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 دولت مسوول افزايش 
تورم و نرخ ارز است

ابرتورم از آنچه فكر مي كنيد 
به شما نزديك تر است

 بديل 
واردات خودروي نو

 راه هاي رفته 
ارزي

شاخص به كدامين سو 
مي رود؟

كمرنگ شدن نقش 
سازمان هاي مردم نهاد

در اي��ران وقتي فن��ر ارزي رها 
مي شود، دولت ها فشار بر بانك 
مركزي را بيش��تر مي كنند در 
حالي كه خود دولت باعث تورم 
و در نتيجه افزايش نرخ ارز است. 
بركناري يك رييس بدون آنكه 
اصالحي در ريش��ه هاي تورم 
كه عمدتا ناشي از سلطه مالي، 
حكمراني و فساد عام )از تعارض منافع تا تصميم گيري هاي 
نادرست و قدرت هاي نامش��روع و فراقانوني( است، انجام 
شود نمي تواند نتيجه مثبتي همراه داشته باشد ولي اگر 
جابه جايي همراه با اصالح سياس��ت ها باشد، مفيد واقع 
مي شود. در كشور ما نگاه مردم و مسووالن به نرخ ارز است 
و نه تورم. حساسيت سياسي به نرخ ارز بسيار بيشتر از تورم 
است در حالي كه علت اصلي افزايش نرخ ارز تورم است و 
سپس زنجيره وار ادامه مي يابد. مادامي كه ريشه هاي تورم 
مهار نشود جابه جايي افراد چيزي را عوض نمي كند و پس از 
خوابيدن تب و تاب و انتظارات احساسي اوليه، اين وضعيت 
ادامه مي يابد. راه حل مهار تورم را بايد در نحوه حكمراني و 
سياست جست وجو كرد كه ۵۰ سال گريبانگير ما بوده و 
تحريم ها به  شدت آن افزوده است. وقتي ارزش توليد نيروي 
كار و سرمايه پايين تر از پاداش و دريافتي هاي آنها باشد، 
حتي اگر پول چاپ نشود مرتبا قيمت ها افزايش مي يابد. 
بخش مهمي از منابع در دست دولت است و خصوصا انحصار 
چاپ پول. زماني كه مخارج بودجه بهره وري الزم نداشته 
باشد و پرداختي هاي آن در حد ارزش توليد آن نباشد تورم 
ايجاد مي كند. حتي اگر دولت پول چاپ كند ولي به جايي 
تخصيص بدهد كه معادل و بيشتر آن توليد ايجاد شود، 
تورمي نخواهد داش��ت لذا بايد در وهله اول روي مصارف 
بودجه و نان خورهاي آن تمركز كرد و اصالحات اساس��ي 
روي اين قس��مت انجام داد كه خود رفته رفته به بن بست 
حل نشدني تبديل شده اس��ت. در اين ميان بحران هايي 
در صندوق هاي بازنشس��تگي، زيرساخت هاي فيزيكي، 
آموزش، بهداش��ت، خدمات عمومي و معيش��ت مردم و 
نارضايتي ها وجود دارد كه نيازمند خرج بيش��تر هر ساله 
دولت هستند. در سمت درآمدها وقتي ۵ دهه به پول نفت 
و منابع طبيعي عادت كرده ايم يك باره تحريم هاي سخت 
اين منابع را به  شدت كاهش داد و دولت به ماليات تورمي 
)چاپ پول( دست برد. چون نمي تواند صاحبان رديف هاي 
بودجه را به همين راحتي، راضي و اقناع كند كه درآمدي 
ادامه در صفحه 5 نيست زيرا از ... 

اقتصاد ايران در ش��رايطي قرار 
دارد كه نرخ ت��ورم به باالترين 
اع��داد و ارقام صعود ك��رده و 
متعاقب آن نرخ ارز هم رش��د 
عجيب��ي پي��دا كرده اس��ت. 
اساتيد برجسته اقتصاد همواره 
نس��بت به افزايش نرخ تورم و 
وارد ش��دن به قلمروي ابرتورم 
هشدار مي دهند. قلمرويي كه ورود به آن اقتصاد را دچار 
مش��كالت عديده اي مي كند ك��ه خروج از آن ش��ايد به 
اين س��ادگي ها امكان پذير نباشد. بسياري از كشورها كه 
دچار اين چالش ش��ده اند، براي خروج از آن و رسيدن به 
نقطه تعادل با دشواري هاي فراواني مواجه شده اند. نمونه 
برجسته كش��ورهايي كه با ابرتورم مواجه شدند، ونزوئال 
اس��ت. كشوري كه ابرتورم را تجربه كرد و هنوز تبعات آن 
را تجربه مي كند. اما ابرتورم از منظر اقتصادي چيس��ت و 
چه شاخص هايي زمينه بروز آن را فراهم مي كند؟ ابرتورم 
اصطالحي براي توصيف افزايش سريع، بيش از حد و خارج 
از كنترل عمومي قيمت در يك اقتصاد است. در حالي كه 
تورم سرعت افزايش قيمت كاالها و خدمات را اندازه گيري 
مي كند، در ابرتورم، تورم به سرعت در حال افزايش است 
كه معمواًل بيش از ۵۰ درصد در ماه اندازه گيري مي شود. 
ابرتورم يا Hyperinflation تورم بس��يار باال و معمواًل 
پرشتابي است كه به س��رعت ارزش واقعي ارز داخلي را از 
بين برده و با افزايش قيمت كاالها باعث مي ش��ود افراد 
جامعه ميزان دارايي  هاي ش��ان را به شكل پول محلي به 
حداقل برس��انند. در اين شرايط به طور معمول به سمت 
نگهداري ارزهاي خارجي پايدارتر سوق بيابند. در چنين 
شرايطي با اين حال كه سطح عمومي قيمت ها بر اساس 
پول محلي در اقتصاد مواجه با ابرتورم به سرعت افزايش 
پيدا مي كند، قيمت اقالم نسبت به ارزهاي خارجي نسبتاً با 
ثبات باقي مي ماند. نمونه هاي فراواني از كشورهايي وجود 
دارد كه دچار ابرتورم شدند و مشكالت آن را تجربه كردند. 
بد نيست، خروجي ابرتورم در برخي اقتصادها بررسي شود 
تا دولتمردان ايراني بدانند در صورت اهمال در اين حوزه 
با چه تبعاتي مواجه خواهند ش��د. به عنوان مثال اقتصاد 
يونان در دوران اشغال توسط كشورهاي محور در جنگ 
جهاني دوم آسيب زيادي ديد. پيش از بهار 1941 تحت 
تأثير چندين حمله قرار گرفت، تأثير چندين حمله را در 
اواخر سال 194۰ احساس كرده بود. اشغالگران مواد خام، 
ادامه در صفحه 5 دام و غذا را بردند و ... 

1- ب��ا هر بار جهش ن��رخ ارز و 
در پ��ي آن قله ن��وردي قيمت 
خودروهاي داخلي و خارجي، 
زخم خودروه��اي كم كيفيت 
داخلي با قيمت هاي شگفت آور 
تازه مي شود. دولت هم تالش 
مي كند ب��ا اراي��ه راهكارهاي 
مقطعي همچون صدور مجوز 
واردات 1۰۰ هزار خودروي خارجي با قيمت كمتر از 2۰ 
هزار دالر، كمي از التهاب ب��ازار خودرو بكاهد. اما واقعيت 
اين اس��ت كه نه تنها التهاب اين بازار كاسته نمي شود كه 
پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن در جاي خود استوارتر 
باقي مي مانند. البته دولت به تازگي اعالم كرده است، عالوه 
بر واردات 1۰۰ هزار خودروي خارجي در سه ماهه پاياني 
سال، 1۰۰ هزار خودرو خارجي ديگر در سه ماهه اول سال 
آينده نيز وارد كش��ور خواهد شد و در همين دوره زماني، 
حدود 7۰۰ خودروي داخلي نيز از طريق بورس كاال به بازار 
خودرو تزريق خواهد شد. در نتيجه مجموع خودروهايي 
عرضه شده به نياز س��االنه يك ميليون خودرو نزديك و 

