 هزار ميليارد 
تومان رسيد. اين پول پاشي بانك مركزي نتيجه اي 
جز افزايش نرخ تورم و افزايش فش��ارها به مردم و به 

خصوص قشر كم درآمدتر جامعه نخواهد داشت. يك 
كارشناس بازار سرمايه درخصوص نرخ بهره گفت: در 
شرايطي قرار داريم كه حباب قيمتي سال 1400 و 
حتي سال 99 تخليه شده است. اگر شاخص كل را به 
صورت تعديل شده با شاخص قيمت مصرف كننده 
كه مبناي محاسبه تورمي است تحليل كنيم، خواهيم 
ديد كه شاخص طبق گزارش  روزنامه دنياي اقتصاد 
كه طي روزهاي اخير منتشر شده بود، با آذرماه سال 
98 برابري مي كند يعني شاخص در محدوده 3۵0 تا 

3۵۵ هزار واحد تعديل شده امروز است.
اين كارشناس ادامه داد: بر اين اساس، نه تنها بازدهي 
1401 و 1400 منفي بوده بلكه بازده س��ال 99 هم 
اگر تورم را از آن خارج كنيم، رقمي حدود 18 درصد 
بوده كه بيان كننده اين اس��ت، سياس��ت هاي نابجا 
و دخالت هاي اشتباهي كه از س��وي نهادهاي ناظر 
يا متاثر از وضعيت اقتصادي كش��ور به بازار سرمايه 

تحميل شده، اين نتيجه را به دنبال داشته است.
خوش طينت با بيان اينكه تورم كشور هميشه يك 
تورم مزمن بوده اس��ت، اظهار ك��رد: طي دهه هاي 
اخير، ميانگين اين تورم باالي 20 درصد بوده است 
و با توجه به نقدينگي كش��ور كه از سال 9۵ تاكنون 
بيش از ۵ برابر شده و با توجه به انتظارات تورمي كه 
در جامعه وجود دارد، بي ارزش شدن بي امان پول و به 
تبع آن افزايش سرعت گردش پول را به دنبال داشته 
و دغدغه هاي معقول و مناسب سرمايه گذاري، جاي 
خود را به دغدغه هاي معيشتي، حفظ ارزش پول به 
هر قيمتي داده است .با توجه به فضاي كالن سياسي، 
ريسك هاي سيس��تماتيك و متغيرهاي متعدد، در 
شرايط فعلي بايد كمي موقعيت را سنجيد و براساس 

شرايط روز تصميم درست و عقاليي گرفت.
اين كارشناس بازار سرمايه به نرخ بهره به عنوان يك 
متغير مستقل كه اثر مستقيم و غير مستقيم بر بازار 
س��رمايه دارد اشاره كرد و گفت: تاثير مستقيم آن از 
طريق بازارهاي موازي و تغيير شرايط كسب و كار و 
اثر مستقيم آن طبق فرمول گوردن به بازار سرمايه 

تحميل مي شود. اگر افراد در شرايطي قرار دارند كه 
انتظارات نسبت به نرخ بهره صعودي يا نزولي است، 
اثر نرخ بهره به صورت مس��تقيم يا غير مس��تقيم بر 
بازار تحميل ش��ده و اين اثر به صورت ورود و خروج 

نقدينگي به بازار خود را نشان مي دهد.
خوش طينت در ادامه تصريح كرد: اثر سياست هاي 
بانك مركزي روي ن��رخ بهره زودت��ر از هر تصميم 
ديگري در بازار خود را نش��ان مي ده��د و اين اثر از 
اس��اس تحليلي بوده و متاثر از نوسانات متغيرهاي 
اقتصادي در بخش هاي ديگر است. در صورت ادامه 
وضع كنوني، متغير نرخ بهره در كنار ساير متغيرها 

تاثير منفي بر بازار خواهد داشت.
كارشناس بازار سرمايه افزود: تداوم وضعيت حاضر 
بازار تا ح��دود زيادي به ش��رايط نات��رازي بانك ها 
برمي گردد و تا مادامي كه سياست اثرگذاري از سوي 
بانك مركزي انجام نش��ود و كنترلي صورت نگيرد، 
ش��اهد ورود نقدينگي به بازار سرمايه نخواهيم بود. 
آتش تورم در غرب و شروع سويه جديد كرونا در چين 
سبب شده است كه بازارهاي جهاني وضعيت خاصي 
را تجربه و كمتر كارشناس��ي اين روزها چش��م انداز 
مثبتي را براي بازار س��رمايه ترسيم  كند.با توجه به 
اينكه در زماني كه بازاره��اي جهاني روند صعودي 
را پيش گرفته بودند، رشد خاصي را تجربه نكرد. به 
همين دليل نمي توان انتظار داشت كه در صورت وقوع 
ركود سخت بازار سرمايه شاهد ريزشي جدي باشد.

   چرا نرخ بهره بانكي مهم است؟
ن��رخ بهره يك عام��ل مهم و اثرگذار بر تورم اس��ت. 
به همي��ن دليل بانك مركزي با اس��تفاده از تغيير و 
مديريت اين نرخ سعي در كنترل تورم دارد در واقع 
بانك مركزي با تاثيري كه بر مقدار پول در دسترس 
مي گذارد مي تواند ت��ورم را كنترل كند. در حقيقت 
با افزايش نرخ بهره بانك مرك��زي عرضه پول را كم 
مي كند و به نوعي دسترسي به آن را گران تر مي كند.

در اقتصادهاي مدرني كه امروزه در سراسر دنيا شاهد 

آن هستيم، نرخ بهره مهم ترين قيمت در اقتصاد است 
چرا كه اي��ن نرخ به خودي خود منجر به جهت دهي 
كل اقتصاد مي شود و تمام اقتصاد را تحت تاثير خود 
قرار مي ده��د به عنوان مث��ال در مواقعي كه فدرال 
رزرو در امري��كا نرخ به��ره را 0.2۵ درصد كاهش يا 
افزايش مي دهد ديده مي شود كه همه بازارهاي مالي، 
نرخ هاي ارز، بازار سهام و بازارهاي كااليي مثل قيمت 
طال و غي��ره از اين تغيير متاثر مي ش��وند.در نتيجه 
مهم ترين نرخ، نرخ بهره است و شايد بتوان گفت كه 
مهم ترين ابزار حكمراني پولي در اختيار دولت ها نيز 
محسوب مي شود كه با تغيير آن اقتصاد را جهت دهي 
مي كنند. نرخ هاي بهره متع��ددي در اقتصاد وجود 
دارد به عنوان مثال در كشور ما اوراق دولتي و اوراق 
شركتي هر كدام نرخ بهره مشخصي دارند، شركت ها 
متناس��ب با ريسك ش��ان، نرخ بهره متفاوتي براي 
اوراق قرضه مختلف يا صكوك مختلف متناس��ب با 
سررسيدي كه دارند تعيين مي كنند.با اين حساب 
واضح اس��ت كه نرخ هاي بهره متع��ددي در اقتصاد 
وجود دارد اما نكته اي كه حائز اهميت است اين است 
كه همه نرخ هاي بهره به نرخ بهره پايه رجوع دارند. 
يعني نرخ بهره پاي��ه اي وجود دارد كه همه نرخ هاي 
ديگر را تحت تاثير قرار مي دهد.به طور كلي يك نرخ 
بهره پايه وجود دارد كه ديگر نرخ هاي بهره بسته به 
سررس��يد اوراق و ريس��كي كه قرض گيرنده دارد با 
مقداري صرف ريسك محاسبه مي شوند.در اقتصاد 
قيمت پول بانك مركزي را نرخ بهره پايه مي گويند 
 federalبه عنوان مثال در امري��كا نرخ بهره پايه را

funds rate يعني قيمت پول فدرال مي نامند.
بانك مركزي با نرخ به��ره هدف گذاري تورمي انجام 
مي دهند . در ايران مساله مقداري پيچيده تر است به 
جهت اينكه تورم در ايران در طول سال هاي اخير بيشتر 
از اينكه به سمت تقاضاي بازار ربط داشته باشد به سمت 
عرضه مرتبط بوده اس��ت. هم تحريم هاي لجستيك 
تاثيرگذار بوده و هم دسترس��ي هاي ما به منابع مالي 
محدود بوده اس��ت. البته به اين دليل كه نرخ ارز لنگر 
اسمي ما بوده همواره تورم در ايران به شدت تحت تاثير 
نرخ ارز قرار داشته است. در همين دو سه سال اخير هم 
ما اين را مالحظه كرديم ولي اگر وضعيت ارز به ثبات 
برسد و به جهت تحريمي فشار خاصي نداشته باشيم 
باز اين نرخ  بهره است كه تورم را تعيين مي كند به عنوان 
مثال در فاصله سال 93 تا 96 نرخ ارز كشور در حدود 
3۵00 تا 4000 تومان تثبيت شده بود و حركت زيادي 
نداشت. اين نرخ هاي بهره بود كه به شدت داشت به 
ت��ورم جهت دهي مي كرد و همانط��ور كه در خاطر 
همه هس��ت نرخ هاي بهره خيلي باال داشتيم مثال 
نرخ بهره واقعي ما جزو باالترين ها در دنيا بود چون 
تورم در سال 9۵ تا 96 تقريبا تك رقمي بود. در حالي 
كه نرخ هاي بهره به راحتي در سپرده هاي بزرگ به 
27 تا 30 درصد هم مي رسيد و نرخ تورم به شدت رو 
به كاهش بود. وقتي نرخ بهره واقعي باال است اساسا 
براي متقاضي به صرفه نيس��ت ك��ه خريدار كااليي 

باشد و اصوال خيلي از سرمايه گذاري ها نمي ارزد.
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روي خوش فرابورس
به سهامداران

فرابورس| بازارهاي فرابورس هفته گذشته را با بهبود 
نسبي تقاضا و رشد متغيرهاي مهم معامالتي به پايان 
رساندند. درهفته منتهي به 11 آذرماه، فرابورس ايران 
رشد شاخص كل، افزايش ارزش بازار و باال رفتن حجم 
و ارزش معامالت را تجربه كرد. در مدت مورد بررسي 
شاخص كل فرابورس با افزايش 0.۵ درصدي مثبت و 
سبزپوش هفته را به پايان رساند. همچنين ارزش بازار 
نيز نزديك به 0.6 درصد بيشتر شد. آيفكس در پايان 
معامالت چهارشنبه عدد 18هزار و 691 را ثبت كرد. 
ارزش بازار فرابورس نيز در اين روز به رقم 1.8ميليون 
ميليارد ريال رسيد. بررسي آماري معامالت طي هفته 
گذش��ته نش��ان مي دهد در اين مدت نزديك به 48 
ميليارد برگه انواع داراي��ي مالي به ارزش حدود 202 
هزار ميليارد تومان در 9۵2 هزار نوبت معامالتي به ثبت 
رسيده است. مقايسه روند معامالت اين هفته با هفته 
ماقبل حاكي از رش��د 103 درصدي حجم معامالت 
و افزايش يك درصدي ارزش معامالت اس��ت. تعداد 
معامالت اما 9 درصد كاهش داش��ته است. نگاهي به 
جزييات دادوستد در بازارهاي مختلف فرابورس نشان 
مي دهد طي اين مدت معامالت بازار اول فرابورس با 
رونق قابل توجهي همراه بوده است. به اين ترتيب كه 
حدود 32 ميليارد برگه سهم به ارزش بيش از 8 هزار و 
800 ميليارد تومان در اين بازار مورد خريدوفروش قرار 
گرفته كه رشد 840 درصدي در حجم و 4۵6 درصدي 
در ارزش را رقم زده اس��ت. روند معامالت در بازار دوم 
نيز نشان مي دهد بيش از 3.3 ميليارد برگه به ارزش 
نزديك به دو هزار و 200 ميليارد تومان دادوستد شده 
كه رش��د 68 درصدي در ارزش معام��الت و افت 19 
درصدي در حجم معامالت را به همراه داشته است. بازار 
ابزارهاي مشتقه نيز طي اين مدت با افت 30 درصدي 
ارزش و 86 درصدي حجم معامالت همراه بود. در بازار 
پايه نيز حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته ماقبل 
تغيير چشم گيري نداشت و شاهد جابه جايي حدود 4 
ميليارد برگه سهم به ارزش بيش از 1.8 هزار ميليارد 
تومان بوديم كه افت 4 درصدي در حجم معامالت 
و رش��د يك درصدي در ارزش معامالت را رقم زد. 
بررس��ي آمار معامالت بازار ابزارهاي نوين مالي نيز 
نشان مي دهد در حالي حجم و ارزش معامالت اوراق 
مالي اس��المي و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله كاهش داشته، اوراق تسهيالت مسكن هفته 
نسبتا پر تقاضايي را تجربه كرده است. به اين ترتيب 
كه حج��م معامالت اي��ن اوراق 9 درص��د و ارزش 

معامالت آن 10 درصد افزايش داشته است.

چرا عرضه خودرو در بورس كاال 
به نفع مصرف كننده است؟

كاالخبر| روز سه شنبه 8 آذر بورس كاالي ايران براي 
نخستين بار شاهد عرضه تارا و پژو 207 اتوماتيك بود 
كه در اين عرضه ها خريداران س��ودهاي قابل توجهي 
كس��ب كردند؛ به طوري كه در روز مذكور ۵0 دستگاه 
پژو 207 اتوماتيك س��قف شيشه اي سبز كله غازي با 
قيمت پايه 28۵ ميليون توم��ان روي تابلو رفت كه در 
نهايت اين محصول با قيم��ت ميانگين 420 ميليون 
تومان فروخته شد. به اين ترتيب خريداران اين محصول 
با احتساب تمام هزينه هاي جانبي و نيز خواب پول سود 
1۵۵ ميليوني را در جيب خود گذاشتند، زيرا قيمت اين 
محصول با احتساب هزينه هاي جانبي و خواب پول به 
۵00 ميليون تومان مي رسد در حالي كه متوسط قيمت 
آن در بازار آزاد 6۵۵ ميليون تومان است.همچنين در روز 
سه شنبه ۵0 دستگاه پژو 207 اتوماتيك سقف شيشه اي 
نقره اي تيتانيوم با قيمت پايه 28۵ ميليون تومان روي 
تابلو رفت كه در نهايت با ميانگين قيمت 462 ميليون 
تومان فروخته شد كه خريداران اين محصول نيز سود 
110 ميليوني كس��ب كردند زيرا محاسبه قيمت اين 
محصول با هزينه هاي جانبي و خواب پول ۵4۵ ميليون 
تومان اس��ت، در حالي كه اين محصول در بازار آزاد به 
قيمت 6۵۵ ميليون تومان فروخته مي ش��ود.آمارها 
همچنين از سود 7۵ ميليوني خريداران 207 اتوماتيك 
سقف شيشه اي مش��كي آبنوس از طريق بورس كاال 
نس��بت به بازار آزاد حكايت دارد زيرا اين محصول در 
بورس كاال با قيمت پايه 28۵ ميليون تومان روي تابلو 
رفت و در نهايت به قيمت 492 ميليون تومان فروخته 
شد. اين در حالي است كه قيمت اين محصول با احتساب 
هزينه هاي جانبي ۵۵1 ميليون تومان و با احتس��اب 
خواب پول ۵80 ميليون تومان اس��ت و اين به معناي 
سود 7۵ ميليون تن توماني خريداران اين خودرو است.

همچنين خريداران پژو 207 اتوماتيك سفيد از بورس 
كاالي ايران نيز س��ود 91 ميليوني كسب كردند زيرا 
300 دستگاه از اين محصول با قيمت پايه 280 ميليون 
تومان عرضه ش��د و در نهايت با قيمت ميانگين 440 
ميليون تومان فروخته شد. بنابراين قيمت اين محصول 
با احتساب هزينه هاي جانبي 493 ميليون تومان و با 
احتس��اب خواب پول به ۵19 ميليون تومان مي رسد. 
اين در حالي است كه متوسط قيمت اين محصول در 
بازار آزاد 610 ميليون تومان است.اما تارا نيز سودهاي 
قابل توجهي نصيب خريداران خود كرد؛ به طوري كه 
خريداران تارا اتوماتيك نقره اي تيتانيوم 10۵ ميليون 
تومان سود به دست آوردند. زيرا اين محصول با قيمت 
پايه 379 ميليون توماني عرضه شد و در نهايت با قيمت 
447 ميليون تومان فروخته شد. اين در حالي است كه 
قيمت اين محصول با احتساب هزينه هاي جانبي ۵01 
ميليون و با احتس��اب خواب پول ۵27 ميليون تومان 
اس��ت، در حالي كه متوس��ط قيمت آن در بازار آزاد به 
632 ميليون تومان نيز مي رسد.آمارها نشان مي دهد، 
خريداران تارا اتوماتيك مش��كي آبنوس نيز سود 9۵ 
ميليون توماني را با خود به خانه بردند زيرا اين محصول 
با قيمت پايه 368 ميليون توم��ان روي تابلو رفت و در 
نهايت با قيمت 4۵۵ ميليون تومان فروخته شد. بنابراين 
در حالي قيمت اين محصول با احتساب هزينه هاي 
جانبي و خواب پول به ۵37 ميليون تومان مي رسد 

كه قيمت آن در بازار آزاد 632 ميليون تومان است.