عطش اين بازار رفع خواهد شد. 
2- در ظاه��ر و روي كاغذ اين اس��تدالل درس��ت به نظر 
مي رسد، اما در عمل با توجه شرايط اقتصادي و اجتماعي 
كشور نمي تواند گرهي از مشكالت بازار خودرو باز كند و 
برخي از مشكالت كشور همچون آلودگي هوا در كالنشهرها 
را كاهش بدهد. چه آنكه از سويي، حتي اگر خودروهاي 2۰ 
هزار دالري وارداتي بدون تعرفه و صرفا با احتساب هزينه 
حمل و نقل به كشور و سود متعارف براي وارد كننده در بازار 
عرضه شوند، قيمت آنها در حدود يك ميليارد تومان خواهد 
بود. رقمي كه از استطاعت بسياري از شهروندان خارج است 
و آنها نمي توانند خودروهاي فرس��وده خود را جايگزين 
كنند. در نتيجه مصرف بنزين و آلودگي هوا به دليل تداوم 
استفاده از خودروهاي فرسوده و داراي فناوري هاي قديمي 
كاهش نخواهد يافت. افزون بر اين، در شرايطي كه خريد 
خودروهاي داخلي نيز به دليل جهش قيمتي از دسترس 
اغلب ش��هروندان خارج شده، انتظار تعويض خودروهاي 
فرسوده با خودروهاي داخلي نيز ميسور نيست. اين مساله 
وقتي اهميت مي يابد كه بدانيم هم اينك حدود 7 ميليون 
خودروي فرس��وده در كنار 3 ميليون خ��ودروي نو و 16 

ميليون خودروي معمولي در حال تردد هستند.
3- در چنين شرايطي است كه پيشنهاد واردات خودروهاي 
ادامه در صفحه 6 خارجي كاركرده به... 

ماجراي نرخ در تمام سال هاي 
گذشته موضوعي مهم و اثرگذار 
در اقتصاد ايران بوده و البته در 
عين حال ي��ك چالش جدي 
براي دولت ه��اي مختلف كه 
چط��ور آن را مديريت كنند. ما 
در دوره هاي مختلف شاهد آن 
بوده ايم كه دولت ها و بانك هاي 
مركزي وعده كاهش يا ثبات نرخ ارز را داده اند اما در عمل 
رخ نداده و حتي اوضاع بدتر شده است. در چنين شرايطي 
بايد اين سوال را بپرسيم كه آيا شيوه هاي ما درست بوده؟ 
اگر بوده چرا وضعيت به اينجا رس��يده و اگر نه چه اصراري 
بر تكرار تجارب س��ال هاي گذشته داريم؟ اساسا وقتي در 
اقتصادي از ت��ورم بيش از 4۰ درصدي صحبت مي كنيم، 
يعني بايد انتظار آن را داشته باشيم كه قيمت ها در تمامي 
بازارها افزايش پيدا كنند و بازار ارز نيز از اين شرايط مستثني 
نيست. در چنين فضايي يا دولت بايد تالش كند كه قيمت 
را به ش��كل دس��توري پايين نگه دارد كه حتي در صورت 
موفقيت نيز در نهايت با يك افزايش فنري مواجه خواهيم 
بود يا بازار مسير خود را مي رود و به اين ترتيب بايد به سراغ 
عوامل بنيادين و كليدي حركت كرد. اينكه بانك مركزي 
تالش كند در كوتاه مدت بازار را مديريت كند يك بحث است 
و اينكه در بلندمدت و نگاه كالن چه ميزان از اين ش��رايط 
اساسا از سوي اين بانك قابل مديريت است يك بحث ديگر. 
ما در گام نخس��ت بايد ارتباط مان با جهان را از طريق كنار 
زدن تحريم بهبود ببخشيم، از سوي ديگر شرايط اجتماعي، 
اقتصادي و اجتماعي را به شكلي آرام كنيم كه نگاهي مثبت 
به آينده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعاالن اقتصادي 
امكان پيش بيني آينده را پيدا كنند و در نهايت بايد مقدمات 
پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه جديد فراهم شود و رشد 
اقتصادي ما تداوم پيدا كند، با در كنار هم قرار گرفتن اين 
عوامل مي توان انتظار داش��ت كه شرايط بازار ارز به سمت 
آرامش حركت كن��د. پس به اين ترتيب تكرار تجربه هاي 
شكست خورده س��ال هاي گذشته، ما را به جايي نخواهد 
رساند. ما يك بار ش��اهد آن بوديم كه اعالم شد نرخ ارز در 
1226 تومان ثابت خواهد ماند و پس از آن در دولت گذشته 
از نرخ 42۰۰ توماني رونمايي شد. تجربه نشان داد كه نه تنها 
بازار از اين نرخ هاي دستوري تبعيت نكرد كه در نهايت اين 
چند نرخي شدن ارز خود به يك بستر جديد براي رانت بدل 
شد. يكي از مهم ترين تصميمات دولت سيزدهم، حذف ارز 
ادامه در صفحه 5 42۰۰ توماني و... 

دولت با تعيين نرخ 23 درصدي 
در گواهي سپرده بانكي عمال به 
تورم ۵۰ درصدي واكنش نشان 
داده به همين دليل بازار سيگنال 
انتظارات تورمي دريافت كرده 
است.رشد نرخ گواهي سپرده 
بانك ها حكايت از پذيرش تورم 
و آثار س��وءآن در اقتصاد است 
كه بانك مركزي مجبور شده به تورم ۵۰ درصدي واكنشي 
نشان دهد به همين دليل بورس به تورم بي توجه نبوده و به 
سمت قله قبلي در حال حركت است. يكي از متغيرهايي 
كه روي بازار سرمايه تاثير گذاشته تورم بوده كه مبتني بر 
پيش بيني هاي اقتصاد در سرمايه گذاري ها اثر مي گذارد، 
زيرا امروز به چشم اندازها نگاه مي كنيم و نكته مهم آينده 
اقتصاد اس��ت در شرايط كنوني نرخ تثبيت بازدهي بدون 
ريسك بيش از گذشته تعيين شده و نرخ 23 درصدي سود 
بانكي مي تواند اثر كاهنده اي بر بورس داشته باشد اما شكل 
ديگر آن حكايت از پذيرش تورم و اثر سوء آن در اقتصاد دارد 
كه بانك مركزي مجبور شده به تورم ۵۰ درصدي واكنشي 
نشان دهد.افزايش قيمت تمام شده به دليل هزينه هاي توليد 
پيرو رشد هزينه هاي مالي و افزايش وزن مبالغ واردات مواد 
اوليه است كه در نتيجه رشد دالر اتفاق افتاده، همچنين 
ريسك قطعي گاز و برق باعث كاهش توليد مي شود كه نظام 
عرضه و تقاضا را بهم مي زند. در واقع افزايش تقاضا افزايش 
نرخ ها را به همراه خواهد داشت، موضوع ركود و عدم تمكن 
مالي صنعت براي تامين مواد اوليه به نسبت حجم نقدينگي 
كه در اقتصاد كش��ور وجود دارد باعث كاهش سرمايه در 
گردش صنايع شده است، از طرف ديگر كاهش ارزش پول 
ملي ب��ه صورت ناموزون وج��ود دارد و دولت براي كاهش 
تبعات آن اقداماتي انج��ام داده و برخي صنايع به صورت 
تكليفي پول هاي مازاد خود را در داخل بانك گذاشته اند و 
نرخ سود 1۸ درصد مي گيرند در حالي كه برخي صنايع ديگر 
لنگ حداقل سرمايه در گردش هستند كه بتوانند امورات 
روزانه خود را انجام دهند. به همين دليل در شرايط كنوني 
تقاضا وجود دارد و به نظر مي رسد از عرضه پيشي مي گيرد 
و همين ي��ك واكنش تورمي ايجاد مي كند. برخي مدعي 
هستند كه تورم هيچ الگويي براي شاخص بورس نخواهد 
داشت كه صحيح نيست، به طور قطع اثر تورم در شاخص 
بورس نمايان خواهد شد، همانطوري كه در تركيه و آرژانتين 
و... تورم منجر به رشد شاخص بورس شد، ايران هم مستثني 
ادامه در صفحه 4 نيست و اين محرك در...  

وقت��ي مس��ائل و بحران هاي 
سياس��ي در كش��ور پ��ر رنگ 
مي ش��وند، خ��واه ناخ��واه 
آسيب هاي اجتماعي جايگاه و 
توجه مورد نياز خود را از دست 
مي دهند، در حالي كه توجه به 
آسيب هاي اجتماعي مي تواند 
راه حل بس��ياري از بحران هاي 
سياسي در كش��ور باشد. متاس��فانه وقتي سازمان هاي 
مردم نهاد تضعيف مي ش��وند و قدرت و كارايي خود را از 
دست مي دهند، اين دولت است كه بايد وظيفه آنها را انجام 
دهد، در واقع دولت اگر به سازمان هاي مردم نهاد به خصوص 
در حوزه هاي اجتماعي قدرت بيش��تري مي داد و توانايي 
اجرايي به آنها واگذار مي شد شايد جامعه در شرايطي كه 
اكنون گرفتار آمده است نبود. نمي توانيم تاثير آسيب هاي 
اجتماعي را بر مسائل روز كش��ور ناديده بگيريم، مساله 
همان شايسته ساالري اس��ت كه بارها و بارها به آن اشاره 
شده است. متاسفانه بي توجهي به بخش اجتماعي جامعه 
و آسيب هايي كه بر اثر اين بي توجهي ها به وجود مي آيد 
از س��وي افرادي اس��ت كه دانش كافي براي مقابله با اين 
آسيب ها و راه هاي حل كردن آن را نمي دانند. سازمان هاي 
مردم نهاد عموما از افرادي تش��كيل مي شوند كه توانايي 
درك موضوعات را دارند، اغلب با انجام فعاليت هاي ميداني 
كه انجام مي دهند، راه هاي ارتباط گيري با افراد جامعه را 
به خوبي مي شناسند و به همين دليل است كه مي توانند 
قدم هاي مفيدي در حل مس��ائل و مشكالت بردارند، اما 
از آنجا كه دولت ها عموما خ��ود را متولي تمامي امور قرار 
مي دهند و قدرت اجرايي را از اين نهادها س��لب مي كنند 
باعث مي شود تا مشكالت كوچك و بزرگ روي هم تلنبار 
شده و شرايطي به وجود بيايد كه دولت به تنهايي توانايي 
برطرف كردن آنها را نداش��ته باش��د. در همين مدتي كه 
مسائل سياسي بسيار در كشور پر رنگ بوده اند، چند مورد 
خودكش��ي، چند مورد قتل ناموسي و ... به وقوع پيوسته. 
اتفاقاتي كه نشان از بحراني شدن وضعيت اجتماعي كشور 
دارند، اين اخبار در ال به الي خبرهاي سياسي گم شدند 
و كسي به آنها توجهي نش��ان نداد، در حالي كه حل اين 
بحران هاي اجتماعي است كه بايد در اولويت قرار بگيرد تا 
جامعه از ديگر بحران هاي به وجود آمده به سالمت عبور 
كند. مساله مهمي كه بارها و بارها به آن اشاره شده است، 
ناديده گرفتن نظرات كارشناس��ان در حوزه مددكاري و 
ادامه در صفحه 8 جامعه شناسي و روانشناسي است.  

يعقوب اندايش محمدرضا منجذب مجيد اعزازي عباس آرگون مصطفي اقليمافردين آقابزرگي 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

رييس كل بانك مركزي مطرح كرد
سياست هاي جديد پولي به زودي اعالم مي شود

 ريزش سنگين 
در بازار سكه و ارز
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 وعده ارايه اينترنت با سطح دسترسي متفاوت 
در آينده اي نزديك

 اينترنت طبقاتي
 نزديك تر از هميشه 

توصيه هاي ارزي اتاق ايران به سياستگذاران 

 بر اساس بررسي ها و محاسبات مركز 
 پژوهش هاي اتاق ايران نرخ ارز در سطح

 35 هزار تومان مبناي سياستگذاري قرار بگيرد

تثبيت
 نرخ  ارز 

مركز پژوهش هاي اتاق ايران ب��ا تاكيد بر لزوم تثبيت 
ورود ارزهاي نفتي به اقتص��اد، تاكيد كرده كه به دليل 
آثار سوء ناشي از كاهش نرخ ارز حقيقي در اقتصاد، نحوه 
تعيين نرخ ارز بهينه و سياست مرتبط با نرخ ارز حقيقي 
در كش��ور، از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. بر اساس 
بررسي ها و محاس��بات انجام ش��ده در اين مطالعه، با 
رويكرد تثبيت نرخ ارز حقيقي در سطوح متناظر با دهه 
6۰ و 7۰، توصيه شده، تثبيت نرخ ارز حقيقي، در سطح 
3۵ هزار تومان مبناي سياس��ت گذاري قرار گيرد. در 
همين راستا نيز ضروري است حجم ورود دالرهاي نفتي 
به بودجه عمومي نيز در يك سطح ثابت دالري قرار گيرد. 
بنابراين دو سياست كلي تثبيت نرخ حقيقي ارز و تثبيت 
حجم ورود رانت منابع طبيعي نفت، توصيه هاي اصلي 
برآمده از اين مطالعه هستند.  مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران در گزارش »سياست هاي ارزي در ايران و مقايسه 

كلي آن با كش��ورهاي صادركنن��ده نفت: توصيه هاي 
سياستي« به بررسي راهبردهاي ارزي دولت ها پرداخته 
و توصيه هايي در باب اصالح سياست گذاري هاي ارزي 
ارايه داده اس��ت.  در اين گزارش با اش��اره به اينكه حل 
نشدن مساله ارز پس از گذشت 9 دهه كافي است تا ارز را 
همچون تورم و رشد نقدينگي جزو مسائل مزمن اقتصاد 
ايران دسته بندي كنيم، آمده است: رانت منابع طبيعي 
نفت و گاز يكي از شاخص هاي متمايزكننده مساله ارز 
در كشورهاي صادركننده نفت است. در ساير كشورها 
سياست هاي ارزي با توجه به وضعيت متغيرهاي كالن 
اقتصادي نظير تورم، نقدينگي و توليد تعيين مي شوند؛ 
اما در كشورهاي صادركننده نفت، رانت نفتي، به عنوان 
حلقه مفقوده ارتباط ميان ارز و متغيرهاي كالن موجب 
پيچيده تر شدن تبيين و تعيين سياست ارزي نسبت به 
صفحه 7 را بخوانيد ساير كشورها مي شود.  

 معاون وزير راه: پروژه هاي مهم عمراني
با تهاتر نفت اجرا مي شود

 گزارش صندوق بين المللي پول 
از آينده اقتصاد ايران

تورم زير 40 درصد 
نمي آيد

 چراغ سبز دولت 
به تهاتر نفت 

صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال 
2۰23 پرداخته، گزارش��ي كه نشان مي دهد كه برخي شاخص ها بهبود خواهند يافت و در 
برخي حوزه ها بنا نيس��ت معجزه اي رخ بدهد. دولت سيزدهم در حالي كار خود را آغاز كرد 
كه اقتصاد ايران شرايط خاصي را تجربه مي كرد. چند سال پس از اعمال تحريم هاي جديد 
از سوي امريكا، رشد اقتصادي كشور چند س��ال عددي منفي را تجربه كرده بود، نرخ تورم 
به باالي 4۰ درصد رسيده بود، ميزان سرمايه گذاري جديد در حد فاجعه بود و البته از همه 
مهم تر شرايط معيشتي مردم سال به سال بدتر از قبل مي شد. در چنين فضايي تيم جديد كار 
صفحه 2 را بخوانيد خود را با شعارهاي بزرگ اقتصادي آغاز كرد.  

معاون حمل ونقل وزير راه و شهرس��ازي از تهاتر نفت با س��رمايه گذاران خارجي با هدف 
اجراي پروژه هاي عمراني در كش��ور خبر داد. البته اين نخستين بار نيست كه مسووالن 
دولت سيزدهم از تهاتر نفت با كاال يا خدمات سخن به ميان آورده اند. نخستين بار، رستم 
قاس��مي، وزير سابق راه و شهرسازي در تاريخ ۸ شهريور 14۰۰، درست يك هفته پس از 
كسب راي اعتماد اعالم كرده بود، اين وزارتخانه آمادگي دارد، ساخت و انجام پروژه هاي 
ريلي، جاده اي و دريايي را با نفت تهاتر كند. او كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، 
صفحه 5 را بخوانيد با تاكيد بر روش تهاتر براي... 