مسير پر پيچ و خم
عرضه خودرو در بورس

تجارتني�وز| چند ماه��ي از عرضه خودرو در 
بورس كاال مي گذرد و در اين مدت وزارت صمت 
س��نگ اندازي بس��يار زيادي براي عرضه خودرو 
در بورس كاال انجام داده اس��ت. اي��ن وزارتخانه 
اكنون ب��راي منفعت خود تغيي��ر موضع داده و 
ادعا دارد كه بورس كاال مخالف عرضه خودرو در 
بورس كاال بوده و وزارت صمت تنها موافق عرضه 
بوده است. براي بررس��ي اين ادعا بايد نگاهي به 
گذشته وزارت صمت داش��ت؛ تقريبا در تمامي 
مصاحبه ها و نشس��ت هاي خبري اميد قالبياف، 
س��خنگوي وزارت صمت مي گويد كه »دولت و 
وزارت صمت موافق عرضه خودرو در اين بس��تر 
نيس��تند و تنها به دليل شفاف س��ازي قيمت ها 
اين اقدام صورت گرفته اس��ت. اما بايد از حقوق 
مصرف كننده دف��اع كرد و پ��س از تنظيم بازار، 
عرضه خودرو در اين بس��تر متوقف مي ش��ود.« 
س��خنگوي وزارت صمت چندين بار در صفحات 
مجازي و نشست هاي خبري خود اين موضوع را 
تاييد كرده است. نكته جالب اينجاست كه چند 
روز پيش قالبي��اف در برنامه مي��ز اقتصاد گفت 
ك��ه »وزارت صمت در دولت س��يزدهم به دنبال 
حذف قرعه كش��ي بوده اس��ت؛ در مقابل بورس 
كاال مخالف عرض��ه خودرو بوده ان��د.« برخي از 
كارشناس��ان ح��وزه اقتصادي عقي��ده دارند كه 
اين تغيير موضع وزارت صمت براي س��ود بيشتر 
است و به واسطه اين تغيير موضع مي توانند سود 
كنند. در مقابل برخي از كارشناسان مي گويند كه 
تكليف وزارت صمت با خودش مشخص نيست و 
به همين علت سخنگوي وزارت صمت ادعاهاي 
جديد مطرح مي كند. عرضه خودرو در بورس كاال 
مزيت هاي بس��يار زيادي دارد. ب��راي نمونه بازار 
خودرو كه يك��ي از مهم ترين بازارهاي اقتصادي 
كشور به حساب مي آيد به ثبات مي رسد و دست 
دالالن از اين بازار كوتاه مي ش��ود و به بيان ديگر 
رانت از بين مي رود. از س��وي ديگر، كارخانجات 
با كشف قيمت، خودرو خود را مي فروشند؛ يعني 
يك قيمت پايه تعيين مي ش��ود و پ��س از آن به 
وسيله رقابت قيمت افزايش مي يابد كه به واسطه 
اي��ن موضوع توليدكننده خودرو مي تواند س��ود 
بيشتري را كسب كند. مزيت بعدي كه بسيار مهم 
است به گردش نقدينگي در بورس باز مي گردد، 
عرضه خودرو باعث مي ش��ود ك��ه ميزان گردش 
نقدينگي در بازار س��رمايه افزايش يابد و در اين 
شرايط بازار، يك اميد و اعتماد براي سهامداران 
است. البته نبايد فراموش كرد كه موفقيت عرضه 
خودرو در بازار سهام ميزان اعتماد سهامداران را 
نيز افزايش مي دهد. همانطور كه گفته شد عرضه 
خودرو در بورس مي تواند هزاران مزيت داش��ته 
باشد؛ اما اين عرضه ها يك عيب نيز دارند آن هم 
ميزان عرضه است. يعني عرضه و تقاضا تناسبي 
با يكديگر ندارند. براي نمونه هفته گذشته حدود 
600 دس��تگاه خودروي پژو 207 در بورس كاال 
عرضه ش��د. عرضه اين خ��ودرو در كمتر از يك 
س��اعت به پايان رسيد و بس��ياري از متقاضيان 
نتوانستند خودرويي بخرند. افزايش ميزان عرضه 
باعث مي شود كه ميزان خريد خودرو نيز افزايش 
يابد و به نوعي خودرو به تمامي متقاضيان برسد.

افزايش شفافيت بزرگ ترين صنعت 
بورسي با همكاري وزارت نفت

بورسان| اميرعباس كريم زاده، كارشناس بازار 
سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه روند صعودي 
بازار سرمايه مي تواند پايدار باشد يا خير گفت: بازار 
سرمايه كشور مستعد رشد است اما نگراني هاي 
سياس��ي، بودجه، نرخ خ��وراك، نرخ حامل هاي 
انرژي و همچنين نرخ تعرفه هاي صادراتي از جمله 
عواملي هستند كه براي شركت هاي بورسي مهم 
هس��تند وي افزود: اميدواريم با حمايت سازمان 
بورس گام هاي موثري براي سدهاي پيش روي 
شركت ها برداشته شود تا رش��د قابل توجهي را 
در بازار ش��اهد باش��يم. به گفته كارشناس بازار 
سرمايه؛ رش��د بازار نيازمند همكاري موثر بانك 
مركزي است تا سياست هاي ضد تورمي را اتخاذ 
كند. اگر نرخ بهره بين بانكي باال باش��د يا انتشار 
اوراق گام به بازار سرمايه، بانك ها يا شركت هاي 
سرمايه گذاري فشاري وارد كند شاهد خروج قابل 
توجهي پ��ول از بانك ها خواهيم ب��ود. كريم زاده 
با تاكيد به اينكه دولت بايد در سياس��ت گذاري 
مربوط ب��ه انتش��ار اوراق با دقت بهتر و بيش��تر 
حركت كند، عنوان كرد: سياست گذاري درست 
از س��وي دولت، اقتصاد را ب��ا چالش هاي جديد 
مواجه نك��رده و تاثير مخربي ب��ر چرخه صنايع 
نخواهد گذاش��ت. موضوعات و مسائل اقتصادي 
بايد از سوي تيم اقتصادي، پايدار، محكم و قوي 
تحليل ش��ود. وي با اشاره به صحبت هاي رييس 
س��ازمان بورس در خصوص نرخ خوراك صنايع 
گفت: پيشنهاد اصلي سازمان بورس اين است كه 
عرضه خوراك در ب��ورس و قيمت گذاري آن در 
بازار سرمايه باشد كه به نظر مي رسد اين موضوع 
يك آيتم مثبت باشد، چرا كه به صورت هاي مالي 
شركت هاي پتروشيمي، قدرت پيش بيني پذير 
بودن مي دهد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: اگ��ر نرخ خوراك صناي��ع همانند معامالت 
بورس كاال ش��فاف  ش��ود، رانت از بين رفته و از 
حقوق س��هامدار دفاع خواهد شد و اين يك پيام 
مثبت به سهامدار عمده شركت ها است و جريان 
ورود نقدينگي به بازار سرمايه را تسهيل مي كند. 
كريم زاده يادآور شد؛ بازار مستعد رشد است اما 
نيازمند اعتمادس��ازي از سوي تمامي مسووالن 
دول��ت، بانك مرك��زي، وزارت اقتص��اد، وزارت 

صمت و مجلس شوراي اسالمي است.

»تعادل«بررسيميكند

بازي  با  نرخ  بهره  براي آرامش  بورس

عرضه خودروهاي پرتيراژ در بورس
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس روز گذشته در 
حاشيه بازديد از شركت خودروسازي ايران خودرو در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: شرايط حاكم در صنعت 
خودرو طي ساليان گذشته سخت و مشكالت انباشته اي 
در اين صنعت ايجاد شد كه از يك سال گذشته فرآيند 
خوبي براي رفع آنها شروع شده است. وي با بيان اينكه 
برنامه هاي متنوعي مانند افزايش توليد در نظر گرفته 
شد كه اين اقدام در يك سال گذشته با نتايجي مثبت 
همراه بود، افزود: در اين مدت اقدامات مربوط به تكميل 
خودروهاي ناقص به درستي انجام شد و اكنون شاهد 
عدم وجود خودروهاي ناقص در كارخانه ها هس��تيم. 
رييس س��ازمان بورس ب��ه بحث اصالح س��اختاري 
خودروسازان و قيمت فروش آن اشاره كرد و گفت: در 
اين زمينه قدم هاي خوبي برداشته شده كه اين فرآيند را 
با كمك بورس كاال ادامه خواهيم داد و اميدواريم بتوانيم 
بخش عمده اي از محصوالت خودروس��ازها را خارج از 
قيمت گذاري دستوري و نيز با قيمت بازار عرضه كنيم.

   استقبال گرم از عرضه خودرو
در بورس كاال

عشقي اظهار داش��ت: در اين مدت استقبال خوبي از 
عرضه خ��ودرو در بورس كاال صورت گرفت و در چند 
هفته گذش��ته كه ميزان عرضه با افزايش همراه شد 
شاهد نتايج خوبي در اين زمينه بوديم. وي خاطرنشان 
كرد: اميدواريم با كمك مسووالن خودروسازها بتوانيم 
بازار منصفانه اي را در ب��ورس كاال و در زمينه فروش 
خودرو داشته باشيم.رييس س��ازمان بورس اصالح 
س��اختار مالي خودروس��ازها را ديگر مساله مدنظر 
مس��ووالن دانس��ت و گفت: به دليل انباش��ته شدن 
مشكالت از ساليان گذشته شاهد وجود مراحل سخت 
در خصوص زيان انباشته اين 2 شركت خودروسازي 
هستيم.عشقي با بيان اينكه رفع اين مشكل مستلزم 
وجود يك برنامه ريزي مالي براي اصالح س��اختارها 
اس��ت، بيان كرد: اين اقدام هم در دستور كار است تا 
مس��ائل مدنظر با كمك مس��ووالن حاضر در وزارت 

صمت و نيز تالش ما در سازمان بورس انجام شود.

   پيگيري مسائل مربوط به تصدي گري
و واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي

وي با تاكيد بر اينكه مس��ائل مربوط به تصدي گري و 

واگذاري از س��وي س��ازمان خصوصي سازي در حال 
پيگيري است، اظهار داشت: اقدامات الزم در راستاي 
عرضه بخشي از سهام دولت در مجموعه خودروسازها 
و نيز آنچه در مالكيت دولت است در حال انجام است.

   سازمان بورس متولي سهام وثيقه نيست
عشقي با بيان اينكه سازمان بورس متولي سهام وثيقه 
نيست، اعالم كرد: مسووالن سازمان خصوصي سازي 
و نيز وزارت صمت در حال جايگزيني سهام هستند كه 
اميدواريم بزودي سهام وثيقه آزاد شوندرييس سازمان 
بورس ادامه داد: اصالح س��اختار مالي، اصالح قيمت 
فروش و اصالح موضوع تصدي گري نه تنها مهم ترين 
گام براي نجات صنعت خودروس��ازي است؛ بلكه به 
عنوان پيشراني براي صنايع مختلف عمل خواهند كرد.

   برنامه هاي مدنظر براي عرضه خودروها 
در بورس كاال

وي به برنامه هاي ارايه ش��ده براي عرضه خودرو در 
بورس كاال اشاره كرد و ادامه داد: پذيرش عرضه پژو 
207 در بورس كاال طي 2 ماه گذش��ته آغاز و عرضه 
آن انجام شد، طبق صحبت هاي انجام شده قرار است 
تا به تناسب بازار عرضه باقي خودروهاي پرتيراژ كه 
قابليت عرضه در بورس كاال را دارند، اجرايي ش��ود.

عشقي اظهار داشت: همه مشتريان با توجه به شرايط 
در نظر گرفته ش��ده مي توانند به بورس كاال مراجعه 
و اقدام به خريد كنند.رييس س��ازمان بورس گفت: 
تالش اين اس��ت عرضه ها افزايش پيدا كند تا امكان 
خريد براي مش��ترياني كه تاكنون امكان نداشتند، 
فراهم شود و خودرو با قيمت منصفانه خريداري شود.

اميدواريم بتوانيم با افزايش عرضه ها طبق هفته هاي 
متوالي به نياز مصرف كنندگان پاسخ دهيم.

   عرضه دنا، سورن پالس و رانا پالس
 در بورس كاال

همچنين مهدي خطيبي، مديرعامل ايران خودرو 
در جريان بازديد رييس س��ازمان بورس از كارخانه 
اي��ران خودرو، از عرض��ه قريب الوقوع دنا، س��ورن 
پالس و رانا پالس در بورس كاال خبر داد.وي افزود: 
تحوالت جدي در حوزه فن��ي و تيراژ توليد در يك 
سال اخير رخ داده؛ اما با عرضه خودرو در بورس كاال 
تحوالت اقتصادي در اين صنعت نيز آغاز شده است.

   بورس از دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز شنبه 
با 348 واحد افزايش در ارتفاع يك ميليون و ٤١٧ هزار 
واحدي ايستاد. شاخص هم وزن با 97 واحد كاهش به 

413 هزار و ١٨ واحد و شاخص قيمت با ۵7 واحد افت 
به 246 هزار و ٢ واحد رسيد. شاخص بازار اول، سه هزار 
و 44 واحد افزايش و شاخص بازار دوم، هفت هزار و 940 
واحد كاهش را ثبت كردند. روز گذش��ته در معامالت 
بورس تهران، بيش از پنج ميليارد و ۵۵8 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 34 هزار و 8۵7 ميليارد 
ريال معامله شد. همچنين معدني و صنعتي گل گهر 
)كگل( با يك هزار و 94۵ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( با 887 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 
864 واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( 
با 396 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 312 
واحد، فوالد خوزس��تان )فوالد( با 261 واحد و معدني 
و صنعتي چادرملو )كچاد( با 2۵7 واحد تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داشت.در مقابل كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران )حكش��تي( با 611 واحد، پااليش نفت 
اصفهان )ش��پنا( ب��ا ۵13 واحد، پاالي��ش نفت تهران 
)ش��تران( با 431 واحد، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا( با 3۵3 واحد، مخابرات ايران )اخابر( 
ب��ا 340 واحد تاثير منفي بر ش��اخص بورس به همراه 
داش��ت.بر پايه اين گزارش، روز ش��نبه نماد گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، ايران خودرو 
)خودرو(، ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا(، معدني و صنعتي گل گهر )كگل(، كشتيراني 
جمهوري اس��المي اي��ران )حكش��تي( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
ديروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه يك ميليارد و 169 هزار برگه سهم به ارزش 
س��ه هزار و 908 ميليارد ريال دادوستد شد.شاخص 
فرابورس نيز روز گذشته بيش از ١٨ واحد كاهش داشت 
و به 18 هزار و 672 واحد رسيد. در اين بازار بيش از سه 
ميليارد و 278 ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد 
ش��د و تعداد دفعات معامالت ديروز فرابورس بيش از 
198 هزار و 189 نوبت بود.پليمر آريا ساس��ول )آريا(، 
پتروشيمي مارون )مارون(، تجلي توسعه معادن و فلزات 
)تجلي(، پوي��ا زركان آق دره )فزر( و مجتمع صنعتي 
آرتاويل تاير )پارتا( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين بيمه پاسارگاد )بپاس(، پااليش 
نفت الوان )ش��اوان(، پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، 
داروسازي دانا )ددانا(، كلر پارس )كلر( و فرابورس ايران 

)فرابورس( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
افزايش قيمت نهاده هاي توليد مس��كن، س��ازندگان را 
بيش از پيش نسبت به ادامه فعاليت بي ميل كرده است. 
اگر چه به گواه آمارهاي رس��مي، قيمت سيمان و آهن 
آالت در تابستان سال جاري تعديل شده بود، اما به گفته 
انبوه سازان طي دو هفته اخير قيمت سيمان و همچنين 
يونوليت سقفي دچار نوسان شده است. كمبود گاز براي 
سوخت كارخانه هاي سيمان در فصل سرد سال و در پي 
آن تعطيلي اجباري اين كارخانه ها يكي از علل كليدي 
افزايش قيمت سيمان به ش��مار مي رود. در عين حال، 
آنگونه كه انبوه سازان اعالم كرده اند، قيمت يونوليت نيز از 
حدود 150 هزار تومان به حدود 500 هزار تومان افزايش 
يافته و منجر به رشد قيمت ساخت هر متر مربع مسكن 
به ميزان 270 هزار تومان ش��ده اس��ت. گفته مي شود، 
علت رشد قيمت اين كاال تعطيلي پتروشيمي ها با هدف 
تعميرات دوره اي است. به گزارش »تعادل«، تورم ساالنه 
نهاده هاي توليد واحدهاي مس��كوني در شهر تهران در 
بهار سال جاري به 44.8 درصد رسيد. اين در حالي است 
كه تورم س��االنه اين شاخص در بهار سال گذشته 93.5 
درصد و در بهار سال 1399 نيز 29.3 درصد بوده است. 
اگرچه نرخ تورم 44.8 درصد همچنان نرخ بااليي به شمار 
مي رود، اما داده هاي آماري حاكي از اين اس��ت كه طي 
يك سال گذش��ته تورم نهاده هاي توليد مسكن روندي 
نزولي را در پيش گرفته است. با اين حال، هم اينك عالوه 
بر تورم ش��ديد حاكم بر بازار زمين و مسكن، شاهد تورم 
شديد مصالح ساختماني نيز هستيم. بر اساس داده هاي 
مركز آمار ايران، تورم مصالح ساختماني در سال 1399 به 
اوج خود در چند سال اخير رسيده بوده است به گونه اي 
كه در پايان سال يادشده، تورم نهاده هاي توليد مسكن 
به 76.4 درصد بالغ شده بوده است. از نظر فصلي اما، بهار 
سال 1400 با تورمي بيش از 93.5 درصد، فصل بي نظير 
و مانندي بوده است. بهار س��ال 1400 اما دوباره مساله 
مذاكرات هسته اي در وين مطرح شد اما به نتيجه نرسيد، 
در اين حال، انتظار مي رفت با تغيير دولت در پي برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1400، مساله لغو 
تحريم ها در دولت جديد پي گرفته شود. اين اميدواري در 
پاييز و زمستان سال گذشته به اوج خود رسيد.در چنين 
بستري است كه مشاهده مي ش��ود همگام با كاهش 
انتظارات تورمي طي سال 1400، تورم نهاده هاي توليد 
مسكن نيز از اوج بهاري خود فاصله گرفته و در تابستان، 
پاييز و زمستان سال گذشته به ترتيب ركوردهاي 88.4 
درصد، 69.9 درصد و 55.3 درصد را ثبت كردند. اين 
روند در بهار س��ال جاري نيز ب��ه 44 درصد افت كرده 
و تداوم يافته است. بر اس��اس داده هاي مركز آمار، در 
بهارسال جاري »شيشه« با تورم 86.3 درصد در صدر 
فهرست مصالح س��اختماني قرار داشته است. پس از 
شيشه، »سيمان، بتن، شن و ماس��ه« با 68.5 درصد 
تورم ساالنه در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نيز 

به »سنگ« با 57.2 درصد تعلق داشته است.

    اثرات تخريبي ركود در سمت تقاضا
با اين حال سيد محمد مرتضوي، رييس كانون انبوه سازان 
گفت: ركود تاثيرات مخربي بر عدم تعادل در بازار مسكن 
خواهد داشت؛ زيرا فاصله  بين عرضه و تقاضا را عميق تر و 

جبران آن را بعضا ناممكن مي كند كه در آينده مي تواند 
به افزايش قيمت بينجامد. مرتضوي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: اگر تصور مي كنيم ركود مسكن شايد در بازار 
معامالت تاثير مثبت داشته باشد، اشتباه مي كنيم. ممكن 
است در دوران ركود عده اي از سازندگان و فروشندگان به 
دليل اينكه ضرورت هايي براي تامين مالي دارند محصول 
خود را با قيمت پايين تر عرضه كنند، ولي معامالت آنقدر 
كوچك و منقبض مي شود كه اثر قابل توجهي بر جامعه 
ه��دف و خريداران مصرفي نمي گ��ذارد. وي افزود: عده 
بسيار كمي ممكن اس��ت از ركود منتفع شوند. اما افت 
س��اخت و س��از و كاهش معامالت، عدم تعادل در بازار 
مسكن را عميق تر مي كند. در ركود هميشه بي انگيزگي 
و خروج سرمايه گذاران از توليد مسكن به نحو قابل توجه و 
وسيعي اتفاق مي افتد. رييس كانون سراسري انبوه سازان 
مسكن و ساختمان تصريح كرد: اگر قرار باشد ساالنه700 
تا 800 هزار واحد مس��كوني توليد كنيم كه بيش از اين 
دچار عقب ماندگي در پاسخگويي به تقاضا نشويم، ركود 
باعث مي ش��ود از اين هدف دورتر شويم. هر ساله تعداد 
واحدهاي مسكوني مورد نياز بيشتر از گذشته خواهد شد. 
حتي اگر به يك بازار قابل قبول در آينده دسترسي پيدا 
كنيم خألهايي كه در شرايط ركود ايجاد شده بعضا غير 
قابل جبران است و برنامه هاي آتي را هم مختل مي كند.