صفحه 2      

رهبر معظم انقالب:

 ابتكارات 
و راه آقاي مصباح 
بايد ادامه پيدا كند



بيانات رهبر انقالب اسالمي در ديدار خانواده آيت اهلل 
محمدتقي مصباح يزدي )رضوان اهلل  عليه( كه ۵ دي ماه 
۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاري 
دومين همايش بزرگداش��ت عالمه مصباح يزدي در 

تهران منتشر شد.
متن بيانات حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار خانواده 
آيت اهلل مصباح يزدي كه به مناس��بت دومين سالگرد 
درگذشت اين عالم رباني، برگزار شد، به شرح زير است: 

»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
و الحمدهلل رّب العالمين و الّصاله و الّسالم علي سيدنا 
ابي القاسم المصطفي محّمد و اهلل الّطيبين الّطاهرين 

سيما بقيه اهلل في االرضين.
خيلي خوش  آمديد. بعد از مدت ها آقايان را و بعضي از 
خانم ها را زيارت كرديم. بزرگداشت جناب آقاي مصباح 
يكي از واجبات كارهاي حوزه و روحانيت و ماها و همه 
است و بزرگداشت ايش��ان به معناي زنده نگه داشتن 

جهت گيري ايشان و راه ايشان است.
مرحوم آقاي مصباح )رضوان اهلل  عليه( يك خصوصيات 
منحصربه فردي داشتند كه من در مجموعه فضالي 
برجس��ته قم ك��ه از قديم مي ش��ناختيم، و حاال هم 
بحمداهلل بركات بعضي شان ادامه دارد، نگاه مي كنم، 
جامع اين خصوصيات را كس��ي مث��ل مرحوم آقاي 
مصباح مش��اهده نمي كنم؛ علم فراوان، فكر خوب و 
نوآور، بيان رسا و واضح، انگيزه تمام نشدني و بي نظير، 
خلقيات و رفتارهاي شايس��ته و برجس��ته، سلوك و 
معرف��ت و توّجه معنوي و مانند اينها؛ مجموع اينها را 
واقعًا انسان نمي تواند پيدا كند. اينها در آقاي مصباح 

جمع بود
باالخ��ره رفتن براي همه هس��ت: اِّنك مي��ٌت و اِّنُهم 
ّميُتون؛)۱( اگر چه خسارت است اّما باالخره چاره اي 
نيست، ناگزيريم؛ عالج اين است كه آن راه ادامه پيدا 
كند؛ آن ابتكار و آن كارهايي كه ايشان كرده اند: همين 
»طرح واليت« يكي از ابتكارات ايش��ان است؛ همين 
تشكيالت عظيم مركز تحقيقات امام خميني)۲( يكي 
از همان ابتكارات است؛ كتاب هايي كه ايشان نوشته اند، 
چه كتاب هاي علمي، چه آنچه مربوط به اخالقيات و 
معنويات و ]براي[ استفاده عموم و مانند اينها است، 
يكي از آن كارها اس��ت؛ اينها را نبايد گذاشت تعطيل 
بشود. الحمدهلل آثار ايشان از همه جهت خوب است؛ 
آثار صوتي ايشان خيلي آثار خوبي است. سخنراني هاي 
ايش��ان را يك مّدتي كه در آن حس��ينيه سخنراني 
داش��تند، در عصرهاي ماه رمض��ان تلويزيون پخش 
مي كرد؛ من مي نشستم پاي تلويزيون گوش مي كردم؛ 
نمي دانم كي بود. حاال من عصري مي نشستم گوش 
مي كردم؛ عصر ماه رمضان بود. به ايشان گفتم؛ گفتم 
اينها خيلي برجسته است، واقعاً خيلي خوب است؛ آدم 
مي نشيند گوش مي كند، واقعًا استفاده مي كند. خب 
اينها نبايستي متوّقف بش��ود؛ نبايد مسكوت بماند، 
فراموش بشود. ايش��ان آثار صوتي دارند، آثار مكتوب 
دارند، آثار موّسسه و بنيان هاي موّسساتي، مثِل آنهايي 
كه اسم آورديم �� يا شايد هم غير آنها كه من خبر ندارم 
�� دارند، الحمدهلل فرزندان خوبي دارند، آقازاده هاي 

خوب��ي دارند؛ و بّث ِمنُهم��ا ِرجااًل كثيراً و ِنس��اء؛)۳( 
الحمدهلل؛ بركات نسلي شان هم بركات خوبي است.

در مورد حفظ آثار، نكته اي كه وجود دارد، اين اس��ت 
كه نگذاريم اين آثار كهنگي پيدا كند. يعني آن روزي 
كه ايشان اين موّسسه امام خميني را راه انداختند، يك 
كار ت��ازه اي بود؛ آيا امروز هم اگر به همان ش��كلي كه 
اّول راه افتاده، اداره بشود، باز هم تازه است؟ اين، جاي 
سوال است؛ اين به عهده شماها است. آقاي رجبي )۴( 
و ش��ما آقايان ببينيد چه كار بايد كرد كه آن تازگي و 
طراوت حفظ بشود. آن اّولي كه ايشان اين كار را شروع 
كردند، خب يك كار خيلي نِو جديدي بود، توّجه هايي 
را به خودش جلب كرد؛ حاال هم بايد همان جور باشد.

يا مثاًل كتاب هاي ايشان. خب حاال بعضي از كتاب ها، 
كتاب هاي علمي است، كتاب درسي است، مثاًل فرض 
كنيد فلسفه؛ خب حفظش به اين است كه در حوزه در 
جاهايي كه مقتضي است تدريس بشود؛ اّما برخي از آثار 
مكتوب ايشان آثاري است كه بايد در ذهن ها جايگزين 
بشود؛ بحث علم و فن و مانند اينها نيست؛ فكر است؛ 
بايد در ذهن مخاطب بنش��يند. چه جوري مي ش��ود 
نش��اند؟ امروز با ِصرف اينكه حاال تعداد نس��خه هايي 
كه از يك كتاب چاپ مي شود، باال باشد يا پايين باشد، 
مساله تمام نمي شود؛ يعني اين جور كتاب هاي فكري 
]اين جوري حفظ نمي ش��ود[. چرا، بعضي از كتاب ها 
هست كه وقتي تعداد و تيراژ باال برود، اين يك موّفقيت 
است؛ فرض كنيد كتاب هايي كه در شرح حال شهدا 
مي نويس��ند؛ خب هر چه افراد بيشتر بخوانند، بيشتر 
بهره مند مي شوند. كتاب هاي فكري اين جوري نيست؛ 
كتاب هاي فكري الزم است در فكر رسوخ كند؛ و اين، 
صرفًا با نشر كتاب حاصل نمي ش��ود. شما نگاه كنيد 
غربي ها در اين كارها خوب واردند، خوب بلدند؛ ببينيد 
مثاًل فرض كنيد فالن متفكر، حاال مثاًل ِهگل مگر چند 
كتاب نوشته؟ افكارش را از داخل اين كتاب ها استخراج 
مي كنن��د و درمي آورند، تخلي��ص مي كنند، خالصه 
مي كنند، آن فكر را ب��ا بيان هاي مختلف، با زبان هاي 
مختلف، با شيوه هاي مختلف پخش مي كنند، منتشر 

مي كنند. اين كار ]در مورد ايشان هم[ بايد انجام بگيرد.
من البّته گمان مي كن��م قبل ها به خود مرحوم آقاي 
مصباح )رضوان اهلل عليه( يا شايد به بعضي از شاگردهاي 
ايش��ان راجع به ماّلصدرا اين ح��رف را زدم كه كتاب 
ماّلصدرا تدريس مي شود، اّما لّب حرف هاي ماّلصدرا 
چيست؟ ماّلصدرا چند مساله اساسي دارد؛ اينها را پيدا 
كنيد، بكشيد بيرون، روي اينها بحث بشود، كار بشود، 
كتاب نوشته بشود، مباحثه بشود؛ اين الزم است. در 
مورد خود آقاي مصباح همين جور اس��ت و بايد اين 
جوري بشود. نگاه كنيد، ببينيد آن جهت گيري فكري 
ايشان، آن نقطه تمركز فكري ايشان چيست، چه در 
مسائل فلسفي، چه در مسائل اجتماعي، چه در مسائل 
اعتقادي و فك��ري، در فضاي مج��ازي و از اين قبيل 
پخش مي ش��ود �� يك تكه حرف را پخش كنيد، اين 
منتشر بشود، در ذهن ها بماند، به زبان ها بيايد، تكرار 
بشود؛ و مثل مثِل سائر )۵( كه در زبان ها تكرار مي شود 
و مي ماند، اين فكر بماند، معلوم بشود اين، فكر آقاي 
مصباح است؛ تا افراد اسم آقاي مصباح را مي آورند، هر 
كسي كه ديده اين تكه ها را، اين نوشته ها را، ذهنش 
به يكي از اينها متوّجه بشود، يادش بيايد. مثاًل يكي از 
راه هاي پخش فكِر يك آدِم متفكر برجس��ته عميقي 