    ركود روي قيمت مصالح اثري ندارد!
مرتضوي با بيان اينكه ركود مسكن به اين معني نيست كه 
قيمت افزايش پيدا نمي كند گفت: در شرايط فعلي قيمت 
نهاده هاي ساختماني و خدمات مرتبط با بخش مسكن 
از جمله صدور مجوزها و دس��تمزدها با افزايش مواجه 
شده است. بنابراين ركود را نمي توان عاملي براي توقف 

يا كاهش قيمت مسكن تصور كنيم. وي وضعيت فعلي 
ساخت و ساز را نامناسب دانست و افزود: توليد مسكن 
هر ماهه در حال كاهش است. در هفته هاي اخير هم با 
افزايش قيمت سيمان، يونوليت، دستمزد و غيره مواجه 
شده ايم كه بي ميلي سازندگان براي اجراي پروژه ها را در 
پي دارد. س��يمان طي روزهاي اخير با مقداري افزايش 
قيمت مواجه شده و قيمت يونوليت هم از حدود 70 هزار 
تومان به 500 هزار تومان افزايش يافته اس��ت. رييس 
كانون انبوه سازان تاكيد كرد: بر خالف پيش بيني برخي 
كارشناس��ان كه چون در ركود هستيم نبايد افزايش 
قيمت داش��ته باش��يم ولي باز هم در بازار معامالت، 

قيمت هاي پيشنهادي مقداري باالتر رفته است.

    يك طرح شكست خورده 
مرتضوي با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي حمايت الزم 
را از توليد مسكن توسط بخش خصوصي انجام نمي دهد 
گفت: طرح نهضت ملي مسكن نيز به يك طرح شكست 
خورده شبيه شده است. در اين طرح با ناتواني متقاضيان 
در پرداخت آورده و قفل شدن تسهيالت بانكي مواجهيم 
كه اين مساله انگيزه سازندگان و پيمانكاران اين طرح را 
كاهش داده است. وي تاكيد كرد: حتي بانك مسكن هم 
منابع مالي قابل توجهي براي حمايت از توليد مس��كن 
ندارد و به نوعي س��ازندگان را جواب كرده اس��ت. طرح 
نهضت ملي، تناس��بي با مقياس 4 ميليون واحد ندارد. 
رييس كانون انبوه س��ازان ابراز اميدواري كرد تا وزارت 
راه و شهرسازي بدنه تخصصي خود را در حوزه مسكن 
ترميم كند و يك نگاه تخصصي و كارشناسانه مبتني بر 
طرح هاي باالدستي و تعريف مجدد طرح جامع مسكن، 

جايگزين سياست هاي دستوري و غيراجرايي شود.

    يونوليت سقفي در بازار ناياب شد
درحالي روند رو به رش��د قيمت پالستوفوم ادامه دارد 
و هر بلوك آن به حدود 500 هزار تومان رسيده كه به 
دليل كمياب شدن اين نهاده، كارگاه هاي ساختماني 
در حال تعطيل شدن هستند. به گزارش تسنيم، اواخر 
مهرماه امس��ال، عضو هيات مديره كانون سراس��ري 
انبوه سازان از افزايش قيمت يونوليت سقف خبر داده و 
گفته بود: دليل اين افزايش قيمت عدم عرضه مناسب 
مواد اوليه توس��ط پتروش��يمي ها اعالم شده است. او 
ديروز نيز با اشاره به اينكه پتروشيمي ها مي گويند در 
دوره تعميرات قرار دارند كه صحت و سقم را نمي دانيم، 
افزود: چند ماهي اس��ت كه مواد اوليه توليد يونوليت 
س��قفي به توليدكنندگان تحويل نمي شود يا اينكه 
قطره چكاني توزيع مي شود. وي تصريح كرد: به دليل 
كمياب شدن پالستوفوم، اكثر كارگاه هاي ساختماني 
در حال تعطيل شدن هستند. وي بيان كرد: براي حل 
اين معضل با نمايندگان مجلس، مسووالن استاني و 
كش��وري صحبت كردم؛ مي گويند حل مي شود ولي 
زمان آن مش��خص نيست، حل اين مش��كل هم كار 
پيچيده اي نيست. بر اساس اين گزارش، بررسي ها از 
بازار ساخت و س��از نشان مي دهد كه يونوليت سقفي 
روند صعودي افزايش قيم��ت را ادامه داده و هر بلوك 
استاندارد آن با احتساب هزينه هاي حمل به حدود 500 
هزار تومان رسيده است. روند افزايش قيمت پالستوفوم 
در حالي ادامه دارد كه س��ازندگان از ناياب شدن اين 
نهاده س��اختماني خبر مي دهند. به گفته فعاالن اين 
بخش، همزمان با گران شدن يونوليت سقفي، عرضه 
آن در بازار مصرف به ش��دت كاهش يافته و بسياري از 

پروژه هاي ساختماني به همين دليل متوقف شده اند.
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توزيع نهال از دي ماه
به شهروندان تهراني

مديرعامل سازمان بوس��تان ها و فضاي سبز شهر 
تهران از توزيع نهال و گونه هاي گياهي به شهروندان 
از ابت��داي دي م��اه امس��ال خبر داد. ب��ه گزارش 
تسنيم، علي محمد مختاري؛ مديرعامل سازمان 
بوس��تان ها و فضاي سبز ش��هرداري تهران امروز 
همزمان با پانزدهمين ش��نبه امي��د و افتخار و در 
آيين بهره برداري از پروژه هاي مناسب سازي معابر 
و فضاهاي عمومي تهران با اش��اره به اينكه 2 هزار 
و 352 بوس��تان منطقه اي در ته��ران وجود دارد، 
اظهار كرد: در طي س��اليان گذشته 127 بوستان 
مناسب سازي شده بود و در اين دوره نيز 58 بوستان 
به صورت كامل مناسب س��ازي ش��ده است و 53 
بوستان هم تا پايان س��ال مناسب سازي مي شود. 
وي با اش��اره به س��رانه فضاي تهران گفت: سرانه 
فضاي سبز در بخش درون شهري 16 متر است و در 
برنامه ما اين است تا توزيع عادالنه فضاي سبز را در 
مناطق داشته باشيم. مختاري تصريح كرد: به دنبال 
اين هستيم تا سرانه فضاي سبز را حداقل يك متر 
افزايش دهيم و در دو بوستان مناسب سازي شده 
در دو منطق��ه 17 و 10 حدود 150 ميليارد تومان 
هزينه شده است. مديرعامل سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شهرداري تهران اظهار كرد: بيش از 32 
پروژه كالن در دستور كار قرار دارد و تعدادي از آنها 
تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد و براساس 
برنامه ريزي صورت گرفته تا پايان سال 1500 هكتار 
ديگر به كمربند سبز تهران افزوده خواهد شد. وي 
از توزيع نهال در ش��هر تهران خب��ر داد و گفت: از 
ابتداي دي م��اه نهال و گونه گياه��ي را از طريق 
سامانه 137 در اختيار شهروندان قرار خواهيم داد.

تعيين تكليف حريم راه آهن 
موضوعي ملي است

عليرض��ا زاكاني، ش��هردار تهران در حاش��يه آيين 
بهره ب��رداري از پروژه ه��اي مناسب س��ازي معابر و 
فضاهاي عمومي شهر تهران در جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه تا قبل از اين دوره مديريت ش��هري كال 
127 بوستان مناسب سازي شده بود اما در اين يك 
سال و سه ماه مناسب سازي 117 بوستان در دستور 
كار قرار گرفت كه تاكنون 53 بوستان مناسب سازي 
شده اس��ت. به گزارش ايلنا، ش��هردار تهران با بيان 
اينكه منطقه 10 كمترين سرانه فضاي سبز را دارد، 
يادآور ش��د: بيش از 6 هزار و 500 متر مربع فضا در 
اين منطقه در دوره جديد مديريت شهري تملك و 
بوستان در آن اجرا شد. فاز اول پارك منطقه 17 نيز 
در 17 هزار مترمربع افتتاح ش��د و فاز دوم در 9 هزار 
متر مربع به بهره برداري خواهد رسيد. وي همچنين 
تصريح كرد: امروز از قدرالس��هم پيش بيني ش��ده 
خود بيشتر مناسب سازي انجام داده ايم و اميدواريم 
بتوانيم مناسب سازي بيشتري را هم انجام دهيم. هر 
منطقه مكلف ش��د 200 كيلومتر مناسب سازي را 
جبران كند. زاكاني با بيان اينكه در كميسيون ماده 
100 تخلفاتي كه مرتبط با آسايش معلولين است به 
جرايم ختم نمي شود، خاطرنشان كرد: اين تخلفات 
منجر به بازس��ازي خواهد ش��د و به جريمه منتهي 
نمي شود. دستورالعمل مناسب سازي ساختمان ها 
وجود دارد و افراد ملزم به اجرا هس��تند. در مواردي 
كه انجام نمي ش��ود جريمه لحاظ نخواهد شد بلكه 
مناسب سازي مي شود. وي با اعالم اينكه اغتشاشات 
اخير 400 ميليارد تومان خس��ارت به تاسيس��ات 
شهري به دنبال داش��ت، گفت: مساله مهم تر از اين 
خسارات، آسيبي اس��ت كه به پاكبانان، رانندگان، 
آتش نشانان و ... وارد شده است؛ درواقع آنچه براي ما 
آزاردهنده است تعرض به انتظامات مترو، آتش نشانان 
و پاكبانان است. شهردار تهران با بيان اينكه تعيين 
تكليف حريم راه آهن در منطقه 17 موضوعي فراتر 
از شهرداري است، يادآور شد: بايد رفع اين مشكل در 
دولت تصويب شود. ما مساله را از طريق وزارت راه و 
شهرسازي دنبال مي كنيم كه اين مساله برطرف شود.

قطع انشعابات در انتظار 
ساختمان هاي ناايمن

رييس س��ازمان آتش نش��اني ش��هرداري تهران 
در خص��وص آخري��ن اقدامات انجام ش��ده براي 
ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن توضيحاتي ارايه 
كرد و گف��ت: اگر مالكان س��اختمان هاي ناايمن 
پاي كار نيايند انشعابات ساختمان قطع مي شود. 
قدرت اهلل محمدي رييس س��ازمان آتش نش��اني 
شهرداري تهران در گفت وگو با فارس، در خصوص 
آخري��ن اقدامات انجام ش��ده براي ايمن س��ازي 
ساختمان هاي ناايمن شهر گفت: از 129 ساختمان 
پرخطر به 119 ساختمان رسيده ايم و روند خوبي 
در پيش اس��ت. وي در پاس��خ به اينكه گفته شده 
بود تا پايان س��ال ايمن س��ازي اين ساختمان ها 
انجام مي شود گفت:  ببينيد كار زمان بر است و بايد 
تأمين اعتبار شود. تالش مي كنيم تا پايان سال هر 
چه مي توانيم عدد ساختمان هاي ناايمن را كمتر 
كنيم. جلسات در حال برگزاري است و با مالكان پي 
در پي در تماس هستيم. محمدي ادامه داد: خدا را 
شكر مالكان ساختمان هاي ناايمن پاي كار آمده اند 
البته عده اي هم هنوز پاي كار نيستند. مشكالت 
خاصي وجود دارد اما رفع مي شود ما هم به عنوان 
شهرداري كمك هايي انجام مي دهيم تا كار تسهيل 
شود. رييس سازمان آتش نشاني شهرداري تهران 
با تأكيد بر اين موضوع كه چند ساختمان ناايمن 
در منطقه 2 پلمب ش��دند، گفت:  ابتدا انشعابات 
آنها قطع شد و بعد مالكان پاي كار آمدند و اقدام به 
نوسازي كردند. محمدي اضافه كرد: اولين كاري 
كه انجام مي دهيم اين است كه اگر مالكان پاي كار 

نيايند انشعابات ساختمان قطع مي شود.

مصايب تامين آب
در برج هاي مسكن مهر پرديس

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد ايران 
با بي��ان اينكه كيفيت زندگي در ش��هر پرديس 
پايين اس��ت، گفت: بسياري از برج ها در طبقات 

باال محدوديت تامين آب دارند.
عليرضا جعفري در گفت وگو با تس��نيم با اشاره 
ب��ه دو ماموريت مديريت زمين ه��اي باقيمانده 
پرديس و مسكن مهر اين شهر، اظهار كرد: براي 
تكميل واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر پرديس 
حدود 6500 ميليارد تومان منابع مالي نياز است 
كه هي��چ رديف بودجه اي براي آن در نظر گرفته 
نشده اس��ت. از اين رو مديريت پروژه ها و تامين 
مالي جزو اولويت هاست كه آقاي رييس جمهور 

دستور داده اين منابع بايد تامين شود.
وي با اشاره به ضرورت تامين پروژه هاي زيربنايي 
و روبناي��ي، افزود: با آماده ش��دن 60 هزار واحد 
نيمه تمام مسكن مهر پرديس حداقل 100 هزار 

نفر به جمعيت اين شهر افزوده مي شود.
معاون وزير راه و شهرس��ازي ب��ا تاكيد بر اينكه 
به دليل كمبود س��رانه ها ، خدمات، كمبود آب، 
كيفيت زندگي در پرديس پايين اس��ت، تصريح 
كرد: بس��ياري از برج ها در طبق��ات محدوديت 
تامين آب دارند و بايد اين مشكل را به طور كامل 
مديري��ت كنيم. متاس��فانه علي رغ��م جذابيت 
جمعيت پذي��ري در پردي��س، رش��د جمعيت 
متناس��ب با رش��د امكانات نبوده و اين امكانات 

بسيار عقب است.
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد ايران 
پيش ت��ر نيز با بي��ان اينكه با 2 معضل در ش��هر 
پرديس مواجه هس��تيم، گفته ب��ود: معضل اول 
واحده��اي خالي از س��كنه اي اين اس��ت كه در 

اختيار دالالن و بنگاه هاي امالك قرار دارد.
جعف��ري اف��زود: اينها وقت��ي واح��د را تحويل 
نمي گيرند، مثاًل در يك بلوك 20 واحدي 5 نفر 
نمي آين��د واحد را تحويل بگيرن��د و هزينه ها به 
15 نفر ديگر ك��ه واحد خود را تحويل گرفته اند، 

تحميل مي شود.
وي با اشاره به اينكه عدم تحويل از سوي مالكاني 
كه به ص��ورت تجميع��ي واحده��ا را خريداري 
كرده اند باع��ث كاهش امنيت مي ش��ود، افزود: 
از س��وي ديگر االن بالغ بر 60 هزار واحد مسكن 
مه��ر متقاضيان، آماده نش��ده ك��ه بتوانيم آنها 
را تحويل دهي��م. معاون وزير راه و شهرس��ازي 
قرارداد اكثر اين واحدها سال 97 و 98 امضا شده 
است، يادآور شد: 20 هزار واحد مسكن مهر نيز 
كه تاكنون تحويل ش��ده به دليل عدم تكميل از 
جنس آسانسور، محوطه يا انشعابات قابل استفاده 
نيس��ت. اين واحدها فارغ از تحويل آنها، نهايت 
طرف –متقاضي يا مالك- مي آيد وسايل خودش 

را داخل واحد مي گذارد و مي رود.

پيش بيني بارش باران و برف
 ۵ روزه در كشور

كارشناس س��ازمان هواشناسي از بارش برف در 
ارتفاعات و مناطق سردس��ير خبر داد و گفت: با 
توجه به ورود سامانه بارشي از سمت جنوب غرب 

بارش ها در كشور تا روز چهارشنبه تداوم دارد.
به گزارش ايرنا، كبري رفيع��ي در مورد آخرين 
وضعيت جوي كش��ور، اظه��ار كرد: ام��روز در 
سواحل درياي خزر، ارتفاعات و دامنه هاي البرز، 
مناطقي از شمال شرق كش��ور باران پيش بيني 
مي ش��ود كه بيش��ترين بارش ها در استان هاي 

ساحلي درياي خزر رخ مي دهد.
وي افزود: بارش باران روز دوش��نبه در سواحل 
غربي درياي خزر، شمال غرب كشور، ارتفاعات 
و دامنه ه��اي جنوب��ي الب��رز و روز سه ش��نبه و 
چهارش��نبه نيز در بخش هايي از استان گيالن، 

اردبيل و شمال آذربايجان شرقي، تداوم دارد.
كارشناس س��ازمان هواشناس��ي گفت: با ورود 
سامانه بارشي از سمت جنوب غرب در بخش هايي 
از استان خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، جنوب 
اس��تان چهارمحال و بختياري، ش��مال استان 
بوشهر و ش��مال غرب اس��تان فارس نيز بارش 
پيش بيني شده است، البته بخش هايي از استان 
بوش��هر، هرمزگان، اصفهان، كرم��ان و فارس از 

اين بارش ها بهره مند خواهند شد.
رفيعي بيان كرد: روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
فعاليت اين سامانه تقويت مي شود و بارش ها در 
جنوب غرب، غرب، بخش هايي از جنوب كشور، 

مركز و شرق كشور ادامه خواهد يافت.
وي بيش��ترين بارش ه��ا را مربوط ب��ه ارتفاعات 
زاگرس مركزي دانس��ت و ادامه داد: به طور كلي 
بارش ه��ا در ارتفاعات البرز مناطق سردس��ير و 
مرتفع به ش��كل برف خواهد ب��ود كه در مناطق 
سردسير لغزندگي جاده ها، كاهش ديد را در پي 
دارد و تجهيزات زمستاني براي رانندگان به ويژه 
در عبور از گذرگاه هاي كوهستاني ضروري است.

كارشناس هواشناس��ي همچنين گفت: در نوار 
شمالي كشور و نوار جنوبي البرز كاهش دماي 4 

تا 8 درجه پيش بيني مي شود.
رفيعي آب هاي خلي��ج فارس و درياي خزر را در 

روزهاي آينده مواج و متالطم اعالم كرد.

افت ساخت و ساز وكاهش معامالت، عدم تعادل در بازار ملك را عميق تر مي كند 

رييس سازمان نوسازي تهران عنوان كرد

ضربه پتروشيمي ها به توليد نيمه جان مسكن

نوسازي ۶ هزار پالك، معطل يك نامه از وزارت راه
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه به دليل يكدس��ت شدن اركان حاكميت 
انتظار مي رود، مسائل و مش��كالت فيمابين نهادها و 
دس��تگاه ها در حداقل زمان ممكن به سرانجام برسد، 
رييس سازمان نوسازي شهر تهران پس از گذشت 15 
ماه از استقرار دولت سيزدهم و مديريت شهري جديد 
اعالم كرد: در مناطق 17 و 18؛ 6 هزار پالك وجود دارد 
كه نوسازي آنها مشروط به يك نامه از وزارت راه است. 
مهدي هدايت در پاسخ به اينكه اصلي ترين چالش در 
حوزه حل مشكل بافت فرسوده چيست، گفت: در شهر 
تهران و در حوزه بافت فرس��وده، بازآفريني و نوسازي، 
اصلي ترين چالش پول نيست؛ بلكه حل مسائل است 
كه بعضًا با حل حتي يكي از اين مس��ائل، اتفاق بزرگي 
رخ مي دهد. رييس س��ازمان نوس��ازي شهر تهران در 
گفت وگو با مهر با بيان اينكه در بافت فرسوده، مشكل 
سند خود به تنهايي يك مس��اله است، اظهار كرد: اگر 
مشكل سند يك پالك حل ش��ود ناخودآگاه شريكي 
پيدا خواهد شد كه با مالك توافق و به صورت مشاركتي 
اقدام به ساخت و ساز كند. وي عنوان كرد: برخي حرائم 
در شهر تهران وجود دارد كه هنوز مشكل مربوط به آنها 
حل نشده است. به طور مثال، در مناطق 17 و 18؛ 6 هزار 
پالك وجود دارد كه در حريم خط راه آهن س��ابق قرار 
داش��ته و در حال حاضر خط راه آهن به زير رفته و بايد 
از اين حريم كاسته شود. به رغم اينكه دو سال به دنبال 
انجام اين موضوع هستيم اما همچنان موفق نبوده ايم 
و اگ��ر وزارت راه يك نامه دهد، نوس��ازي 6 هزار پالك 
انجام خواهد شد. هدايت بيان كرد: تاكنون چندين بار 

با دولت در اين خصوص مكاتبه شده و اخيراً نيز با امضاي 
شهردار تهران مجدداً مكاتبه صورت گرفت؛ ولي تاكنون 
به نتيجه نرسيده است؛ لذا حل اين مسائل در خصوص 
بافت فرسوده تهران بسيار موثر است. رييس سازمان 
نوس��ازي ش��هر تهران اذعان كرد: يك��ي از معضالت 
موجود در بافت فرسوده اين است كه سرمايه گذار بزرگ 
مقياس در بافت فرسوده حاضر به سرمايه گذاري نيست 
و علت اين امر آن است كه سرمايه گذار، زماني كه قصد 
تجميع چند پالك را دارد، شخصي اقدام به تصاحب 
دو پالك در ميان آن چند پالك مي كند و سرمايه گذار 
را با مشكل مواجه مي كند و بر همين اساس، بخشي از 

مسائل نيز مربوط به موضوعات حقوقي است.

    بافت فرسوده يك فرصت است
وي با تاكيد بر اينكه نگاه دولت به بافت فرسوده بايد با 
ديد تبديل تهديد به فرصت باشد، گفت: همواره به بافت 
فرسوده به عنوان تهديد نگاه شده؛ در حالي كه در واقع 
امر بافت فرسوده، يك فرصت است؛ چرا كه مي توان با 
اعمال برخي از سياست هاي تشويقي كه در حال حاضر 
از سوي شهرداري تهران اعمال ش��ده، اقدامات قابل 
توجهي را انجام داد. هدايت افزود: اگر دولت در بخش 
زيرساخت ها كمك كند، وام خود را افزايش دهد، كم 
بهره كند و در عين حال اقساط آن را بلندمدت تر كند، 
در ص��ورت ارايه طرح توجيهي براي بافت فرس��وده، 
مطمئناً سرمايه گذاران در بافت فرسوده سرمايه گذاري 
خواهند كرد و ما نيز به عنوان شهرداري در اين بخش ها 

خدمات و ارزش افزوده ايجاد خواهيم كرد.

    جمعيت هاي موثر
از بافت تاريخي تهران رفته اند

رييس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه در بافت 
فرسوده همكاري دولت، شهرداري و مجلس مي تواند 
جريان نوسازي و توليد مسكن را در كالنشهرها و به طور 
خاص تهران ايجاد كند، اظهار كرد: متأسفانه در حال 
حاضر و در بافت تاريخي گروه ها و جمعيت هاي موثر 
رفته اند و هر روز وضعيت بافت تاريخي نسبت به قبل 
بدتر مي شود؛ بر همين اساس، وزارت ميراث فرهنگي 
مي تواند كمك كند و با مشخص كردن تك پالك ها، 

تعامل الزم را در جهت نوسازي داشته باشد.

    تاكنون ۴۳ درصد بافت فرسوده تهران 
نوسازي شده است

وي با اشاره به اينكه از كل بافت فرسوده تهران تاكنون 43 
درصد آن نوسازي شده اس��ت، بيان كرد: بخش مهمي از 
مانده ها در حريم راه آهن و حرائم فشار قوي قرار دارد و بخش 
مهم ديگري از آن شامل تجاري ها است و بخش ديگر نيز 
شامل بافت تاريخي مي شود. هدايت ادامه داد: در آن مواردي 
كه امكان مساعدت وجود داش��ت، اغلب نوسازي صورت 
گرفته و بخش زيادي نمانده و در حال حاضر به قس��متي 
از بافت فرسوده رسيده ايم كه موانعي مانند موارد مذكور بر 
سر راه آنها قرار دارد. رييس سازمان نوسازي شهر تهران با 
بيان اينكه چندين هزار پالك وجود دارد كه ُسرخوردگي 
سندي دارند، گفت: همين عامل سبب بروز مشكل شده و 
در حال حاضر امالك قولنامه اي قابليت تجميع ندارند. وي 
با اشاره به اينكه عدم مساعدت به بهبود بافت فرسوده به بهانه 

افزايش جمعيت پذيري، بافت فرسوده را از بين برده است، 
اظهار كرد: متأسفانه سخت گيري هاي مقطعي سبب شد 
تا گروه هاي تأثيرگذار از بافت بروند و تنها عاملي كه در حال 
حاضر مشكل بافت فرسوده را برطرف مي كند، بازگرداندن 
جمعيت با تأمين خدمات است. هدايت ادامه داد: از سال 85 
تا 95 در تهران يك ميليون و 325 هزار واحد پروانه صادر 
شده و طبق آماري كه از سازمان آمار اخذ شده جمعيت 
ش��هر تهران در اين دوره 862 هزار نفر اضافه شده است؛ 
چرا كه بيشتر واحدهاي توليدي صرف ازدواج شده است.

    شهر تهران به دليل گراني
در حال پس زدن جمعيت است

رييس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه جمعيت 
اس��تان تهران به طور قابل توجهي افزاي��ش دارد و گفته 
مي شود كه هر سال به جمعيت استان تهران 200 هزار نفر 
اضافه مي شود، گفت: در سال گذشته در مجموع 40 هزار 
نفر به شهر تهران مهاجرت كردند؛ چرا كه تهران به دليل 
گراني در حال پس زدن جمعيت خود است. وي تصريح 
كرد: در حال حاضر با راندگي جمعيت اصيل تهران مواجه 
هستيم و هر سال اشخاصي كه در مناطق يك سكونت دارند 
به منطقه سه مي روند و اشخاصي كه در منطقه سه سكونت 
دارند به منطقه 5 مي روند؛ لذا اگر خدمات را تأمين كنيم 
و جمعيت به بافت فرسوده بازگردد، مشكل بافت فرسوده 
حل خواهد شد. وي در خصوص آخرين وضعيت پروژه نواب 
و باغ آذري اظهار كرد: در حال حاضر پروژه نواب از پيش بيني 
انجام شده نيز پيشرفت بيشتري داشته است و باغ آذري نيز 

طبق برنامه زمان بندي شده در حال پيشرفت است.

برابر رای شماره140160324002001117 مورخه 08/03/ 1401 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساخنمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بال معارض  متعلق به آقای غالمحسین زرین صدف فرزند سلمان 
به شماره شناسنامه249 وشماره ملی 5329737435 صادره از دشتستان در ششدانگ یک  باب ساختمان به مساحت 869/91 
متر مربع قسمتی از پالک2023 اصلی واقع در بخش س�ه حوزه ثبت ملک برازجان  شهر برازجان خریداری شده از آقای  حاج 
احمد وثوقی و شرکاء به ایشان واگذار گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت  یکماه از تاریخ  تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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برابر رای ش�ماره140160324002001134 مورخه 08/07/ 1401 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اخنمانهای 
فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بال معارض  متعلق به آقای سعید رحیمی فرزند نصرت اله  به شماره 
شناس�نامه525 وش�ماره ملی 2371189898 صادره از  کازرون در ششدانگ یک  قطعه باغ به مساحت 431753 متر مربع قسمتی از 
پالک2855  واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان   اراضی دالکی خریداری شده از آقای  جعفر رضائی به ایشان واگذار گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی  داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت  یکماه از تاریخ  تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
 عدم وصول اعتراض  طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد  ش�د صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی

 ) دادگاه ( نیست. م الف 483
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

حمیدرضا باقرپور - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

برابر رای شماره140160324002001135 مورخه 08/07/ 1401 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساخنمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بال معارض  متعلق به آقای سید حسین موسوی نژاد فرزند سید 
هاشم به شماره شناسنامه5320039212 وشماره ملی 5320039212 صادره از سعدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 7500 متر مربع قسمتی از پالک 2829 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی سعد آباد خریداری شده 
از آقای سید هاشم  موسوی نژاد به ایشان واگذار گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت  یکماه از تاریخ  تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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اگرچه در سال هاي گذشته همواره از سوي مسووالن وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد شده بود كه راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات، با محدوديت در اينترنت مساوي نيست 
و مردم نبايد تصور كنند كه با پيشرفت شبكه ملي، قرار است 
اينترنتشان با قطعي مواجه شود، اما تجربه دو ماه گذشته 
كه به واسطه اعتراضات و ناآرامي ها بر پيكره فضاي مجازي 
كشور سايه انداخته نشان مي دهد كه نگراني هاي مردم و 
هشدارهاي فعاالن فضاي مجازي چندان هم بيراه نبوده 
است. در شرايطي كه تا پيش از اين، شبكه هاي اجتماعي از 
توييتر و يوتيوب تا پيام رساني مانند تلگرام در مقاطع مختلف 
در ايران با فيلترينگ مواجه شده بودند، اما شبكه اجتماعي 
اينستاگرام و پيام رسان واتس اپ كه جزو پرمخاطب ترين 
شبكه هاي اجتماعي اين روزهاي ايران هم به شمار مي رفتند 
توانسته بودند از فيلترينگ در امان بمانند، اما باالخره كميته 
فيلترينگ دس��ت نوازش خود را به سر اين دو پلتفرم هم 
كش��يد تا ديگر پلتفرم خارجي پرمخاطبي براي كاربران 
فضاي مجازي باقي نماند و در عين حال، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات هم مكررا از توسعه پيام رسان هاي داخلي 
س��خن مي گويد و به نظر مي رسد تمايلي براي بازگشايي 
مجدد پلتفرم هاي خارجي وجود ندارد. سناريوهايي را كه 
براي آينده اينترنت در ايران مي توان تصور كرد، روي كاغذ، 
از آزادي مطلق تا بسته شدن كامل در نوسان است؛ الگوهاي 
موجود حكمراني اينترنت در جه��ان را مي توان از زواياي 
مختلف دسته بندي كرد اما در يك طبقه بندي كلي، چهار 
الگوي امريكايي، اروپايي، آسياي شرقي و چيني در جهان 
رايج هستند. پيوست اشاره مي كند كه الگوي نخست يعني 
الگوي امريكايي بر مبناي پايه اصول بازار آزاد طراحي شده 
است كه با تكيه بر اصل لسه فر سعي مي كند تا حد امكان 
از دخالت دولت در اقتصاد و فرايند مبادله امتناع شود و به 
دس��ت تنظيم گر بازار اجازه دهد اقتصاد به تعادل برسد. 
اين تفكر البته در مي��ان جمهوري خواهان و دموكرات ها 
با غلظتي يكسان مشاهده نمي شود اما در ديد كلي، نهاد 
حكومت در امريكا كمتر در بسياري از ساحت ها از جمله 
اقتص��اد و در پي آن، اينترنت دخالت مي كند. تصور اينكه 
يك شبكه اجتماعي مانند توييتر بتواند رييس دولت يك 
كش��ور اروپايي را براي هميشه از حضور در خود منع كند 
چندان ممكن نيست. الگوي اروپايي تنظيم گري و دخالت 
در اينترنت را بيشتر مجاز مي شمارد و باور دارد رها كردن 
اينترنت مي تواند دموكراس��ي و حاكميت ملي كشورها 
را به خطر بيندازد. الگوي س��وم، مدلي است كه در برخي 
كشورهاي آسياي شرقي مانند كره جنوبي پياده مي شود كه 
در آن راهبري با دولت و اجرا با بخش خصوصي است. الگوي 
چهارمي كه در مقابل اين دو قرار مي گيرد، الگوي چيني 
است كه بر استقالل حداكثري از اينترنت تاكيد مي كند 
و با مسدودسازي حداكثري پلتفرم ها و سرويس هاي 
خارجي تالش مي كند جريان گردش اطالعات را تا حد 
امكان كنترل و محدود كن��د. چيني ها همواره تالش 
كرده اند در زمينه تكنولوژي جايگزين هاي قدرتمند 
داخلي معرفي كنند و تا حدود زيادي موفق نيز بوده اند.

 
     نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي

 آخرين تجربه قانون گذاري اينترنت در ايران مربوط به 
طرح »نظام تنظيم مقررات خدم��ات فضاي مجازي« 
موسوم به صيانت است كه پس از فراز و نشيب هاي فراوان 
در مجلس شوراي اسالمي، مجلس آن را به شوراي عالي 
فضاي مجازي ارجاع داد و سرانجام چند ماده حياتي آن 
توسط اين شورا در روز ۵ شهريور ۱۴۰۱ ابالغ شد. موادي 
كه شوراي عالي تصويب و ابالغ كرد، وظايف كميسيون 

عالي تنظيم مق��ررات فضاي مجازي را كه ذيل ش��ورا 
فعاليت مي كند به روز و اضافه كرد و بر اين اس��اس، شورا 
بزرگ ترين تنظيم گر اين حوزه است و تعيين سياست ها 
و چارچوب هاي كلي بر عهده كميس��يون عالي تنظيم 
مقررات اس��ت كه نمايندگاني از مجلس، قوه قضاييه، 
صداوسيما، س��پاه پاس��داران و… در آن حضور دارند. 
شرايط امنيتي فعلي دير يا زود احتماال تغيير مي كند و 
مي توان شوراي عالي را تنظيم گر تنظيم گران اينترنت در 
ايران الاقل در شرايط عادي غيرامنيتي دانست. اين شورا 
كه تيرماه سال ۹۹ معماري شبكه ملي اطالعات را تصويب 
كرد، اكنون با وجود يك دولت هم س��و و وزير ارتباطاتي 
كه پيش از ش��روع كارش در جلسه راي اعتماد مجلس، 
وزارتخانه اش را وزارت توسعه شبكه ملي اطالعات ناميد بر 
تحقق اهداف برزمين مانده اين شبكه اميد بسياري بسته 
است. عيسي زارع پور، رييس مركز آمار و فناوري اطالعات 
سابق قوه قضاييه در همان روزهاي ابتدايي شروع كارش 
در وزارت ارتباطات خود را مجري سياست هاي شوراي 
عالي فضاي مجازي نيز معرفي كرده بود تا از آغاز، نامش به 
عنوان وزيري مطيع در يك دولت هم سو شهرت پيدا كند. 
زارع پور در مقاطع بسياري تاكيد كرده كه نسبت ترافيك 
داخلي و خارجي كشور بايد برعكس شود. او ۲۴ آبان ماه 
۱۴۰۱ به مجلس رفت تا به سوال يكي از نمايندگان در 
مورد پيشرفت ش��بكه ملي اطالعات پاسخ دهد و اعالم 
كرد اين اتفاق افتاده و نسبت ترافيك داخلي از خارجي 
پيشي گرفته است. وزير ICT در آن جلسه از اقبال باالي 
مردم به پيام رسان هاي داخلي خبر داد و گفت: »در يك 
روز شاهد پيوس��تن ۱۷ ميليون كاربر به پلتفرم داخلي 
بوده ايم و در يك برنامه داخلي، ماهانه بيش از ۳۵ ميليون 
نفر از آن استفاده كردند. ترافيك اينترنت داخلي در مقابل 
شبكه هاي خارجي ۶۰ به ۴۰ شده است و اين براي اولين بار 
اس��ت كه ترافيك توليد داخل بيش از دو برابر شده كه 
نشان مي دهد مردم اقبال و اعتماد كرده اند.« آمار اعالمي 
زارع پ��ور در تضاد با داده هاي اپراتورهاي اينترنت ثابت و 
همراه است و به همين دليل باعث تعجب بسياري شد. 
سوال مجلس از وزير ارتباطات در حالي در مورد توسعه 
شبكه ملي اطالعات مطرح شد كه نزديك به دو ماه از فيلتر 
شدن اينستاگرام و واتس اپ مي گذشت و كسب وكارهاي 
فعال در اين پلتفرم در معرض خطر نابودي قرار داشتند 
و همچنان دارند. اين سوال اگرچه در دل خود مطالبه از 
وضعيت كسب وكارهاي اينترنتي را نيز داشت اما به هر 
حال نشان مي دهد بخش هاي مختلف حاكميت به چه 
شكل به آينده اينترنت در ايران نگاه مي كنند. آينده اي كه 
نمايندگان مجلس دغدغه توسعه شبكه ملي اطالعات 

دارند و با شنيدن برعكس شدن نسبت ترافيك داخلي 
و خارجي از توضيحات وزير احتماال قانع مي شوند.

  صيانت به سبك زارع پور
عيس��ي زارع پور ميان سال هاي ۹۵ تا ۹۷ عضو علي البدل 
هيات مديره جمعيت توس��عه گران فضاي مجازي پاك 
بود. سازمان مردم نهادي كه مديرعامل آن رسول جليلي، 
رييس دانشگاه شريف است، كسي كه اهالي اكوسيستم 
فناوري اطالعات و ارتباطات ايران، او را يكي از بانيان طرح 
صيانت مي دانند. با هيچ متر و معياري نمي توان زارع پور را 
مدافع اينترنت مبتني بر الگوي امريكايي يا اروپايي دانست. 
گواه اين ادعا اظهارنظرهاي او پس از فيلتر شدن اينستاگرام 
و واتس اپ اس��ت. وزير در روزهاي ابتداي��ي مدام از زير بار 
مسووليت شانه خالي كرد، توپ را در زمين نهادهاي امنيتي 
انداخت، اينستاگرام را آماج حمالت قرار داد و به كسب وكارها 
گفت نبايد در شبكه اجتماعي اي كه نمي شود به آن اعتماد 
كرد و حكومت فيلترش كرده فعاليت كرد. روزهاي نخست 
وزارت او مصادف با شروع به كار كميسيون مشترك طرح 
صيانت در مجلس بود. افكار عمومي و اكوسيستم نوآوري 
ايران از وزير انتظار داش��تند در قبال طرحي كه از ديد آنها 
اميد را در مورد اينترنت قرباني مي كرد موضع گيري كند. 
زارع پور متوجه اين مساله بود و در چند مقطع انتقاداتي به 
آن وارد كرد. او حتي آذرماه ۱۴۰۰ در ديدار با رييس مجلس 
نسخه جديدي از طرح صيانت به رييس مجلس داد كه گفته 
مي شد با نسخه وقت طرح ۳۰ درصد متفاوت بود. دغدغه 
زارع پور اما از جنس ديگري بود. او مي خواست طرح بي سرو 
صدا پيش برود و اگر مشكلي وجود دارد با كمترين جنجال 
رسانه اي برطرف شود. وزير ارتباطات بهمن ماه ۱۴۰۰ در 
يكي از رويدادهاي ش��ركت مخابرات حاضر ش��د و گفت: 
»طرح بايستي در فضايي آرام و معقول تر و در سطح نخبگاني 
بررسي شود. بايستي در بررسي طرح از تالطم اجتماعي 
دوري شده و در فضاي كارشناسي و نخبگاني بررسي شود 
تا مصوبه اي با اشكال شكل نگيرد. همچنين منافع مردم و 
كسب وكارها در نظر گرفته شود.« حدود شش ماه بعد و در 
حالي كه طرح صيانت در مجلس به بن بست خورده بود و 
مدتي از آن خبري به گوش نمي رسيد، مصوبه به روزرساني و 
توسعه وظايف كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 
در ش��وراي عالي تصويب شد تا قدرت يك نهاد انتصابي و 
غيرپاسخگوي ديگر در حوزه اينترنت تثبيت و تقويت شود.