مثل آقاي مصباح اين است.
صوت هم خيلي خوب است. حاال شايد الزم نباشد از 
اّول تا آخِر يك سخنراني را پخش كنيم -  آن ]كار[ شايد 
يك مقداري تأثير را هم كم كند - اّما باالخره مي توان 
از يك صوِت يك س��اعته يا مثاًل سه ربع ساعته اي كه 
مستمع را كاماًل جذب مي كرده، مثاًل يك ربع ساعت 

مطلب درآورد.
يكي از چيزهايي كه در اين جلس��اِت داخل حسينيه   
)۶( ايش��ان نظر من را خيلي جلب مي كند، اين است 
كه وقتي ]فيلم آن را[ پخش مي كنند، آدم مي بيند اّواًل 
مستمعين كه متراكم نشسته اند، همه جوانند، يعني 
مثاًل يك آدم مسّن باالي چهل سال شايد در اينها ديده 
نمي شود؛ همه جوانند. و ]ثانيًا[ همه همين طور محوند! 
اين خيلي مهم است. من چون خودم سخنرانم، ده ها 

سال ]سخنراني كرده ام[، به اين نكات توّجه دارم. چه 
زماني هست كه سخنران احساس مي كند موّفق است؟ 
اين نگاه ها و برخوردها و به اصطالح آن نمايش هايي كه 
از رفتار مستمع وجود دارد، نشان دهنده يك حقيقتي 
اس��ت؛ اين را شما در س��خنراني هاي ايشان مشاهده 
مي كنيد، يعني اين من را خيلي جلب مي كند. ايشان 
چه دارد مي گويد كه اين جور همه دل ها را، چشم ها را 
مجذوب كرده، مبهوت كرده؟ اين تكه هاي خاص را پيدا 

كنيد، مكّرر پخش كنيد.
خوش��بختانه صدا و سيما نس��بت به اين قضيه روي 
خوش نشان داده. حاال گاهي اوقات هست مسووالِن 
رسانه ها و مانند اينها روي خوش به يك چيزي نشان 
نمي دهند، ]ولي[ نس��بت به كارهاي ايشان الحمدهلل 
صدا و س��يما گرايش خوبي دارد و در ساعات مختلف 
]پخش مي كند[. من گاهي عبور مي كنم، ]وقتي[ نگاه 
مي كنم مي بينم، يا گاهي نشسته ام مي بينم كه از ايشان 
چيزهاي زيادي را پخش مي كنند؛ حيات آقاي مصباح 

اين است، زنده بودن آقاي مصباح اين است.
خب جسم ايشان رفت، حيف هم بود، خيلي حيف بود، 
يعني وجود ايش��ان واقعًا مايه بركت بود، آدم از ديدن 
ايشان استفاده مي كرد؛ يكي از اين كساني ]بود[ كه ما 
در طول عمر ديديم از دوره جواني ش��ان، نه حاال؛ آن 
وقت كه ايشان شايد هنوز ازدواج هم نكرده بود �� من 
قبل از اينكه بيايم قم، در مش��هد با ايشان آشنا شدم؛ 
گمان مي كنم مثاًل سال ۳۶، ۳۷ بود �� از آن وقت آدم 
مي فهميد ايشان يك مرد متدين، اهل دين و اهل تقوا 
بودند. از جمله آن كس��اني بود ك��ه »من يذكُركمُ اهلل 
ُرويُته« )۷( بود؛ رويت ايشان هم آدم را كمك مي كرد، 
پي��ش مي ُبرد، به ياد خدا مي انداخ��ت. خب هر چه از 
آن جواني گذشت، ايشان بهتر هم شد؛ اگرچه هر چه 
هست، مال همان دوره جواني است. شما جوان ها قدر 
اين دوره را بدانيد؛ آنچه آن آخِر كار به درد آدم مي خورد 
و گير آدم مي آيد و براي آدم مي ماند، همين ]چيزي[ 
اس��ت كه حاال شماها كس��ب كرده ايد و داريد كسب 

مي كنيد. جوان ها قدر جواني شان را بدانند.
خدا ان ش��اءاهلل درجاتش��ان را عالي كند. بله، دو سال 
از درگذشتشان گذش��ت؛ دوازدهم دي بود. خداوند 
ان شاءاهلل درجات ايشان را عالي كند و ايشان را مشمول 

مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد.
والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته

۱( سوره زمر، آيه ۳۰؛ »قطعاً تو خواهي ُمرد، و آنان ]نيز[ 
خواهند ُمرد.«

۲( موّسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
۳( و از آن��ان، مردان و زنان زيادي منتش��ر س��اخت. 

)برگرفته از قرآن كريم؛ سوره نساء، آيه ۱
۴( آي��ت اهلل محم��ود رجبي )رييس فعلي موّسس��ه 

آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(( 
۵( مثلي كه بين مردم جاري و متداول است.

۶( جلس��ات هفتگ��ي درس اخالق مرح��وم آيت اهلل 
مصباح يزدي )رحمه اهلل( ساليان متمادي در حسينيه 

دفتر رهبر معّظم انقالب در قم برگزار مي شده است.
۷( كافي، ج ۱، ص ۳۹
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تاكيد رييس جمهور بر كنترل 
كامل مبادي ورودي كشور

رييس جمهور با اشاره به افزايش آمار شيوع بيماري كرونا 
در نقاط مختلف جهان، بر لزوم اجراي دقيق طرح هاي 
پيشگيري هوشمند از سوي دستگاه هاي مختلف تاكيد 
و اظهار داشت: بايد سطح مراقبت هاي بهداشتي را باالتر 
ببريم و كس��اني كه ۶ ماه از تزريق آخرين دز واكس��ن 
كروناي آنها گذشته، نسبت به تجديد واكسيناسيون 
اقدام كنند. سيد ابراهيم رييسي در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا با اشاره به باال رفتن آمار ابتال به اين بيماري 
در كشورهاي مختلف از شرق آسيا تا اروپا و امريكا گفت: 
به لطف خدا، به همت نظام سالمت كشور، تالش دولت 
و همكاري مردم، آمار ابتال و تلفات كرونا در كشورمان 
مدت هاست كه در پايين ترين حد ممكن قرار دارد، اما 
با توجه به افزايش نرخ ش��يوع ويروس كوويد-۱۹ در 
برخي مناطق جهان، بايد سطح مراقبت هاي بهداشتي 
را باالتر ببريم. رييس جمهور با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق 
طرح هاي پيشگيري هوش��مند از سوي دستگاه هاي 
مختلف افزود: وزارت بهداش��ت تمهي��دات الزم براي 
تجهيز و آمادگي مراكز واكسيناسيون را فراهم كند تا 
كس��اني كه ۶ ماه از تزريق آخرين دز واكسن كروناي 
آنها گذشته، بتوانند نسبت به تجديد واكسيناسيون 
اقدام كنند.رييس��ي با اشاره به س��اخت ۶ نوع واكسن 
كرونا در داخل كش��ور به همت دانشمندان ايراني و با 
حمايت دولت اظهار داشت: اس��تفاده توامان مردم از 
واكسن هاي س��اخت داخل و واكسن هاي وارداتي، در 
كنار تزريق بيش از ۱۵۶ ميليون دز واكسن كرونا در طرح 
واكسيناسيون سراسري كه باالتر از بسياري از كشورهاي 
اروپايي و آسيايي بود، باعث مهار كرونا و ارتقاي سطح 
ايمني عمومي در ايران ش��ده است.رييس��ي از وزارت 
بهداشت و سازمان صدا و سيما نيز خواست تا با همكاري 
يكديگر بسته رسانه اي مناسبي براي ارتقاي آمادگي ها 
و افزايش سطح اقدامات مراقبتي و پيشگيرانه از سوي 
مردم تهيه و اجرا كنند.رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت 
كنترل كامل و دقيق همه مبادي ورودي كشور و انجام 
تست هاي الزم از مسافرين اظهار داشت: وزارت بهداشت 
همچنين به طور جدي بر موض��وع رفع كمبود اقالم 
دارويي و آمادگي مراكز درماني تمركز كند تا در صورت 
افزايش آمار مبتاليان به كرونا، نگراني از اين ناحيه وجود 
نداشته باشد.رييسي تصريح كرد: وضعيت مطلوب 
كشورمان از لحاظ ابتال و تلفات ناشي از بيماري كرونا 
يك موهبت الهي محسوب مي شود كه به جا آوردن 
ش��كر آن در قدر دانستن اين نعمت و مراقبت براي 
پيشگيري از افزايش دوباره آمار شيوع بيماري است.