 
     بسته حمايتي كسب وكارهاي 

اقتصاد ديجيتال
بسته حمايتي كسب وكارهاي اقتصاد ديجيتال ۱۰ آبان 

ماه ۱۴۰۱ رونمايي ش��د و در حال حاضر مراحل اجرايي 
آغاز حمايت هاي تعيين شده در اين بسته در حال اجراست. 
آيين نامه را مي توان فرش قرمزي براي پلتفرم هاي داخلي 
دانست كه در غياب اينس��تاگرام به دنبال سلطه بر اين 
بازار هستند. البته وزير ارتباطات چندين بار تاكيد كرده 
اس��ت حتي اگر پلتفرم هاي خارجي رفع فيلتر شود بايد 
از داخلي ها حمايت كرد. به گفته زارع پور بسته حمايتي 
پلتفرم هاي داخلي از مدت ها پيش در حال تدوين بوده و 
با بحران اخير به آن سرعت داده شد. بسته حمايتي دولت 
امتيازهاي ويژه اي براي پلتفرم هاي داخلي در نظر گرفته 
است. به عنوان مثال افراد مي توانند از حساب هاي خود در 
پلتفرم هاي داخلي به عنوان وثيقه دريافت وام هاي خرد 
استفاده كنند، هر چند هنوز آيين نامه آن تصويب نشده 
است. يا در بخش ديگري از بسته وزارت ICT مكلف شده 
است امكان ارايه خدمات پنجره ملي خدمات هوشمند را 
در پلتفرم هاي داخلي فراهم كند. دولت سعي كرده است 
با اعطاي مزاياي اس��تقرار در پارك هاي علم و فناوري به 
پلتفرم هاي داخلي به رشد و توسعه پلتفرم هاي داخلي 
كمك كند. همچنين مطابق آيين نامه حمايتي، ثبت نام 
كس��ب وكار مش��مول در يك پلتفرم  داخلي برابر با اخذ 
مجوز اس��ت و ديگر نيازي به درخواس��ت پروانه از ساير 
مراجع نيس��ت. اين موارد در كنار چندين مورد ديگر كه 
در بسته حمايتي قيد شده اند در حكم فرش قرمزي براي 
پلتفرم هاي داخلي هستند. حتي اگر اينستاگرام رفع فيلتر 
شود سياست فعلي حاكميت در شتاب دادن به حمايت 
از پلتفرم هاي اجتماعي داخلي مانند روبيكا، سروش، بله و 
… است. شوراي عالي فضاي مجازي در آخرين جلسه خود 
نيز بر استفاده بيشتر از پلتفرم هاي داخلي و حمايت دولت 
از حضور كسب وكارها در پلتفرم هاي ايراني نيز تاكيد كرد.

  پيش به سوي شرق
تشخيص حركت مسير اينترنت در ايران به سمت الگوي 
چيني چندان سخت نيست. حاال اينستاگرام و واتس اپ، 
آخرين  بازمانده هاي متا، فيلتر شده اند. از مسدود شدن 
توييتر و فيس بوك و يوتيوب نيز سال ها مي گذرد. رفتار 
حاكميت در سال هاي اخير به خوبي نشان مي دهد هيچ 
ش��بكه اجتماعي خارجي اي اگر پر كاربر ش��ود تحمل 
نخواهد شد. از همين رو اكنون تمركز روي داخلي هاست. 
از هر س��مت حاكميت صداي حماي��ت از پلتفرم هاي 
بومي و توسعه ش��بكه ملي اطالعات به گوش مي رسد. 
البته برخي از بخش هاي حاكميت كه بيشتر در مجلس 
ديده مي ش��وند نمي خواهند حضور ايران در اينترنت و 
نه اينترانت به كلي از بين برود. اينها نيم نگاهي به طرح 
اينترنت طبقاتي دارند تا با تعيين سطح دسترسي براي 
كساني كه صالح ديده مي ش��ود در اين فضا نيز حضور 
داشته باشند. احمد راستينه يكي از اين نمايندگان بود كه 
ابتداي آبان ماه به ايلنا گفته بود: »اينكه ما بگوييم سطح 
دسترسي براي همه آحاد جامعه يكسان باشد تا جهاد 
تبيين اتفاق بيفتد اين مطلب غلطي است. اما ما حتما بايد 
در يك بستر مناسب فضا را براي نخبگان و ظرفيت هايي 
كه مي توانند در ديپلماسي بين المللي و جهاد تبيين در 
عرصه جهاني به كمك بيايند، فراهم كنيم. در تمام دنيا 
سطوح دسترسي تعريف شده است، من فكر مي كنم 
هيچ ك��س نمي پذيرد كه اگر كس��ي كار بازرگاني و 
تجارت بين المللي انجام مي دهد، سطح دسترسي اش 
به فضاي مجازي و اينترنت محدود باشد.« اما چيزي 
كه مش��خص اس��ت تالش دولت براي بزرگ شدن 

پلتفرم هاي داخلي در فضاي غيررقابتي است. 

دنياي فناوريدريچه
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جزييات  همكاري ايران با كره
 جنوبي و روسيه در حوزه ارتباطات

رييس مركز همكاري ه��اي تخصصي و مطالعات 
راهب��ردي بين المللي وزارت ارتباطات با تش��ريح 
همكاري هاي ارتباطي با دو كش��ور كره جنوبي و 
روس��يه، چش��م انداز روابط آتي را مثبت ارزيابي 
كرد. بهزاد احمدي در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
خصوص دستاوردهاي كنفرانس وزراي ارتباطات 
و ديجيتال كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي و 
اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه 
)اس��كاپ( اظهار كرد: اين س��فر براي شركت در 
اولين اجالس وزراي ارتباطات و فناوري اطالعات 
كشورهاي عضو اسكاپ به ميزباني كره جنوبي بود؛ 
در وهله نخست دستور كار بين المللي داشت و به 
موضوعاتي چ��ون ديجيتالي كردن اقتصاد و طرح 
مهمي چون ش��اهراه اطالعاتي آسيا-اقيانوس��يه 
مي پرداخت و در وهله دوم جنبه دوجانبه داش��ته 
و مالقات هاي��ي با وزراي همتا در كش��ورهاي كره 

جنوبي، تايلند و فيليپين را در بر مي گرفت.

    مشاركت ايران
 در برنامه هاي توسعه اي اسكاپ

رييس مركز همكاري ه��اي تخصصي و مطالعات 
راهب��ردي بين الملل��ي وزارت ارتباط��ات درباره 
دستاوردهاي اين سفر براي جمهوري اسالمي ايران 
گفت: آورده اصلي اين سفر در سطح سازمان هاي 
بين المللي، مش��اركت گس��ترده و موثر ايران در 
برنامه هاي توسعه اي اس��كاپ براي منطقه آسيا و 
اقيانوسيه است كه با توجه به نگاه به شرق جمهوري 
اس��المي ايران، اين موضوع هم از نظر ديپلماسي 

اقتصادي و هم از منظر فناورانه حائز اهميت است.

    توسعه ترانزيت داده
و بازار شركت هاي خصوصي ايراني

 وي افزود: در سطح دوجانبه نيز مذاكرات خوبي براي 
توسعه روابط در بخش هاي مختلف به ويژه ترانزيت 
داده، توسعه بازار براي شركت هاي خصوصي ايراني 
و نيز ام��كان همكاري هاي فضايي انجام ش��د. در 
موضوع پيام رسان بيشتر مذاكرات پيرامون تبادل 
تجربه و معرفي ظرفيت شركت هاي ايراني به ساير 
كشورها بود، همچنين نحوه رشد و ارتقا پلتفرم هاي 
ملي كشور كره جنوبي نظير Kakao و Naver نيز 
مورد بررسي قرار گرفت. رييس مركز همكاري هاي 
تخصصي و مطالعات راهب��ردي بين المللي وزارت 
ارتباطات در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كنفرانس 
و به دنبال آن نشست هاي انجام شده منجر به عقد 
تفاهمنامه اي شده است يا خير، تصريح كرد: تفاهم 
نامه اي در اين س��فر امضا نش��د اما مذاكرات خوبي 
با كش��ورهاي مذكور براي تأس��يس كارگروه ويژه 
پيگيري روابط و تمهيد س��فرهاي رسمي كه قطعًا 
مي تواند ب��ه امضاي يادداش��ت تفاهم و همچنين 

قراردادهاي بخش خصوصي بينجامد، انجام شد.

    چشم انداز مثبت آينده
از روابط با كره جنوبي

احمدي با تاكيد بر اينكه چش��م انداز آتي روابط با كره 
جنوبي مثبت و روشن است، گفت: مذاكرات سازنده اي 
با همتاي كره اي صورت گرفت اما روابط با اين كشور از 
جمله روابط در حوزه ICT تابعي از روابط كلي تهران با 
سئول است كه به دليل پيروي آن از تحريم هاي ظالمانه 
امريكا و به ويژه بلوكه شدن دارايي هاي ايران در بانك هاي 
كره اي در شرايط مدنظر ما قرار ندارد. وي افزود: با اين 
حال چنانچه سئول اراده اي مبتني بر اصالح عملكرد 
فعلي اش درقبال تهران داشته باشد، حوزه ICT يكي 
از مهم ترين حوزه هاي همكاري دو كشور خواهد بود. 
رييس مركز همكاري هاي تخصصي و مطالعات راهبردي 
بين المللي وزارت ارتباطات خاطرنشان كرد: نخستين 
كنفرانس وزراي ارتباطات و ديجيتال كشورهاي عضو 
كميس��يون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد 
براي آس��يا و اقيانوسيه )اس��كاپ(، ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در 
شهر سئول كره جنوبي برگزار ش��د؛ وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات كشورمان نيز به دعوت رسمي همتاي 
ك��ره اي خود و نيز دعوت دبير اجرايي اس��كاپ در اين 
كنفرانس حضور يافت. وي همچنين در خصوص سفر 
اخير الكساندر شويتوف، معاون وزير توسعه ديجيتال، 
ارتباطات و رس��انه هاي جمعي روسيه به همراه تيمي 
از شركت هاي پيشرو و مهم روسي به تهران نيز گفت: 
اين ديدار در راس��تاي پيگيري توافقات صورت گرفته 
بين دو كشور در سفر وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
كشورمان به روسيه در تابستان و توسعه بيش از پيش 
روابط در حوزه ارتباطات و فناوري مس��تمر پيشرفت 
در روابط دوجانبه و رفع موانع و تس��هيل همكاري ها 
از يك س��و و آشنايي هرچه بهتر شركت هاي روسي با 
محصوالت و خدمات شركت هاي فناور و دانش بنيان 

ايراني در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام شد.

 رصد شكاف امنيتي 
در سايت اداره ماليات امريكا

شكافي امنيتي در وب سايت اداره ماليات ايالت 
فلوريدا رصد شده كه داده هاي حساس كاربران 
را فاش كرده اس��ت. ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
انگجت، يك رويداد امنيتي س��بب شده برخي 
از س��اكنان ايالت فلوريداي امريكا مجبور شوند 
ام��ور مالي خود را با دقت بيش��تري رصد كنند. 
كامران محسن كارش��ناس فناوري در اين باره 
فاش كرد وب سايت اداره درآمد فلوريدا شكاف 
امنيتي داش��ته و به همين دليل شماره حساب 
بانكي و شماره تامين اجتماعي صدها كاربر فاش 
ش��ده اس��ت. هر فردي كه وارد وب سايت ثبت 
ماليات كس��ب و كار ايالتي ش��ده باشد مي تواند 
فقط با تغيير آدرس وب س��ايتي كه به ش��ماره 
درخواس��ت ماليات دهن��دگان اش��اره مي كند، 
داده ه��اي خصوصي فرد را ببين��د، تغيير دهد و 
حتي حذف كند. براي تغيير آدرس وب س��ايت 
فقط كافي است ارقام در لينك را تغيير دهيد. به 
گفته محسن پس از كشف شكاف امنيتي، بيش 
از ۷۱۳ هزار تقاضانامه به اين اداره ارس��ال شده 
اس��ت. او درباره ش��كاف امنيتي در ۲۷ اكتبر به 
اداره دولتي هشدار داده بود. بتاني وستر نماينده 
اي��ن اداره در بيانيه اي اعالم ك��رد ۴ روز پس از 
ثبت گزارش، اين ش��كاف امنيتي برطرف شده 
و دو ش��ركت كه نام آنها فاش نشده، وب سايت 
را ايمن كرده اند. به گفته او هيچ نشاني مبني بر 
سوءاستفاده از شكاف امنيتي رصد نشده است. 
اداره درآمد ايالت فلوريدا طي ۴ روز پس از افشاي 
اين امر با ماليات دهندگاني كه شماره موبايل آنها 
فاش ش��ده تماس گرفتند يا نامه ارسال كردند و 
سرويس رصد اعتبار رايگان به مدت يك سال را 

به آنها ارايه كردند.

متا به دنبال توافق با اتحاديه اروپا 
درباره تحقيقات آنتي تراست

متا پلتفرمز مدتي اس��ت ب��ا رگوالتورهاي آنتي 
تراست اتحاديه اروپا ارتباط برقرار كرده تا تحقيقات 
درباره استفاده از داده هاي كاربران و ارتباط آنها با 
تبليغات دسته بندي شده در پلتفرمش را تسويه 
كند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، به 
گفته منابع آگاه مذاكرات دو طرف در مراحل اوليه 
است و تاكنون هيچ پيشرفتي در آن حاصل نشده 
است. رگوالتور آنتي تراست اتحاديه اروپا در ژوئن 
سال گذشته تحقيقات درباره فيس بوك را با تمركز 
روي استفاده ناعادالنه از داده هاي آگهي دهندگان 
براي رقابت با آنها در بخش تبليغات دس��ته بندي 
ش��ده آغاز كرد. تحقيقي ديگر نيز درباره ش��يوه 
ارتباط ميان تبليغات دسته بندي شده فيس بوك 
با ش��بكه اجتماعي آن براي دسترسي بيشتر به 
مش��تريان و پيروزي بر رقبا در حال اجرا اس��ت. 
گاهي اوقات ش��ركت هاي بزرگ پس از مواجهه 
با چني��ن اتهامات��ي خواهان تس��ويه اين موارد 
مي ش��وند. تس��ويه تحقيقات آنتي تراس��ت به 
ش��ركت اجازه مي دهد تا از جريمه اي تا س��قف 
۱۰ درصد درآمد جهاني اش بگريزد و همچنين 

از خسارت هاي بيشتر نيز جلوگيري مي كند.

گزارش دهي حمالت سايبري 
در سوييس اجباري مي شود

دولت س��وييس پيش��نهاد كرده گ��زارش دهي 
حمالت سايبري به زيرساخت هاي حياتي الزامي 
شود تا فعاليت هكرها آشكار و زنگ خطر سريع تر 
به ص��دا دربيايد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
دولت اي��ن كش��ور از پارلمان خواس��ته با وضع 
قانوني مبنايي حقوقي ب��راي الزام گزارش دهي 
را ايج��اد و وظايفي براي مركز امنيت س��ايبري 
ملي )NCSC( به عنوان مركز نظارت بر حمالت 
س��ايبري تعيين كند. در بيانيه دولت س��ويس 
در اين باره آمده اس��ت: »حمالت س��ايبري كه 
موفق به نش��ت اطالعات مي ش��وند، پيامدهاي 
وخيمي براي امنيت و موجوديت اقتصاد كش��ور 
دارند. عموم مردم، مقامات و شركت ها روزانه در 
معرض خطر حمالت س��ايبري هستند. در حال 
حاضر هي��چ اطالعات دقيقي از آنكه چه حمالت 
س��ايبري رخ داده، وجود ندارد زيرا گزارش دهي 
چنين رويدادهايي به NCSC داوطلبانه است. به 
عنوان مثال پس از حمله روسيه به اوكراين، بورس 

سوييس شاهد افزايش حمالت سايبري بود.

 مسير هموار خودرو 
در بورس كاال

همچنين س��خنگوي وزارت صمت از بورس كاال 
خواسته است در قبال ۴ هزار ميليارد ارزش معامالت 
خودرو پاسخگو باشد كه چقدر از اين سرمايه سود 
خالص شركت بورس كاال به شمار مي رود. اين ادعا 
در حالي است كه هزينه معامالت خودرو در بورس 
كاال يك هزارم قيمت خودرو است. اين مقياس در 
مقايس��ه با هزينه معامالت در بورس اوراق بهادار 
كه در مجم��وع ۱.۲۵ درصد ميزان ارزش معامله و 
در قبال كارمزد كارگزاري، كارمزد شركت بورس، 
حق نظارت سازمان، كارمزد شركت سپرده گذاري، 
فناوري و ماليات كشوري است محاسبه مي شود. با 
اين قياس متوجه مي ش��ويم كه سود اصلي عرضه 
خودرو با مكانيسم عرضه و تقاضا متوجه توليدكننده 
و سهامدار است نه شركت بورس كاال. به هر ترتيب 
بايد منتظر عرضه هاي بيش��تر مان��د و ديد وزارت 

صمت تا كجاي كار سنگ اندازي مي كند.