كيفرخواست پيگيري پرونده ترور 
شهيد سليماني در مرحله نهايي

رييس كميته ويژه پيگي��ري حقوقي و بين المللي 
پرونده ترور و ش��هادت حاج قاسم سليماني با اشاره 
به روند پيگيري اين پرونده از بعد حقوقي و كيفري 
در كشور گفت: كيفرخواست اين پرونده به مراحل 
نهايي نزديك شده و اميدواريم به نتايج خوبي برسد. 
عباس��علي كدخدايي در ميزگرد تخصصي ش��هيد 
سليماني و مبارزه با تروريست و افراطي گري در غرب 
آسيا كه در مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و با حضور تعدادي 
از صاحبنظران و كارشناسان برگزار شد، در سخناني 
اظهار كرد: متاسفانه منطقه غرب آسيا سال ها گرفتار 
حضور نامشروع بيگانگان در اين منطقه بوده و امريكا 
تالش كرده به هر طري��ق ممكن براي تامين منافع 
نامش��روع خود در اين منطقه حضور داشته باشد و 
از ابزارهاي مختلفي در اين زمينه استفاده كند.وي 
با تاكيد بر اينكه داعش مخلوق رژيم امريكا بود و اگر 
چراغ سبز امريكا نبود گروه تروريستي داعش به وجود 
نمي آمد و نمي توانس��ت به انجام جنايت در منطقه 
بپردازد، تصريح كرد: راهبرد جمهوري اسالمي ايران 
مبارزه با گروه هاي تروريستي در منطقه بوده است و 
ما در خط مقدم مبارزه و مقابله با گروه هاي تروريستي 
در منطقه از جمله داعش قرار گرفته ايم.كدخدايي 
با بيان اينكه مبارزه با گروه هاي تروريستي هم يك 
راهبرد اصلي براي جمهوري اسالمي ايران بوده است 
و هم يك تعهد بين المللي و يك امر اخالقي اظهار كرد: 
جمهوري اسالمي ايران خود را موظف مي داند كه با 
گروه هاي تروريستي مبارزه كند و فرمانده اين مبارزه 
شهيد حاج قاسم س��ليماني بود.رييس كميته ويژه 
پيگيري حقوقي و بين المللي پرونده ترور و شهادت 
حاج قاسم سليماني در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود گفت: وقتي پاي��ان فعاليت داعش با مجاهدت 
حاج قاسم سليماني، دوستان و همرزمان او اعالم شد 
رژيم امريكا متوجه ش��د كه يك ابزار موثر خود را در 
منطقه از دست داده است و همانطور كه مي دانيد اين 
ابزار موثر داعش بود چرا كه داعش مخلوق امريكايي ها 
بود و آنها در راستاي اهداف خود و از دست دادن اين 
ابزار موثر اقدام به برنامه ريزي براي ترور حاج قاس��م 
سليماني و همراهانش��ان كردند.كدخدايي با تاكيد 
بر اينكه امريكايي ها با ترور س��ردار قاس��م سليماني 
و همراهانش��ان مرتكب جنايتي نابخشودني شدند، 
تصريح ك��رد: آنها در انج��ام اين جناي��ت تعهدات 
بين المللي خود را نقض كردند، تعهداتي كه براساس 
منشور سازمان ملل آنها متعهد به اجراي آن هستند. از 
جمله احترام به حاكميت و استقالل كشورها، رعايت 
موازين حقوق بشري و ... .وي با بيان اينكه نقض اين 
موارد از سوي امريكايي ها در گزارش گزارشگر ويژه اي 
كه در اين ارتب��اط اقدام به تهيه گزارش كرده تبيين 
شده است، اظهار كرد: در واقع جنايتي كه امريكايي ها 
با ترور ش��هيد س��ليماني انجام دادن��د يك تخلف 
بين المللي بود و هيچ كدام از توجيهات امريكايي ها 
در انجام اين ترور تروريس��تي مورد تاييد واقع نشده 
اس��ت.كدخدايي با بيان اينكه پرونده ترور سردار 
سليماني از سوي قوه قضاييه و وزارت امور خارجه 
در حال پيگيري اس��ت اضافه كرد: در بعد كيفري، 
كيفرخواست مربوط به اين پرونده به مراحل نهايي 
خود نزديك شده و اميدواريم به نتايج خوبي برسد.

علت عدم تخصيص اعتبارات 
بودجه 1401

يك عضو هيات رييس��ه كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي تاكيد كرد: متاسفانه منابع درآمدي 
اليحه بودجه به طور دقيق مورد بررسي قرار نگرفته و اين 
امر سبب شده تا هر ساله بين منابع درآمدي و مصارف 
كشور فاصله ايجاد شود. كيومرث سرمدي با اشاره به عدم 
تخصيص قابل توجهي از بودجه ساالنه مصوب مجلس و 
ضرورت تدوين بودجه اي واقع گرايانه براي سال آتي، بيان 
كرد: متاسفانه يكي از ايراداتي كه در نظام بودجه ريزي 
كشور وجود دارد، چه در اليحه اي كه دولت تدوين كرده و 
به مجلس ارسال مي كند و چه در بودجه اي كه در مجلس 
مورد بررس��ي قرا گرفته و تصويب مي شود همواره بين 
منابع درآمدي و مصارف كشور فاصله وجود داشته و با 
يكديگر همخواني ندارند.وي در ادامه اظهار كرد: ما منابع 
بودجه را به درستي نمي بينيم. يعني موانع و مشكالتي 
كه باعث عدم تحقق منابع درآمدي بودجه اي مي شود، 
به طور واقعي مورد بررسي قرار نمي گيرد. عالقه اي هم 
در دولت و هم در مجلس وجود دارد كه هنگام بررسي و 
تصويب بودجه منابع درآمدي را باال ببينيم تا بعد بتوانيم 
براي آن مصارف تعريف كنيم.نماينده مردم اس��دآباد 
در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: ناترازي و عدم 
تخصيص بودجه ناشي از نگاه غير كارشناسي و فني به 
منابع درآمدي بودجه اي است. به عنوان مثال تا زماني 
كه به طور دقيق درآمدهاي بانكي كشور را بررسي نكنيم، 
نمي توانيم درحوزه اشتغال يا ساير سرفصل هاي هزينه اي 
در بودجه به شكل واقعي برنامه ريزي كنيم.وي در ادامه 
تاكيد كرد: زماني كه به خيلي از سرفصل هاي درآمدي 
در اليحه بودجه ۱۴۰۱ نگاه مي كنيم، بخشي از آن اصال 
محقق نشده و درصدي از آن به شكل ۵۰ درصد تحقق 
يافته اس��ت. در نتيجه ما عمال در سال جاري با كسري 
بودجه و معطلي بسياري از پروژه هاي نيمه تمام مواجه 
شده ايم. ما عمال هم نارضايتي مردمي ايجاد كرديم و هم 
شاهد ناكارآمدي هستيم.وي افزود: ما اميدوار هستيم 
در بودجه ۱۴۰۲ منابع درآمدي به ش��كل واقعي ديده 
شود. امسال نمايندگان پاسخي براي مردم در حوزه هاي 
انتخابيه نداشتند. ما قول داديم خيلي از پروژه هاي نيمه 
تمام تكميل شده و بخشي از مسائل بخش كشاورزي و 
اشتغال حل خواهد شد اما عمال با نبود اعتبارات مواجه 
شده ايم. اميدوار هستيم بودجه سال ۱۴۰۲ با نگاهي 

واقع بينانه نوشته شود تا شاهد اين ناترازي نباشيم.

ابرتورم نداريم
درپي تغيير رييس كل بانك مركزي و اعالم سياست هاي 
جديد ارزي، يك كارشناس اقتصادي اظهار كرد: باتوجه 
به ش��اخص هاي اقتصادي، مديريت بازار ارز س��هل و 
دست يافتني است و قيمت ها باالتر از اين نخواهد رفت 
و ابرتورم نداريم. از سوي ديگر اينكه رييس جديد بانك 
مركزي، ب��ازار آزاد ارز را به عنوان عامل��ي تاثيرگذار بر 
اقتصاد معرفي كرد از نكات مثبت تصميمات اوس��ت. 
وحيد ش��قاقي درباره تغيير ريي��س كل بانك مركزي 
و سياس��ت هاي ارزي او اظهار كرد: باتوجه به اينكه در 
ايران نظام ارزي تثبيت ش��ده نداريم و نظام ارزي ايران 
به صورت شناور مديريت مي شود، نرخ ها در سامانه نيما 
نيز بايد شناور باشد. رييس جديد بانك مركزي بايد به 
اين سوال ها و ابهامات پاسخ دهد كه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان به چه طريقي براي بازار ارز تعيين شده و چرا اين 
نرخ بايد تثبيت شود. وي افزود: صحبت هاي رييس كل 
بانك مركزي درباره اينكه تالش مي شود تا فاصله نرخ ها 
بين بازار آزاد و نيما كم شود، مورد تاييد كارشناسي است 
و اين موضوع كه بازار آزاد در صحبت هاي رييس كل بانك 
مركزي به عنوان مولفه اي تاثيرگذار بر اقتصاد معرفي شد، 
از جمله نكات مثبت در اولين صحبت هاي اوست كه نشان 
مي هد او بازار آزاد و تاثير آن را بر اقتصاد را پذيرفته است. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مديريت بازار ارز 
سهل و دست يافتني است، گفت: وضعيت شاخص هاي 
اقتصادي در ايران به صورتي است كه مي توان با تصميمات 
درست از بدتر شدن اوضاع جلوگيري كرد. بدهي خارجي 
اقتصاد ايران كمتر از هش��ت ميليارد دالر است و از نظر 
بدهي داخلي نيز وضعيت مناسبي داريم. شقاقي حجم 
نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران را ۷۰ 
درصد اعالم كرد و گفت: قدرت دالري حجم نقدينگي 
نيز به كمترين حد معادل ۱۵۰ ميليارد دالر رسيده است 
كه اين شاخص ها نشان مي دهد شرايط براي مديريت 
بازار ارز فراهم است و با وجود تورم باال، نگراني از ابر تورم 
نداريم .وي افزود: بنابراين، اگر مديريت مسووالن، كارآمد 
و بانك مركزي اقتدار الزم را داش��ته و تيم اقتصادي نيز 
هماهنگ باشد، مديريت بازار ارز دور از دسترس نيست 
و با گرفتن تصميمات اقتصادي مناسب از سوي دولت 
مي توان قيمت ارز و تورم را كنت��رل كرد. اوضاع در بازار 
ارز و نرخ تورم از اين بدتر نمي ش��ود و اينگونه نيست كه 
دالر بيش از نرخ هاي فعلي افزايش داشته باشد و درگير 
ابرتورم شود، بلكه مي توان شرايط را با گرفتن تصميمات 
درست از س��وي مس��ووالن بهتر كرد. طبق گفته اين 
تحليلگر اقتصادي، اخبار منفي، ضعف در مديريت بازار 
ارز، تعلل بانك مركزي و تصميمات نادرست باعث شد 
مقاوم��ت دالر در كانال هاي ۳۱ ه��زار تومان و ۳۵ هزار 
تومان شكسته ش��ود و به نرخ هاي فعلي برسد. شقاقي 
در ادامه بيان كرد: شرايط اقتصادي از سال هاي ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ به مراتب بهتر است زيرا، در آن زمان قيمت نفت 
بسيار پايين و تحريم ها نيز ش��ديدتر بود. در حالي كه 
اكنون، قيمت نفت و مشتقات آن باال رفته، تراز تجاري 
كش��ور نيز باال رفته و كرونا هم همانند يكي - دو س��ال 
پيش نيست. وي ادامه داد: زماني ابرتورم شكل مي گيرد 
كه كشور بدهي داخلي و خارجي سنگيني داشته باشد 
كه ايران بدهي خارجي و داخلي سنگيني ندارد. به عنوان 
مثال، ونزوئال زماني درگير ابر تورم شد كه ۱۸۰ ميليارد 
دالر بدهي خارجي داش��ت.  اين كارشناس اقتصادي 
تغيير و تحول ايجاد شده در بانك مركزي را مثبت ارزيابي 
كرد. گفتني است، محمدرضا فرزين، رييس جديد بانك 
مركزي در اولين صحبت ه��اي خود از تثبيت نرخ دالر 
نيمايي در محدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و بازار 

آزاد را به عنوان عاملي تاثيرگذار بر اقتصاد معرفي كرد.

رهبر انقالب: 

گزارش صندوق بين المللي پول از آينده اقتصاد ايران

ابتكارات و راه آقاي مصباح بايد ادامه پيدا كند

تورم زير 40 درصد نمي آيد
صندوق بين المللي پ��ول در جديدترين گزارش خود به 
بررس��ي وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۳ پرداخته، 
گزارشي كه نش��ان مي دهد كه برخي شاخص ها بهبود 
خواهند يافت و در برخي حوزه ها بنا نيست معجزه اي رخ 
بدهد. دولت س��يزدهم در حالي كار خود را آغاز كرد كه 
اقتصاد ايران شرايط خاصي را تجربه مي كرد. چند سال پس 
از اعمال تحريم هاي جديد از سوي امريكا، رشد اقتصادي 
كشور چند سال عددي منفي را تجربه كرده بود، نرخ تورم 
به باالي ۴۰ درصد رسيده بود، ميزان سرمايه گذاري جديد 
در حد فاجعه بود و البته از همه مهم تر شرايط معيشتي 
مردم سال به سال بدتر از قبل مي شد. در چنين فضايي تيم 
جديد كار خود را با ش��عارهاي بزرگ اقتصادي آغاز كرد. 
بهبود وضع معيشت، كاهش جدي تورم تا حد تك رقمي 
شدن، افزايش جدي اشتغال و گره نزدن تحريم به زندگي 
مردم تنها بخشي از شعارهايي بود كه رييسي كار خود را با 
محوريت آنها در تابستان ۱۴۰۰ آغاز كرد. حاال اما با گذشت 
نزديك به يك سال و نيم از آغاز به كار دولت جديد، بسياري 
از اين شاخص ها نه تنها بهبود نيافته كه وضعيتي سخت تر 
را نيز تجربه مي كنند. نرخ تورم به مرز ۴۵ درصد رسيده، 
سرمايه گذاري جديد تغيير خاصي نكرده، نرخ ارز ركورد 
۴۳ هزار توماني را نيز ثبت كرده و وضعيت در بازار خودرو، 
مس��كن و طال به شدت متالطم و صعودي شده است. در 
چنين شرايطي هنوز مشخص نيست كه آيا اساسا شانس 
احياي برجام وجود خواهد داشت يا فعال تحريم ها باقي 
مي مانند و پس از تغيير در وزارت كار، حاال دولت با تغيير 
رييس كل بانك مركزي، تالش كرده ش��وكي مثبت به 
بازارها بدهد. صندوق بين المللي پول در چنين فضايي، 
تحليل جديد خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۳ 
را منتش��ر كرده كه نش��ان مي دهد اگر اتفاق خاصي رخ 
ندهد، خبري از معجزه در اقتصاد ايران نخواهد بود، هرچند 
پيشرفت در برخي حوزه ها نيز قابل پيش بيني است. بر 
اساس پيش بيني اين صندوق اقتصاد ايران در اين سال ۹۱ 
ميليارد دالر بزرگ تر خواهد شد و براي نخستين بار به مرز 
يك هزار و ۷۰۰ ميليارد دالر خواهد رسيد. توليد ناخالص 
داخلي ايران بر اس��اس شاخص قدرت خريد كه در سال 
۲۰۲۲ بيش از يك هزار و ۵۹۹ ميليارد دالر برآورد ش��ده 
بود، در سال ۲۰۲۳ به يك هزار و ۶۹۰ ميليارد دالر افزايش 
خواهد يافت. به همين ترتيب، توليد ناخالص داخلي سرانه 

ايران بر اساس ش��اخص قدرت خريد ۸۶۵ دالر افزايش 
خواهد يافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دالر در سال ۲۰۲۲ به بيش 
از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دالر در سال ۲۰۲۳ خواهد رسيد. اقتصاد 
ايران در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۲ درصد رشد خواهد 
كرد. پس از رشد منفي ۳.۱درصدي در سال ۲۰۱۹، سال 
۲۰۲۳ چهارمين سال متوالي خواهد بود كه اقتصاد ايران 
رشد مثبت را تجربه خواهد كرد. ايران در سال هاي ۲۰۲۰ 
تا ۲۰۲۲ به ترتيب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و سه  درصد 
داشته است. پيش بيني شده است بخش غيرنفتي ايران 
در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲درصدي مواجه شود و رشد بخش 
نفتي ايران در اين س��ال نيز به ۲.۱ درصد برسد. اين نهاد 
بين المللي انتظار دارد توليد و صادرات نفت ايران در سال 
۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. اين گزارش توليد نفت 
ايران در س��ال ۲۰۲۲ را ۲ ميليون و ۵۸۰ هزار بشكه 
در روز برآورد كرده است و انتظار دارد اين رقم در سال 
۲۰۲۳ با رش��د ۴۰ هزار بشكه اي به ۲ ميليون و ۶۲۰ 
هزار بشكه در روز برسد. توليد گاز ايران در سال ۲۰۲۲ 
معادل چهار ميليون و ۴۶۰ هزار بشكه در روز نفت بوده 
و پيش بيني شده است اين رقم به معادل چهار ميليون 
و ۶۰۰ هزار بشكه در روز نفت برسد كه نسبت به سال 
قبل ۱۴۰ هزار بش��كه در روز افزايش خواهد داشت. 
صادرات اعالم شده نفت ايران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ 

هزار بشكه اي مواجه خواهد شد و از ۸۵۰ هزار بشكه در 
روز در سال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ هزار بشكه در روز افزايش 
خواهد يافت. صادرات گاز ايران نيز از معادل ۳۲۰ هزار 
بشكه در روز نفت در سال ۲۰۲۲ به معادل ۳۳۰ هزار 
بشكه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزايش خواهد يافت.