همچنان تمايلي براي بازگشايي مجدد پلتفرم هاي خارجي وجود ندارد

تركه هاي صيانت بر جان اينترنت

نظارت خودكار بر محتوا در توييتر سرعت گرفت
مدير جديد ايمني و اعتماد توييتر به رويترز اعالم كرد اين 
پلتفرم شبكه اجتماعي به جاي نظارت انساني، به نظارت 
خ��ودكار بر محتوا روي آورده و ب��ه جاي حذف بعضي از 
مطالب خاص، انتش��ار آنها را محدود مي كند. به گزارش 
ايس��نا، اال ايروين، نايب رييس اعتم��اد و ايمني توييتر 
اظهار كرد: توييتر با جديت بيشتري، هشتگهاي مستعد 
سوءاستفاده و نتايج جس��ت وجو را در حوزه هايي شامل 
سوءاستفاده از كودكان محدود مي كند. وي در نخستين 
مصاحبه اي كه يك مدير توييتر از زماني كه ايالن ماسك 
اين شركت شبكه اجتماعي را اواخر اكتبر خريداري كرد، 
انجام داده است، اظهار كرد: بزرگ ترين تغييري كه انجام 
شده، اين است كه اين تيم اختيار كامل براي اقدام سريع 
و تا حد ممكن جدي دارد. همزمان با اظهارات اين مدير 
توييتر، محققان اعالم كردند نفرت پراكتي در توييتر پس 
از اينكه ايالن ماسك عفو عمومي براي حساب هاي تعليق 
شده در دوران مديريت قبلي اين شركت شبكه اجتماعي 

را اعالم كرد، افزايش يافته اس��ت. توييتر با س��واالتي در 
خصوص توانايي و تمايل براي نظارت بر محتواي نامطلوب 
و غيرقانوني روبرو شده است زيرا ماسك نيمي از كاركنان 
اين ش��ركت را اخراج ك��رده و به كارمن��دان باقي مانده 
اولتيماتومي براي كار طوالني و طاقت فرسا داد كه خروج 
صدها كارمند ديگر را به دنبال داشت. آگهي دهندگان كه 
منبع اصلي درآمد توييتر هستند، به دليل نگراني نسبت 
به وجهه برند خود، اين پلتفرم را ترك كرده اند. ماسك در 
ديدار با امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه، براي تقويت 
نظارت بر محتوا و حمايت از آزادي بيان قول داد. ايروين 
گفت: ماسك اين تيم را تشويق كرده است نگراني كمتري 
نسبت به تاثير اقداماتشان بر رشد شمار كاربران يا درآمد 
اين پلتفرم داش��ته باشند و گفته است سالمت و ايمني، 
اولويت اصلي اين شركت است. وي بر اين موضوع هر روز 
و چند بار در روز تاكيد مي كند. به گفته كاركنان س��ابق 
توييتر، رويكردي كه ايروين تشريح كرده است، تا حدودي 

منعكس كننده شتاب تغييراتي است كه از سال گذشته 
براي مديريت رفتار نفرت انگيز و ساير موارد نقض سياست 
توييتر، برنامه ريزي شده بودند. يك رويكرد كه شعار آن 
»آزادي بيان نه آزادي دسترسي« بوده است، شامل عدم 
حذف توييت هاي خاصي است كه سياست هاي توييتر 
را نقض مي كنند اما اين توييت ه��ا در محل هايي مانند 
تايم الين خانه و بخش جس��ت وجو، ظاهر نخواهند شد. 
توييتر مدت هاست از ابزارهاي فيلترينگ امكان مشاهده 
براي اطالعات نادرست استفاده كرده و پيش از اينكه ايالن 
ماسك اين ش��ركت را خريداري كند، آنها را در سياست 
خود در قبال نفرت پراكني گنجانده بود. اين رويكرد اجازه 
مي دهد محتواي نامطلوب به شكل آزادانه منتشر شود اما با 
جلوگيري از پرمخاطب شدن آن، مانع آسيب هاي احتمالي 
مربوط به انتشار چنين محتوايي مي شود. طبق آمار مركز 
مقابله با نفرت ديجيتالي، شمار توييت هاي حاوي محتواي 
نفرت انگيز در توييتر، يك هفته پيش از اينكه ماسك در 

توييتي در ۲۳ نوامبر اعالم كند مشاهده محتواي نفرت 
پراكني در اين پلتفرم كاهش پيدا كرده اس��ت، به ميزان 
چشمگيري افزايش داشت. توييت هاي حاوي عبارت ضد 
سياه پوستان در مدت مذكور، سه برابر در مقايسه با يك ماه 
پيش از خريداري شدن توييتر توسط ايالن ماسك افزايش 
پيدا كرد. بر اساس گزارش رويترز، ايروين كه پيش از ورود 
به توييتر در ژوئن، سمت هاي مشابه در شركت هاي ديگري 
نظير آمازون و گوگل داشت، اين ادعا كه توييتر، منابع كافي 
يا تمايلي براي حفاظت از اين پلتفرم را ندارد، رد كرد و گفت: 
اخراج ها تاثير قابل توجه��ي روي كاركنان تمام وقت يا 
پيمانكاراني كه در اين شركت در بخش هاي حساسي مانند 
ايمني كودكان و نظارت بر محتوا كار مي كنند، نداش��ته 
اس��ت. دو منبع آگاه به رويت��رز گفتند: بيش از ۵۰ 
درصد از واحد مهندسي سالمت تعديل شده است. 
ايروين درباره اين ادع��ا اظهارنظر نكرد اما پيش تر 

اخراج گسترده در اين واحد را تكذيب كرده بود.

روابط عمومي منطقه 7 عمليات انتقال گاز
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می آيد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که 
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تعادل| 
صادرات ايران در مرز تهديد قرار دارد. فعاالن اقتصادي 
اتاق تهران در نشس��ت اخير خود با مس��ووالن وزارت 
جهاد، هشدار دادند كه صادرات محصوالت كشاورزي و 
بازارهاي ايران، به طور جدي در شرف تهديد و كاهش 
سهم است. به گفته آنها سير نزولي صادرات فرآورده هاي 
كشاورزي ايران به دليل اعمال برخي سياست هاي ارزي 
و عدم اصالح رويه هاي آن براي بخش كشاورزي، آغاز 
ش��ده. به طوري كه بازارهاي درجه يك و دو صادراتي 
كش��اورزي ايران از دست رفته و اين در حالي است كه 
صادرات اين بخش بايد يك متولي و سياست گذار داشته 
باش��د و همه امور اين بخش در وزارت كشاورزي قرار 
گيرد. فعاالن حوزه كشاورزي با بيان اينكه 85 درصد از 
صادرات كشاورزي ايران به دو كشور عراق و افغانستان 
صورت مي گيرد، آسيب شناسي مقاصد صادراتي اين 
محصوالت و توسعه بازارها را ضروري عنوان و در عين 
حال، بر واگذاري امور كش��اورزي به بخش خصوصي 
و ترويج نقش تنظيم گري دول��ت، تاكيد كردند. آنها 
همچنين، مداخالت دولت در اقتصاد و كس��ب و كار را 
آس��يبي عنوان كردند كه همچنان ب��ه بخش توليد و 
نيز مصرف كنندگان وارد مي ش��ود. فعاالن اقتصادي 
همچنين يك بار ديگر خواستار حذف ارز نيمايي و تك 
نرخي شدن ارز شدند؛ چراكه به گفته آنها منجر به بهبود 

بخشي از مشكالت در حوزه هاي اقتصادي مي شود. 

   هشدار درباره بازارهاي صادراتي 
بيست و يكمين جلسه كميسيون كشاورزي و صنايع 
تبديلي اتاق تهران با حضور معاون توس��عه بازرگاني 
وزارت جهاد كش��اورزي برگزار شد و طي آن، فعاالن 
اقتص��ادي در حوزه كش��اورزي و صنايع غذايي با وي 
پيرامون مش��كالت و موان��ع تج��ارت فرآورده هاي 
كشاورزي به گفت وگو نشستند. در همين رابطه، رييس 
كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران به 
عدم اجراي اصالح مصوبه سقف و سابقه واردات اشاره 
كرد و يادآور ش��د كه با توجه به ابالغ بخش��نامه اي از 
س��وي دولت كه وزارت كشاورزي مس��ووليت اجرا و 
اقدام در اين زمينه را دارد، اين درخواست را مطرح كرد 
كه وزير جهاد كش��اورزي طي نامه اي به وزير صمت، 
آمادگي اجراي مصوبه س��قف و سابقه واردات از سوي 
اي��ن وزارتخانه را اعالم كن��د. كاوه زرگران همچنين 
پيشنهاد ورود گندم به سامانه بازارگاه را مطرح كرد و با 
اشاره به اينكه وزير جهاد كشاورزي از بخش خصوصي 
خواسته اس��ت تا براي واردات غالت و نهاده ها برنامه 
بدهد، تصريح كرد كه در ح��ال حاضر، انجمن غالت 
ايران، ظرفيت تامين 800 هزار تن غالت و 200 هزار 
تن روغن را دارد. علي تقوي فر نايب رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق تهران نيز حذف ارز نيمايي و تك نرخ 
ش��دن ارز را منجر به بهبود بخش��ي از مش��كالت در 
حوزه هاي اقتصادي عنوان كرد و مداخالت دولت در 
اقتصاد و كسب و كار را آس��يبي دانست كه همچنان 
به بخش توليد و نيز مصرف كنندگان وارد مي ش��ود. 
وي تصري��ح كرد كه بخش خصوصي و تش��كل هاي 

اقتصادي در بخش  كشاورزي و صنايع غذايي آمادگي 
پذيرش و قبول مس��ووليت  واگذاري امور اين بخش 
را دارند و دولت در اين خصوص نبايد نگراني داش��ته 
باش��د. همچنين احمدرضا فرش��چيان، ديگر عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با اعالم اينكه صادرات 
محصوالت كش��اورزي و بازارهاي ايران، به طور جدي 
در شرف تهديد و كاهش س��هم است، تاكيد كرد كه 
س��ير نزولي صادرات فرآورده هاي كشاورزي ايران به 
دليل اعمال برخي سياس��ت هاي ارزي و عدم اصالح 
رويه هاي آن براي بخش كشاورزي، آغاز شده است. به 
گفته وي، بازارهاي درجه يك و دو صادراتي كشاورزي 
ايران از دس��ت رفته اس��ت و اين در حالي اس��ت كه 
ص��ادرات اين بخش بايد يك متولي و سياس��ت گذار 
داشته باشد و همه امور اين بخش در وزارت كشاورزي 
قرار گيرد. فرشچيان اين درخواست را مطرح كرد كه 
كميته اي با حضور تشكل هاي بزرگ كشاورزي كشور 
تش��كيل و طي نشس��ت هايي مس��ائل و راهكارهاي 
عبور از مشكالت حوزه كشاورزي با حضور معاون اول 
رييس جمهور مورد بررسي و راهگشايي قرار گيرد. در 
بخش ديگري از اين نشست، محمدعلي رضايي رييس 
هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
گياه��ان دارويي و زعف��ران نيز از اف��ت 70 درصدي 
صادرات زعفران در مقايسه با سال گذشته خبر داد. از 
سوي ديگر، محمدمهدي نهاوندي عضو هيات مديره 
اتحادي��ه واردكنن��دگان نهاده ه��اي دام و طيور، هم 
افزايش نرخ حق پرچم كش��تي هاي اي��ران در درياي 
خزر را موجب باال رفتن هزينه هاي مربوط به تجارت 

غالت و ديگر فرآورده ها عنوان كرد و عباس كش��اورز، 
رييس انجمن آبياري و زهكش��ي نيز با بيان اينكه 85 
درصد از صادرات كش��اورزي ايران به دو كشور عراق 
و افغانستان صورت مي گيرد، آسيب شناسي مقاصد 
صادراتي اين محصوالت و توس��عه بازارها را ضروري 
عنوان و در عين حال، بر واگذاري امور كش��اورزي به 
بخش خصوصي و ترويج نقش تنظيم گري دولت، تاكيد 
كرد. اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي صنايع 
روغن نباتي نيز به ظرفيت خالي كارخانه هاي اين بخش 
اشاره كرد و يادآور شد كه مجوز صادرات روغن، در گرو 

تصميم وزارت كشاورزي معطل مانده است.

   مداخالت وزارت كشاورزي مقطعي است
در ادامه اين جلسه، محسن ش��يراوند، معاون توسعه 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي در سخناني، بر لزوم 
اعتمادسازي ميان بخش خصوصي واقعي و دولتي در 
حوزه كشاورزي تاكيد كرد و افزود: بخش خصوصي و 
نمايندگان صنعت و تجارت كشاورزي در اتاق بازرگاني و 
تشكل ها، مي توانند با هم انديشي منسجم خود پيرامون 
حل مش��كالت موجود در اين بخش، اب��زار چانه زني 
مناس��بي را در اختيار نمايندگان دولت براي طرح در 

جلسات تصميم گيري كابينه قرار دهند.
وي با بيان اينكه بخ��ش خصوصي فعال، بايد در روند 
كس��ب وكار داخل��ي و بين المللي خود، اس��تراتژي 
بلندمدت داشته باشد، افزود: دولت و شركت پشتيباني 
امور دام، صرفا در مقاطعي كه تامين نياز داخل برخي 
محصوالت جدي مي ش��ود، اق��دام به ورود ب��ه بازار 

كرده و تا زمان برق��راري تعادل در ب��ازار، اين ورود را 
خواهد داش��ت و قصد نداريم كه شركت هاي دولتي 
به عنوان كنشگران بازار وارد عمل شوند. شيراوند در 
همين رابطه تصريح كرد كه با اين حال، دولت نياز به 
تضمين از سوي بخش خصوصي براي تامين به موقع 
محص��والت و فرآورده هاي وارداتي مورد نياز كش��ور 
دارد. معاون توسعه بازرگاني وزارت كشاورزي در ادامه، 
پيشنهاد تشكيل كارگروهي مشترك با اتاق بازرگاني 
و اين معاونت براي بررسي موضوعات و اخذ تصميمات 
عملياتي را مطرح ك��رد. وي همچنين، با اعالم اينكه 
مسووليت سامانه بازارگاه از سه هفته پيش، به معاونت 
امور دام وزارت كشاورزي واگذار شده است، يادآور شد 
كه مراحل ايجاد و راه اندازي س��امانه اي جديد كه به 
مانند بورس داراي هسته معامالتي باشد در دستوركار 
معاونت توسعه بازرگاني وزارت كشاورزي قرار گرفته 
است. شيراوند همچنين در رابطه با ضرورت تفاوت نرخ 
ارز محصوالت كشاورزي با ساير كاالها، آن را مورد تاييد 
خود دانس��ت و تصريح كرد كه طي مشورت با بخش 
خصوصي مي توان مدل ت��ازه اي را احصا و در دولت و 
بانك مركزي مطرح كرد. وي همچنين اضافه كرد كه 
معاونت توسعه بازرگاني وزارت كشاورزي با صادرات 
روغن خوراكي مخالف نيس��ت ام��ا اولويت با تامين و 
رفع نياز كامل بازار داخل اين محصول است. شيراوند 
در پايان اين جلسه، آمادگي معاونت توسعه بازرگاني 
وزارت كشاورزي را براي تشكيل كارگروهي مشترك 
با نمايندگان بخش خصوصي در حوزه كشاورزي جهت 
بررسي مسائل و مشكالت و كسب راه  حل ها، اعالم كرد.

رويداداخبار
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علت تاخير در واردات خودرو 
چيست؟ 

وزير صمت گفت: تاخير در واردات خودرو به اين دليل 
است كه وارد كننده بايد مذاكره كرده و قرارداد منعقد 
كند، از جانب ما مانعي وجود ندارد. سيد رضا فاطمي 
امين در حاشيه اختتاميه فصل سوم برنامه ميدون، 
در مورد آخرين وضعي��ت واردات خودرو اظهار كرد: 
در خصوص واردات خودرو هماهنگي ها انجام شده و 
اكنون يك ماه است كه شركت هاي واردكننده درگير 
كار اجرا ش��ده اند. وزير صمت افزود: تأخير موجود به 
اين دليل است كه واردكننده بايد به مذاكره بپردازد و 
قرارداد منعقد كند. در اين ميان مانعي از سمت ما وجود 
ندارد. وي در مورد احياي واحدهاي راكد، تصريح كرد: 
احياي واحدهاي راكد تبديل به يك پروژه در خصوص 
معادن و صنايع شده و تاكنون موفق شده ايم تا 2 هزار 
واحد را احيا كنيم. وزير صمت در خصوص حمايت هاي 
ناكافي از واحدهاي توليدي و تعيين سطح اعتبارات، 
گفت: اين حرف به نوعي درست است. در كشور تنوع 
در مصارف و كسب وكارها و محدوديت در منابع داريم. 
وي ادامه داد: اين نبود توازن را بايد با كارهاي خالقانه 
جبران كنيم؛ مثاًل در بحث منابع مالي 2 كار را با بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد آغاز كرديم كه يكي از اين كارها 
تأمين مالي زنجيره اي است كه از اين طريق بهره وري 
منابع مالي را افزايش داديم. اين كار از س��ال گذشته 
آغاز شده و بايد تقويت شود. فاطمي امين اضافه كرد: 
اقدام دوم اين اس��ت كه جلوي انحراف منابع مالي از 
توليد را بگيريم تا كس��ي نتواند منابع را به اسم توليد 
بگيرد و جاي ديگر هزينه كند. وي افزود: پاسخ اصلي 
اين است كه روش هايي به كار ببريم كه با همين منابع 
موجود بتوانيم از واحدهاي توليدي حمايت كنيم. وزير 
صمت همچنين درباره تكميل سامانه تجارت گفت: 
اين كار وسيع آغاز شده و با تمام واحدهاي توليدي 
وارد مذاكره شده ايم تا تمام توليد خود را در آن ثبت 
كنند تا وضعيت توليد را به لحظه رصد كنيم.فاطمي 
امين افزود: اكنون ارتباطات با گمرك برقرار است و 
داده هايي را مي خواهيم تا اين سامانه را تكميل كنيم.

دو مشكل اصلي واردات تبلت
امير اس��حاقي، فعال اقتصادي و دبير اس��بق انجمن 
واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي در گفت وگو 
با مهر، با بيان اينكه در حال حاضر دو مانع جدي در مسير 
واردات رسمي تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اينكه نياز 
ساالنه بازار تبلت كشور حدود 200 ميليون دالر است، 
اما در فرآيند تخصيص سابقه ۳۳ ميليون دالري در نظر 
گرفته شده است، البته در ماه هاي اخير مجموع سابقه 
دو سال اخير كليه واردكنندگان به تأييد رسيد كه رقم 
تخصيص به ۶۶ ميليون دالر افزايش پيدا كرد، به بياني 
مشكل اول كافي نبودن تخصيص است. وي ادامه داد: از 
سوي ديگر واردات تبلت نسبت به موبايل با دشواري هاي 
خاصي مواجه بوده است و واردكنندگان باوجوداينكه 
توانايي واردات آن را دارند، به دليل دست وپاگير بودن 
مقررات  رغبتي به واردات ندارند. به گفته اسحاقي مشكل 
دوم در مس��ير واردات تبلت به الزامات س��ازمان ملي 
استاندارد در اين حوزه مربوط مي شود، وي افزود: در سه 
سال گذشته از طرق مختلف، نامه نگاري هايي با وزارت 
صمت صورت گرفته، با اين وجود همچنان الزام استاندار 
مرتفع نش��ده، البته در هفته هاي اخير نامه اي از سوي 
وزير صمت به رياست جمهوري و شوراي عالي استاندارد 
به منظور تغيير رويه فعلي ارسال شده است. اين فعال 
اقتصادي تصريح كرد: در سازمان ملي استاندارد مواردي 
از قبيل نداشتن شارژر، مالك قرار مي گيرد و با همين 
علت، اجازه واردات تبلت داده نمي ش��ود، درحالي كه 
سياست توليد در جهان به صورت فعلي بوده و به نظر 
مي رسد بايد در قواعد نظارتي تعيين شده توسط اين 
سازمان، تغيير ايجاد شود. وي در انتها تأكيد كرد: بازار 
تبلت كشور داراي تقاضاي مناسبي است؛ اما واردات 
اين كاال به كشور به داليل گفته شده، توجيه اقتصادي 
ندارد و همين امر سبب ش��ده تا سرمايه گذاران 

تمايلي كمتر به واردات تبلت داشته باشند.

كدام كاالي ايراني 
به ارمنستان صادر مي شود؟

ات��اق بازرگاني ته��ران در جديدترين گ��زارش خود به 
بررسي ابعاد مختلف تجارت مشترك ايران و ارمنستان 
در س��ال هاي گذشته پرداخته اس��ت. ارزيابي ها نشان 
مي دهد اقتصاد ارمنستان از حدود سه دهه قبل با عضويت 
در بانك جهاني و سپس سازمان تجارت جهاني توانسته 
رشد اقتصادي قابل توجهي را داشته باشد و توليد ناخالص 
داخلي اين كشور در سه دهه گذشته حدودا هفت برابر 
شده است. ارمنستان در طول سال هاي گذشته همواره 
جزو شركاي تجاري ايران در منطقه بوده اما ارزش كل 
اين تجارت مشترك هرگز باال نرفته است. در شرايطي 
كه پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي ارمنستان 
با پيشرفت 27 درصدي در پايان سال جاري ميالدي به 
حدود ۱7.7 ميليارد دالر برسد تجارت اين كشور نيز رشد 
قابل توجهي پيدا كرده است. متوسط ارزش صادرات كاال 
در ارمنستان حدفاصل سال هاي 2000 تا 20۱8 ميالدي 
2.۳ ميليارد دالر و واردات اين كشور نيز ۳.7 ميليارد دالر 
بوده است. با خروج از ركود تحت تاثير كرونا پيش بيني 
مي شود در پايان سال جاري ميالدي صادرات اين كشور 
به ۶.5 ميليارد دالر و واردات به هشت ميليارد دالر برسد. 
بررسي روند تجاري مش��ترك ايران و ارمنستان نشان 
مي دهد كه در دهه گذشته صادرات ايران به اين كشور 
حدودا 2.5 برابر شده اما ارزش واردات ۳8 درصد كاهش 
يافته است. در هفت ماهه ابتدايي سال ۱۴0۱ نيز ارزش 
صادرات ايران بيش از 2۳ درصد رشد كرده است. در طول 
تمام اين سال ها تراز تجاري ايران در تعامل با ارمنستان 
نيز همواره مثبت بوده اس��ت. بررسي جزييات تجارت 
مشترك دو كشور نشان مي دهد كه ميل هاي آهني، قير 
نفت، روغن هاي سبك نفتي، محصوالتي از آهن يا فوالد 
و همچنين ميلگرد و كف پوش اصلي ترين كاالهاي 
ايراني بودند كه از سوي ارمنستان خريداري شده است.

عرضه دنا، سورن و رانا
در بورس كاال

مديرعامل ايران خودرو از عرضه دنا، سورن و رانا در 
بورس كاال خبر داد و توضيحاتي را درباره واردات 
خودرو ارايه كرد. به گزارش ايسنا، مهدي خطيبي 
در حاشيه بازديد رييس سازمان بورس از كارخانه 
ايران خودرو با اشاره به عرضه خودرو در بورس كاال 
اظهار كرد: در اين راستا بايد چند سياست تكميلي 
را اعمال كنيم ه��م تيراژ عرضه بايد افزايش يابد و 
هم تنوع محصوالت. بر اين اس��اس در مرحله بعد 
دنا، س��ورن و رانا در بورس كاال عرضه مي ش��ود و 
به دنبال كس��ب مجوزهاي الزم هس��تيم. وي با 
تاكيد ب��ر اينكه مدت زمان تحوي��ل خودروهايي 
كه در بورس كاال عرضه مي شود بايد كاهش يابد، 
توضيح داد: در حال حاضر مدت تحويل سه ماه بعد 
از معامله اس��ت اما اين مدت بايد به دو يا يك ماه 
كاهش يابد. مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه 
ايران خودرو در بازار به دنبال حاش��يه سود نيست 
تصريح كرد: هدف ما اين اس��ت ك��ه ضرر نكنيم. 
به عنوان خودروس��از عاملي كه براي ما مهم است 
قيمتي اس��ت كه خودرو به دست مصرف كننده 
نهايي مي رس��د. زماني كه هايم��ا در بورس كاال 
عرضه شد ش��اهد كاهش ۶0 ميليون توماني اين 
خودرو در بازار بوديم. خطيبي در پاس��خ به سوال 
ايسنا در مورد خبري مبني بر اينكه قيمت گذاري 
دس��توري محصوالت س��ايپا و ايران خ��ودرو تا 
پايان س��ال حذف مي ش��ود، عنوان كرد: ما از هر 
سياستي كه باعث كاهش ضرر براي خودروساز شود 
استقبال مي كنيم اما تصميم گيري در مورد حذف 
قيمت گذاري دستوري بر عهده خودروساز نيست. 
وي در مورد واگذاري سهام ايران خودرو نيز گفت: 
ايران خودرو 2۴ درصد سهام تودلي كه ۱.5 درصد 
آن سهام وثيقه اس��ت. مديرعامل ايران خودرو در 
مورد واردات خودرو گفت: ما كامال موافق واردات 
هستيم، زيرا واردات براي اقتصاد كشور يك مزيت 
 CBU است. البته سياس��ت واردات ايران خودرو
نيست بلكه هدف CQD است. خطيبي ادامه داد: 
خودروساز در واردات CBU تجربه موفقي نداشته 
است، بنابراين تيراژ كمي CBU وارد مي شود و بعد 
به دنبال CQD و مونتاژ خواهيم بود. وي در مورد 
مذاكراتي كه ايران خودرو براي واردات خودرو داشته 
توضيح داد: در مورد چند خودرو مذاكره كرده ايم اما 
مشخص نيست در سال جاري واردات داشته باشيم 
يا نه. مديرعامل ايران خودرو در مورد كشورهايي كه 
واردات خودرو از آنها ص��ورت خواهد گرفت اظهار 
كرد: ايران خودرو تابع سياست هاي كلي نظام است، 
اما ما دوستان دوران تحريم را فراموش نخواهيم كرد.

اقدام جهادگرانه
روابط عمومي هاي صنعت برق

در فرهنگ سازي مديريت انرژي
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: 
وظيفه فرهنگ سازي و تغيير فرهنگ مشتريان و حتي 
سازمان در شرح وظايف روابط عمومي است و اين امر 
تكليف را بزرگ تر و اهميت اين جايگاه را مهم تر مي كند 
كه رواب��ط  عمومي هاي صنعت برق جهادگرانه در اين 
زمينه و فرهنگ سازي مديريت انرژي اقدام مي كنند. 
علي سهرابي بيدار در جلسه كميته روابط عمومي هاي 
منطقه غرب كشور اظهار كرد: هدف واالي اين امر انتقال 
تفكر، ايده و برنامه ها در شركت توانير به بدنه صنعت برق 
كشور است و همچنين دريافت نقطه نظرات كه نتيجه 
نهايي آن هماهنگ شدن بخش روابط عمومي صنعت 
برق كشور خواهد بود و اين بسيار ارزشمند است. وي 
با بيان اينكه روابط عمومي اولين و آخرين پل ارتباطي 
يك سازمان با ذي نفعان است، افزود: روابط عمومي با 
كساني كه مرتبط اس��ت، خدمت مي رساند و خدمت 
مي گيرد گفت وگوها را رقم مي زند، بنابراين ما بايد ذائقه 
ذي نفعان خود را بشناسيم و گفت وگوها و اقداماتي داشته 
باشيم كه با همراهي آنها بتوانيم به اهداف خود برسيم. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان ابراز 
كرد: وظيفه فرهنگ سازي و تغيير فرهنگ مشتريان و 
حتي سازمان در ش��رح وظايف روابط عمومي است و 
اين امر تكليف را بزرگ تر و اهميت اين جايگاه را مهم تر 
مي كند كه روابط  عمومي هاي صنعت برق جهادگرانه در 
اين زمينه و فرهنگ سازي مديريت انرژي اقدام مي كنند. 
سهرابي بيدار با اشاره به اهميت ارتباط و تعامل با رسانه ها 
خاطرنشان كرد: نقطه ارتباط سازمان ها در صنعت برق با 
رسانه به دست روابط عمومي ها است كه اين تعامل بسيار 
ارزشمند است. وي در ادامه با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در روابط عمومي اين شركت عنوان كرد: انتشار 
يك هزار و ۴7 خبر و درج 700 آگهي در نش��ريات و در 
بحث توليد محتوا نيز توليد يكصد و ۳8 خبر، 55 موشن 
گرافي و 20۹ طرح گرافيكي در راستاي بحث مديريت 
انرژي و پخش ۱05 هزار ثانيه تيزر و زيرنويس در صدا و 
سيماي مركز همدان بخشي از اقدامات روابط عمومي 
توزيع برق همدان از ابتداي سال جاري تاكنون است. 
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق استان همدان 
با بيان اينكه در تبليغات محيطي نيز اقدامات خوبي 
صورت گرفته است، عنوان كرد: نصب بنرهاي مديريت 
مصرف در يكصد ايستگاه اتوبوس، ۴0 بيلبورد تبليغاتي 
در جاده ها و سطح شهرها، ۱5 عرشه پل و چهار تلويزيون 
شهري در ايام پيك بار تابستان از جمله اين فعاليت ها 
است. سهرابي بيدار ادامه داد: نتيجه اين اقدامات و تالش 
همكاران كسب رتبه برتر روابط عمومي در دستگاه هاي 
اجرايي استان همدان شده طي سه سال پياپي است. وي 
با بيان اينكه روابط عمومي نقش موثري در موفقيت هاي 
شركت دارد، گفت: اميد است همه افكار، ايده ها، برنامه ها 
و حركت هاي ما منجر به برداشتن گام هاي بلندتري 

براي كسب رضايت و خدمت به مردم باشد.

خواسته فعاالن اقتصادي از مسووالن وزارت جهاد كشاورزي چيست؟ 

بازارهاي صادراتي ايران در  مرز تهديد

كمترين ميزان بازدهي را بازارهاي مسكن و سرمايه داشتند

معرفي بازارهاي سرمايه پذير 
در پاييز امسال، تا اينجاي كار بازدهي اسكناس يورو 
و سكه طال بيش از همه كاالها و بازارهاي سرمايه پذير 
بوده و در مقابل كمترين ميزان بازدهي نيز به بازارهاي 
مسكن و س��رمايه اختصاص پيدا كرده است. در بازار 
كاالهاي سرمايه اي بازار خودرو نيز مورد ارزيابي قرار 
گرفته كه نشانگر رشد ۶.۳ درصدي ميانگين قيمت 

خودروها نسبت به ابتداي پاييز است.
بررس��ي روند قيمت كاالهاي س��رمايه اي و شرايط 
بازارهاي سرمايه پذير از ابتداي پاييز تاكنون، از رشد 
بس��يار متفاوت قيمت ها در مقايسه با شاخص هايي 
نظير نرخ تورم و نرخ ارز حكايت دارد. يافته ها نش��ان 
مي دهد در اين بازه زماني 72 روزه، بيش��ترين بازده 
مربوط به اسكناس يورو بوده كه 2۱.5 درصد رشد كرده 
و كمترين بازده نيز معادل 2.5 درصد به بازار مسكن 
اختصاص داشته كه البته با توجه به رشد شتابان قيمت 
آن در سه چهار سال اخير و ورود به دوره ركود، معقول 

به نظر مي رسد.
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق ايران، مقايس��ه قيمت 
كاالهاي سرمايه اي كه به صورت سنتي مورد استقبال 
صاحبان نقدينگي قرار مي گيرد، از ابتداي پاييز تاكنون 
گوياي اين مهم اس��ت كه برندگان سرمايه گذاري در 
اين بازارها، خريداران ارز و طال بوده است؛ به گونه اي 
كه خريداران يورو 2۱.5 درصد، خريداران سكه طرح 
جديد 22۱.۳ درصد، خريداران طالي ۱8 عيار )بدون 
اج��رت( ۱۹ درصد و خري��داران دالر ۱۴.۱ درصد از 

ابتداي پاييز تاكنون سود كرده اند.
در بازار كاالهاي س��رمايه اي نيز، ب��ازار خودرو مورد 
ارزياب��ي قرار گرفته كه نش��انگر رش��د ۶.۳ درصدي 
ميانگين قيمت خودروها نسبت به ابتداي پاييز است. 
البته در اين بازه زمان��ي، خودروهايي نيز بوده اند كه 
آهنگ رشد تندتري داشته اند اما بنا به ناهمگوني بازار 
خودرو و ابهام در تركيب فروش خودروهاي مختلف، 
به قيمت ميانگين خودروهاي رايج در بازار اكتفا شده 

است تا نمايي از وضعيت كلي بازار ايجاد شود.
در ميان كاالهاي سرمايه اي اقتصاد ايران، بازار مسكن 
بعد از رشد حدود ۱0 برابري قيمت از ميانه سال ۱۳۹۶ 
تاكنون، وارد دوره ركود شده و به خصوص در ماه هاي 
اخير ميزان رشد قيمت آن به كمتر از ميزان رشد تورم 

رسيده است. طبق اعالم بانك مركزي، ميانگين قيمت 
هر مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران در ابتداي 
پاييز امسال معادل ۴۳ ميليون و ۱27 هزار تومان بوده 
كه برآورد مي ش��ود در شرايط فعلي به ۴۴.2 ميليون 
تومان رسيده باشد. با اين حساب، بازده بازار مسكن در 

72 روز اخير حدود 2.5 درصد بوده كه كمترين ميزان 
در ميان كاالهاي سرمايه اي رايج محسوب مي شود و 
در مقايسه با نرخ تورم عمومي مصرف كننده نيز ۳.7 

واحد درصد كمتر است.
فارغ از بازار پرحاشيه مسكن كه اين روزها بازدهي 

بس��يار كمي نصيب س��رمايه گذاران كرده اس��ت، 
سرمايه گذاران بازار سرمايه نيز شرايط نامساعدي را 
تجربه كرده اند؛ چراكه شاخص كل بورس به عنوان 
نمايي از كليت بازار س��رمايه، در 72 روز گذش��ته 
حدود ۴.۶ درصد رش��د كرده كه ۱.۶ واحد درصد 

كمتر از نرخ تورم است.
البته طبق قواعد اقتص��ادي و همان گونه كه بارها در 
اقتصاد ايران نيز تجربه شده است، عقب ماندگي بازارها 
از تورم در يك اقتصاد در بلندمدت جبران خواهد شد و 
بر همين اساس، شكاف بازدهي بازارهاي سرمايه پذير 
در اقتصاد ايران به تدريج پر خواهد شد. همان گونه كه 
در بازار مسكن و بازار سرمايه، بارها دوره هاي جهش 
قيمت تجربه ش��ده، در ادامه نيز وقوع دوره هاي رشد 
براي اي��ن بازارها و هر بازار يا كااليي ك��ه از نرخ تورم 
جامانده باشد محتمل اس��ت اما زمان وقوع آن بنا به 
مناسبات و تحوالت اقتصادي سياسي مي تواند ديرتر 

يا زودتر از دوره هاي قبلي باشد.
در شرايط فعلي، با تداوم بالتكليفي مذاكرات احياي 
برج��ام و رفع تحريم ه��اي اقتصادي، بازار س��رمايه 
به ش��دت محتاط ش��ده و هم زمان بنا ب��ه تغييراتي 
كه احتم��ااًل در اليح��ه بودجه ۱۴02 ب��راي تغيير 
نرخ خ��وراك يا بهره مالكان��ه رخ خواهد داد، قدرت 
پيش بيني كمتري دارد. در اين شرايط سهامداران و 
سرمايه گذاران اين بازار رغبتي به خريد سهام ندارند و 
بسياري از صاحبان نقدينگي، پول خود را صرف خريد 
اوراق بدهي دولت با بازدهي حدود 2۹ درصد مي كنند 
يا به صندوق هاي با درآمد ثابت مي س��پارند. البته به 
نظر مي رسد تداوم ناآرامي ها در كشور و مبهم شدن 
چشم انداز فعاليت هاي اقتصادي نيز در اين وضعيت 
اثرگذار بوده است. در بازار مس��كن نيز، ناامني هاي 
كش��ور يك عامل افزايش عرض��ه و كاهش تقاضاي 
خريد محسوب مي ش��ود و به همين مناسبت در سه 
ماه اخير، اين بازار با ركود سنگيني مواجه شده است. 
به عبارت ديگر، بازارهاي مسكن و ارز و طال در شرايط 
تنش اقتصاد سياسي، عملكرد كاماًل متضادي دارند 
و در شرايطي كه فش��ار تقاضا باعث رشد قابل توجه 
قيمت ارز و طال مي ش��ود، خريداران مسكن پا پس 

مي كشند و فروشندگان نيز سرگردان مي مانند.

مقایسه بازده کاالهای سرمایه ای و بازارها از ابتدای پاییز تا 12 آذر - تومان / درصد
درصد تغییرقیمت 12 آذرقیمت اول پاییزشاخص

31,40038,16521,5یورو

14,350,00017,410,00021,3سکه طرح جدید

1,327,3921,579,40019گرم طالی 18 عیار

31,77036,25014,1دالر

528,065,574561,305,2646,3میانگین قیمت خودروها

525,4557,96,2شاخص تورم )واحد(

1,355,2401,417,2334,6شاخل کل بورس )واحد(

43,127,00044,200,0002,5مسكن
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خبرروز

؛ فوت بيش از ۶،۶ ميليون بيمار تاكنون آمار جهاني كرونا
بنابر جديدترين آمار رسمي همه گيري كرونا، مجموع مبتاليان به بيماري كوويد-۱۹ در جهان تاكنون به ۶۴۹ ميليون و ۳۷۰ هزار 
و ۱۳۵ نفر رسيده و مرگ شش ميليون و ۶۴۵ هزار و ۱۶۳ بيمار كوويد- ۱۹ نيز تاييد شده است. بر اساس تازه ترين داده ها در جدول 
پاندمي كرونا، ۴۲۹ هزار و ۷۵۹ ابتالي جديد به كوويد در جهان ثبت و به آمار قبلي افزوده شده است. همچنين براساس جدول جهاني 
»ورلداُمتر «، امريكا با بيش از ۱۰۰.۷ ميليون مبتال و عبور از ۱.۱ ميليون قرباني همچنان در صدر فهرس��ت كشورهاي درگير با اين 
بيماري قرار دارد. در اروپا نيز هم اكنون فرانسه با ثبت بيش از ۳۷.۹ ميليون مبتال تا اين لحظه ركورددار ابتال در بين كشورهاي اين 
منطقه است و روسيه با گذشتن از آمار ۳۹۲ هزار قرباني، هم اكنون باالترين رقم مرگ و مير كرونايي را در بين كشورهاي اروپايي دارد.

ادامهازصفحهاول

»مپنا«  را دريابيد
 اگر در برهمين پاشنه بچرخد به زودي شاهد ركود 
در توليد برق و س��پس خ��روج نيروگاه هاي مپنا از 
چرخه توليد خواهيم بود. اين يعني بر باد رفتن تمام 
تالش دولت مس��تقر در حوزه توليد ملي در صنايع 
مادر و وابسته. كشوري كه هر روز با تحريم جديدي 
دست به گريبان است بايد از كوچك ترين فرصت ها 
 و ظرفيت ه��اي ديپلماس��ي خارجي به��ره برده و 
عقب ماندگي ها را جبران كند.متاس��فانه در حوزه 

ديپلماسي انرژي به شدت ضعيف عمل كرده ايم.
شركت مپنا مي توانس��ت با فعال كردن حوزه روابط 
بين الملل خود و نيز اس��تفاده از ظرفيت موجود در 
منطقه و ش��ركت هاي خصوصي داخلي و خارجي 
مانند صنايع نظام��ي جهش فوق الع��اده اي را رقم 
بزند. البته بايد تاكيد ك��رد كه ضعف هاي مپنا تنها 
در حوزه نيروگاهي و صنايع وابسته به آن نيست. در 
خصوص صنعت حمل و نقل ريلي نيز به رغم مالكيت 
صددرصدي بر شركت واگن سازي پارس همچنان 
شاهد از دست رفتن فرصت ها هستيم. مديرعامل مپنا 
در آذر ماه ۱۳۹۹ طي سخناني از خودكفايي ساخت 
لكوموتيو و واگن طي مدت كوتاهي خبر داد در حالي 
كه همچنان بعد از گذشت دوسال از آن وعده كشور 
نه تنها بي نياز از واردات نشده بلكه وابستگي بيشتري 

نيز پيدا كرده است.
چنين گزاره اي بدان معناست كه شركت مپنا عامل 
مهم افزايش تقاضاي ارز در بازار است. در حالي كه قرار 
بود ضمن خودكفايي در توليد لكوموتيو و واگن كشور 
از واردات آن بي نياز شود. هم اكنون به نظر مي رسد 
بهترين راهكار براي تزريق ه��واي تازه و نيز تدوين 
سياس��ت هاي منطبق با ديدگاه هاي دولت مردمي 
سيزدهم تغيير مديريتي در مپناست.۱۴ سال حضور 
تيم مديريتي فعلي در مپنا نشان گر آن است كه همه 
آنچه در ذهن و ضمير تيم مذكور بوده است جامه عمل 
پوشانده شده و ماحصل آن همين دستاوردهايي است 
كه شاهد آن هستيم.اگر دولت محترم و سهامداران 
مپنا مي خواهند بدانند چ��ه آينده اي در انتظار آنان 
خواهد بود به وضعيت فعلي شركت هاي وابسته به 
بزرگ ترين هلدينگ انرژي كشور نگاهي بيندازند تا 

عمق نگراني را دريابند.
٭كارشناسصنعتبرق

 ماليات 
و فعاالن اقتصادي

 ماليات مي كني��م اما با قاچاقچي ه��ا هيچ كاري 
نداريم. صرف نظر از اينكه تحريم ها چه زماني كنار 
خواهند رفت كه البته تالش براي كنار زدن آنها بايد 
به عنوان يك اولويت در نظر گرفته شود، دولت ما 
بايد در حوزه ه��اي داخلي تغييرات الزم را اجرايي 
كند و در اين بين قطعا بهبود وضعيت ماليات يكي 

از اين اولويت هاست. 

رويخطخبر

انتقالدوتولهيوزبهپاسگاهمحيطباني

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از انتقال دو ق��الده توله يوز 
مجموعه حفاظت ش��ده ت��وران به پاس��گاه محيط 
باني براي حفظ جان آنها خب��ر داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن 
اكب��ري در خصوص وضعيت دو ق��الده توله يوز تازه 
متولد ش��ده در مجموعه حفاظت شده توران، اظهار 
كرد: بر اساس خبر واصله از اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان سمنان، دو قالده توله يوزپلنگ )كمتر از 
يك ماهه( توسط يك نفر چوپان از طبيعت جدا شده 
و س��پس با اطالع محيط زيست به محل زنده گيري 
برگردانده مي شود. او افزود: بالفاصله تيم كارشناسي 
و فني از س��ازمان مركزي و اداره كل سمنان به محل 
اعزام ش��دند و تالش براي اط��الع از وضعيت مادر و 
حتي االمكان بازگرداندن توله ها به زيس��تگاه انجام 

پذيرفت ليكن با توجه به س��رد بودن هوا، سن پايين 
توله ها و ساير شرايط موجود، به منظور حفظ جان آنها، 
حدود نيمه شب گذشته به پاسگاه محيط باني منتقل 
ش��دند. معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي 
سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه خاطرنشان 
كرد: نكته قابل تأمل اينكه در طبيعت توران، زايمان 
يوزپلنگ غالبا در اوايل بهار انجام مي شود زيرا دماي هوا 
و ساير شرايط طبيعي براي رشد و نمو توله ها مناسب 
است اما زايمان يوز در نيمه دوم پاييز در طبيعت توران 
پديده اي نادر بوده و احتمال بقاي توله ها را در طبيعت 
بسيار دشوار مي كند. اكبري در عين حال تاكيد كرد: 
بررسي كامل شرايط منطقه براي مشخص شدن ابعاد 
موضوع و بررس��ي و تحقيق از علت و انگيزه چوپان از 
انجام اين عمل ادامه دارد. در مورد توله ها هم حسب نظر 

كميته كارشناسي تصميم گيري و اقدام خواهد شد.

فروشسبديونقديداروهاممنوعشد
س��ازمان غذا و دارو اعالم كرد: فروش سبدي، نقدي و 
توقف فروش داروها توسط شركت هاي پخش ممنوع 
است و هرگونه تخلف در خصوص اين موارد، از طريق 
مراجع قضايي پيگيري مي ش��ود. براس��اس ابالغيه 
رييس سازمان غذا و دارو به تمامي شركت هاي پخش 
دارو؛ فروش دارو با استفاده از روش هاي غيرمتعارف از 
قبيل ايجاد سبد دارويي )فروش داروهاي سهميه اي 
و خاص در قبال خريد ساير داروها( و با روش هايي كه 
منجر به ايجاد هر نوع تبعيض بين داروخانه ها در زمينه 
دريافت داروهاي مورد نياز آنها ش��ود، ممنوع است. 
در متن اين ابالغيه آمده اس��ت: با توجه به گزارشات 
دريافتي از معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم 
پزشكي سراسر كشور و برخي نهادهاي نظارتي مبني 
بر سبدفروشي، نقدفروشي و توقف فروش دارو توسط 
برخي شركت هاي پخش، به اطالع مي رساند مستند 
به ماده ۲۹ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و 
درماني و بند ۴ ماده ۸ آيين نامه تاس��يس و فعاليت 
ش��ركت هاي پخش فرآورده هاي سالمت محور كه 
اشعار مي دارد »فروش دارو با اس��تفاده از روش هاي 
غيرمتعارف از قبيل ايجاد سبد دارويي )فروش داروهاي 

س��هميه اي و خاص در قبال خريد س��اير داروها( يا 
روش هاي��ي كه منجر به ايجاد ه��ر نوع تبعيض بين 
داروخانه ها در زمينه دريافت داروهاي مورد نياز آنها 
شود، ممنوع است« و عطف به بند ۶ ماده ۹ آيين نامه 
مذكور از آنجا كه توقف فروش و عدم توزيع موجودي 
داروها به عنوان كاالي استراتژيك و مايحتاج عمومي 
عليرغم وجود مجور هاي الزم تخلف محسوب شده 
و موجب اختالل در زنجي��ره تامين دارو مي گردد، 
به اطالع مي رس��اند در صورت مشاهده يا دريافت 
گزارش مستند مبني بر هرگونه تخلف در خصوص 
موارد فوق، مراتب از طريق مراجع قضايي پيگيري و 

اقدام قانوني الزم صورت خواهد گرفت.

معلوالنتوانخريدپروتزهايموردنيازشانراندارند

قيمتهرپروتزدستبين28تا36ميليونتوماناست
فقر در دامان معلوليت

گليماندگار|
 حتما ش��ما ه��م اي��ن ضرب المثل نه 
چندان خوش��ايند را شنيده ايد، مرگ 
خوب است اما براي همسايه. حكايت كساني است 
كه فكر مي كنند تمام اتفاقات بد ممكن است براي 
ديگران رخ بدهد و خودش��ان هيچ وقت در معرض 
خطر نيستند. در دوران كرونا هم خيلي از ما به دليل 
همين طرز تفكر گرفتار بيماري شديم و شايد عزيزاني 
را هم از دست داديم. در مورد معلوليت هم ماجرا به 
همين شكل است، اتفاق خبر نمي كند، ممكن است 
يك روز بدون اينكه بخواهيم ما هم به جمع كساني 
اضافه شويم كه سال هاست درد معلوليت را تحمل 
مي كنن��د، در واقع حادثه بين فقي��ر و غني، يا آدم 
معلولي و مسوول هيچ فرقي قائل نمي شود. همين 
مسووالني كه سال هاست معلوالن را با شعارهايي كه 
هيچ وقت اجرايي نشده چشم انتظار نگه داشته اند، 
ممكن است روزي دست تقدير آنها را هم به جمع اين 
افراد اضافه كند، شايد فردا من يا شما كه حاال تمام 
اعضاي بدنمان سالم است هم به جمع كساني اضافه 
شويم كه به هر دليلي روزي سالم بودند و حاال ديگر 
نيستند، يا اصال سالم به دنيا نيامده اند، اما به زندگي 
خود ادامه داده اند و با س��ختي هاي زيادي دست و 
پنجه نرم كرده اند. اينكه يك روز در تقويم ما به نام روز 
معلوالن نام گذاري شود دردي را از آنها دوا نمي كند. 
معلوالن��ي كه حتي ب��راي پيدا كردن ش��غل هم با 
مشكالت زيادي مواجه اند حاال براي تهيه پروتزهاي 
مورد نيازشان هم مشكالت زيادي دارند. قيمت هاي 
نجومي باعث مي شود تا از همان پروتزهاي قديمي 
و شكسته استفاده كنند، درد و زخم را به جان بخرند 
چون توان پرداخت هزينه هاي سر سام آور را ندارند. 

      قيمت هاي نجومي پروتز دست
 از 28 تا 3۶ ميليون تومان

براي گرفتن قيمت به يكي از اين مراكز فروش پروتز 
زنگ مي زنم، س��وال ها باعث مي ش��ود تا لحظه اي 
خودم را ب��ه جاي يك فرد معلول بگذارم، اين حس 
تا ساعت ها بعد از قطع تلفن هم همراه من مي ماند، 

براي خريد يك دس��ت مصنوعي تماس گرفته ام، 
فردي از آن سوي خط پاسخ مي دهد، دستتان از كجا 
قطع شده؟ دليل قطع دستتان چه بوده؟ چه مدتي از 
قطع دستتان مي گذرد؟ پاسخ مي دهم و او قيمت ها 
را مي گويد. تصورش هم سخت است، اگر يك معلول 
به هر دليلي پروتز دس��تش شكس��ته باشد، امكان 
تعمير ندارد، بايد يا از همان پروتز شكسته استفاده 
كند، يا يك پروتز تازه بخرد. قيمت پروتز سيليكوني 
دست از آرنج به پايين ۳۲ ميليون تومان است. اگر 
دست پيش س��اخته بخواهيد و فقط براي زيبايي، 
۲۸ ميليون تومان و اگر هم بخواهيد انگش��تانتان 
حركت داشته باشند، بايد دست مكانيكي بخريد كه 
قيمتش فعال ۳۶ ميليون تومان اس��ت و با توجه به 
قيمت دالر روزانه ممكن است تغيير كند. مكالمه ام 
تمام شده است، به دستم نگاه مي كنم و به آنهايي 
فكر مي كنم كه سال هاس��ت با ان��واع معلوليت ها 
زندگي كرده اند. اين قيمت ها براي خيلي از معلوالن 
غير قابل تامين است. خيلي ها توان خريد ندارند. 

      قيمت پروتز چشم
 از 4 ميليون تا 12 ميليون تومان

از دس��ت دادن بينايي شايد يكي از بدترين اتفاق هايي 
باش��د كه براي هر كس��ي ممكن اس��ت رخ بدهد، به 
خصوص افرادي كه سال ها بينايي داشته اند و حاال به هر 
دليلي نابينا شده اند، برخي از اين افراد به داليل گوناگون 
مجبور به تخليه چشم هستند، اصابت جسم خارجي يا 
ضربه هاي ناگهاني و ... هيچ امكاني براي پيوند چشم در 
دنيا وجود ندارد، افرادي كه چشم شان تخليه مي شوند 
اگر بخواهند، ظاهر صورتشان را حفظ كنند بايد از پروتز 
چشم استفاده كنند، قيمت پروتز هاي چشم هم با توجه 

به اينكه در كجا توليد شده اند با هم فرق دارند.
پروتز چش��م ايراني، ۴ ميليون تومان، پروتز چش��م 
آلماني ۶ تا ۷ ميليون تومان و پروتز چشم امريكايي ۱۲ 
ميليون تومان قيمت دارند. اما ماجرا فقط اين نيست، 
 از دس��ت دادن بينايي مي تواند براي هر كسي سخت 
و طاقت فرس��ا باشد، مس��اله فقط هزينه خريد پروتز 
نيست، مساله هزينه هايي است كه فرد بايد انجام بدهد 

تا بتواند با اين اتفاق كنار بيايد، از روان درماني گرفته تا 
ياد گرفتن زندگي در تاريكي. هم تلخ است و هم سخت.

      قيمت ويلچر 
از 2 ميليون تومان تا 80 ميليون تومان

بسياري از معلوالن براي رفت و آمدهاي بيرون از منزل به 
ويلچر احتياج دارند، ويلچرها هم مانند ديگر ابزار مورد نياز 
افراد معلول زمان مفيدي براي استفاده دارند و ممكن است 
با گذر زمان مستهلك شده و از بين بروند، اما حاال حتي 
خريد ويلچرهم براي خيلي ها غير ممكن به نظر مي رسد. 
معلمولي ترين ويلچر ۲ ميليون تومان قيمت دارد و اگر 
بخواهيد يك ويلچر تمام اتوماتيك داش��ته باشيد بايد 

مبلغي بين ۵۰ تا ۸۰ ميليون تومان هزينه كنيد.

      روزجهاني معلوالن و مسووالني كه 
انكار مي كنند

سال هاست كه مساله مناسب سازي شهر و خانه ها 
براي افراد معلول به يكي از چالش هاي بزرگ در كشور 
ما تبديل شده است، اينكه مسووالن نبود امكانات را 
انكار مي كنن��د و معلوالن براي انج��ام كوچك ترين 
 كارهاي خود در شهر هم بايد از فرد ديگري كمك بگيرند

 طاقت فرسا شده است.

      آمار معلوالن 
بر اساس آخرين آمارهاي اعالم شده از سوي مسووالن 
۲ درصد افراد جامعه را معلوالن با درصد معلوليت باال 
تش��كيل مي دهند، اين در حالي است كه بنا بر اعالم 
سازمان جهاني بهداشت، ۱۰ درصد افراد هر جامعه اي 
را معلوالن تش��كيل مي دهند. اين آمار چه ۲ درصد 
باشد و ۱۰ درصد، نشان دهنده وجود افرادي در جامعه 
است كه نيازمند توجه و تامين خواسته ها و نيازهايشان 
هستند، اين آمارها هميشه در حال تغيير است چرا كه 
هر حادثه اي مي تواند به معلول شدن يك فرد بينجامد. 

        دچار شعارزدگي 
در رسيدگي به معلوالن شده ايم

مديرعامل انجمن نداي معلوالن اي��ران در اين باره 

گفت: دچار ش��عارزدگي در رس��يدگي به معلوالن 
شده ايم و فكر مي كنيم با شعار مي توان كار را درست 
كرد. محمود كاري افزود: دليل نامگذاري روز جهاني 
معلوالن براي اين بوده كه مسووالن به فكر معلوالن و 
مشكالت آنها باشند و براي ارتقاي سطح زندگي افراد 
داراي معلوليت چاره انديشي كرده و برابري فرصت ها 
را در جامعه فراهم كنند. متاسفانه ما دچار شعارزدگي 
شديم و هيچ موقع وعده هاي مسووالن كه مي خواهند 
در همين يك روز همه چيز را درس��ت كنند، عملي 
نشده اس��ت و بنابر ضرب المثلي معروف از عمل كار 
برآيد به سخنداني نيست. او ادامه داد: واقعيت اين 
است، هميشه در يك مناسبتي مسووالن، همايشي، 
جش��نواره اي و ...برگزار مي كنند و هر چيزي را كه 
مي خواهند درباره مشكالت معلوالن مي گويند اما 
متاسفانه عملياتي نمي ش��ود. ما احتياج داريم كه 
حداقل همين قان��ون جامع حمايت از افراد داراي 
معلوليت كه از س��ال ۸۳ به تصويب مجلس رسيد 
و بعد از آن بازنگري و تكميل تر شده و در سال ۹۶ 
تبديل به يك قانون بهتر شده است، اجرا شود. در 
اين قانون تمام مس��ائل و مشكالت آمده است.اما 

متاسفانه در بخش هاي مختلف اصال اين قانون آن 
طور كه بايد و شايد اجرا نشده است.

      بي توجهي به مساله اشتغال معلوالن
مديرعامل انجمن نداي معلوالن ايران تصريح كرد: به 
گفته سازمان بهزيستي يك ميليون و ۶۰۰ هزار معلول 
داريم و حدود ۳۰۰ هزار نفر از اين افراد خودشان از طريق 
راه هاي مختلف توانستند اشتغال براي خود ايجاد كنند 
و در بخش خصوصي و دولتي اشتغال دارند. به هر حال 
اگر قرار بود براي اشتغال معلوالن كاري مفيد انجام شود، 
از س��ال ۱۳۸۳ تاكنون بايد ساالنه براي ۳۰ تا ۵۰ هزار 
معلول اشتغال ايجاد مي كرديم و به اين ترتيب االن تمام 
معلوالن شغل داشتند و كسي بيكار نمانده بود.  كاري 
تصريح كرد: اما متاس��فانه همانطور كه گفتم ما دچار 
شعارزدگي شده ايم و هميش��ه در اين روزها مسووالن 
يك س��ري مس��ائل را مطرح مي كنند. عليرغم اينكه 
مي دانند كه معلوالن افرادي هس��تند كه بيگناه دچار 
معلوليت شده اند يعني افرادي نيستند كه به دلخواه خود 
معلوليت را انتخاب كرده باشند بلكه براثر فقر پزشكي، 
نبودن داروي ضروري، نامناسب بودن جاده ها و تصادفات 

ناخواسته دچار معلوليت ش��ده اند، چرا بايد اين افراد را 
ش��هروند درجه دو بدانيم و به آنها ترحم كنيم و به آنها 
ارفاق و بذل و بخشش كنيم بلكه مسووالن وظيفه دارند 
به نحو احس��ن به اين افراد خدمات ارايه دهند تا سطح 

زندگي اين افراد را به سطح زندگي متعادل برسانند.

      در بحث مسكن هم به وعده ها عمل نشد
كاري همچنين درباره مس��كن افراد داراي معلوليت 
گفت: در بحث مسكن قرار بود از سال ۸۳ دولت مسكن 
انبوهي را كه مي سازد ۱۰ درصد آن را در اختيار سازمان 
بهزيستي قرار دهد تا به افراد داراي معلوليت واگذار شود. 
اگر از سال ۸۳ تاكنون اين كار را انجام داده بودند تا االن 
تعداد زيادي از افراد داراي معلوليت صاحب خانه شده 
بودند. متاس��فانه ما كه به عنوان مديران ان جي اوهاي 
ملي سال هاست فعاليت مي كنيم تمام اين مشكالت را 
مي دانيم و درك مي كنيم و بارها از طريق انجمن نداي 
معلوالن ايران اع��الم كرديم كه درباره اين موضوعات 
باهم چاره انديش��ي كنيم اما وقت��ي اين صحبت ها را 
مي كنيم، توجهي به آن نمي شود. ما حاضر هستيم كه 
به مسووالن كمك كنيم تا وضعيت معلوالن بهبود يابد.

گزارش
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