يك��ي از مهم ترين دغدغه هاي م��ردم و البته دولتمردان، 
آينده نرخ تورم است. در حالي كه طبق آخرين وعده داده 
شده وزارت اقتصاد نشانه هاي كاهش تورم از ابتداي سال 
آينده خود را نشان خواهد داد و البته رييس بنياد شهيد چند 
روز قبل گفته كاهش قيمت ها شايد به چند سال زمان نياز 
داشته باشد، اين صندوق پيش بيني كرده كه اگر شرايط 
دشوارتر نشود، الاقل از بهبود اوضاع نيز خبري نخواهد بود. 
نرخ تورم در اقتصاد ايران براي سال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰ درصد 
پيش بيني شده است كه اين رقم نسبت به تورم ۴۰درصدي 
سال ۲۰۲۲ افزايش يا كاهش نخواهد داشت. اين صندوق 
انتظار دارد آهنگ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران طي سال 
۲۰۲۳ كندتر شود. رش��د نقدينگي كه در سال ۲۰۲۲ به 
۴۷.۵ درصد رس��يده بود در س��ال ۲۰۲۳ به ۴۵.۶ درصد 
كاهش خواهد يافت. كس��ري بودجه دولت ايران در سال 
۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولي��د ناخالص داخلي خواهد 
رسيد كه البته اين رقم از كسري بودجه ۴.۲درصدي دولت 
در سال ۲۰۲۲ بيشتر است. درآمدهاي دولت نسبت به سال 

قبل از آن تغييري نخواهد داشت. درآمد دولت ايران در سال 
۲۰۲۳ معادل ۸.۳ درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني 
شده است كه اين رقم نس��بت به سال قبل از آن تغييري 
نخواهد داشت، در عين حال درآمد غيرنفتي دولت صعودي 
خواهد بود و از معادل ۷.۴ درصد توليد ناخالص داخلي در 
سال ۲۰۲۲ به معادل ۷.۵ درصد توليد ناخالص داخلي در 
سال ۲۰۲۳ مي رسد. بدهي ناخالص دولت در سال ۲۰۲۳ 
كاهشي قابل توجه خواهد يافت. بدهي ناخالص دولت ايران 
در سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزايش يافته اما در سال ۲۰۲۲ 
كاهش يافته و به معادل ۳۴.۲ درصد توليد ناخالص داخلي 
رسيده است. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است 
اين روند نزولي در سال ۲۰۲۳ نيز ادامه يابد و بدهي ناخالص 
دولت ايران در اين سال به معادل ۳۱.۹ درصد توليد ناخالص 
داخلي كاهش يابد. اين گزارش تراز حس��اب هاي جاري 
ايران در سال ۲۰۲۳ را ۳۰.۲ ميليارد دالر پيش بيني كرده 
است. تراز حساب هاي جاري ايران در سال ۲۰۲۲ افزون بر 
۳۲ ميليارد دالر برآورد شده است. اين صندوق انتظار دارد 
ذخاير ارزي در دسترس ايران در سال ۲۰۲۳ بيش از ۱۱.۴ 
ميليارد دالر افزايش يابد و به ۴۲.۲ ميليارد دالر برسد. ذخاير 
ارزي در دسترس ايران در سال ۲۰۲۲ نيز ۳۰.۸ ميليارد دالر 
برآورد شده است. اين نهاد بين المللي ذخاير ارزي ايران را 
بيش از ۱۲۰ ميليارد دالر اعالم كرده اما مدعي است ايران 
به دليل تحريم هاي امريكا فقط به بخش كوچكي از اين ذخاير 
دسترسي دارد. بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول، 
بدهي خارجي ايران در سال ۲۰۲۲ معادل نيم درصد توليد 
ناخالص داخلي بوده است و پيش بيني مي شود اين رقم در 
سال ۲۰۲۳ بدون تغيير در همين سطح باقي بماند.آنچه 
در گزارش هاي اين صندوق مورد ارزيابي قرار گرفته، حفظ 
شرايط فعلي براي اقتصاد ايران است. اگر آن طور كه دولت 
مي گويد آمادگي براي امضاي برجام وجود داشته باشد و 
البته دو طرف به يك نقطه نهايي در مسير مذاكرات برسند، 
چه در مسير فروش نفت و چه در دسترسي به منابع ارزي 
تفاوتي جدي در وضعيت اقتصاد ايران ايجاد خواهد شد 
كه مي تواند در بخش هاي مختلف تاثيرات خود را بگذارد 
اما اينكه در شرايط فعلي، اين صندوق شانس چنداني 
براي كاهش ت��ورم و افزايش جدي رش��د اقتصادي 
نمي بيند، زنگ خطر جديدي است كه مي تواند براي 
دولت يك هشدار پيش از رسيدن به سال جديد باشد.



قيم��ت ط��ال و ارز روز گذش��ته همزمان ب��ا اعالم 
سياست هاي جديد ارزي توسط رييس كل جديد 
بانك مركزي، وارد مدار نزولي ش��د و همين امر نيز 
عقب نش��يني دالر تا كانال 39 هزار تومان و سكه تا 

كانال 19 ميليون تومان را به همراه داشت.
دارندگان طال و ارز از واهمه ريزش بيشتر قيمت ها 
به فردوس��ي آمده اند تا هرچه زودتر طال و ارز را به 
ريال تبديل كنند؛ نكته مهم اينجاس��ت كه از بين 
صراف ها وس��كه فروش هاي خيابان فردوسي )حد 
فاصل چهاراره استانبول تا ميدان فردوسي( به جز 
دو سه صرافي، هيچ صرافي ديگري حاضر به خريد 

سكه از مردم نبودند.
آنها مي گويند زماني كه معلوم نيست قيمت ها تا چه 
كانالي قرار است پايين بيايد، خريد به صرفه نيست؛ 
يكي از سكه فروش ها مي گويد: به محض اينكه سكه 
بخريم بايد بفروشيم و اگر سكه را نگه داريم احتماال 
ضرر س��نگين خواهيم كرد. روز پنجش��نبه قيمت 
س��كه 23 ميليون تومان ب��ود و هيچ كس حاضر به 
فروش سكه نبود ولي امروز در كانال 19 ميليوني از 
صبح فقط مردم براي فروش به ما مراجعه مي كنند. 
بازار امروز در شوك كاهش قيمت هاست و به همين 
دليل هم خريد سكه ها به صرفه نيست. پرس وجوي 
خبرنگار تس��نيم از صرافي ها و س��كه فروشي هاي 
فردوس��ي بيانگر آن اس��ت كه خريداري براي ربع 
و نيم س��كه در هيچ كدام از صرافي ها وجود ندارد؛ 
فقط چند صرافي از مردم س��كه امامي را با قيمت 
19 ميلي��ون و 200 هزار توم��ان مي خرند. قيمت 
فروش س��كه امامي در اين صرافي ه��ا 19 ميليون 
و 700 هزار تومان اس��ت.  دالل هايي كه در خيابان 
فردوسي حضور دارند: به مردم مي گويند »اگر دالر 
داريد سريع بفروشيد.« ريزش هاي بيشتري در راه 
است؛ بازاري ها احتمال مي دهند دالر به كانال 35 

تا 37 هزار تومان عقبگرد داشته باشد. 
البته زمزمه دالر 33 هزار توماني هم از بين دالل ها 

شنيده مي شد.

برخ��الف روزه��اي قبل ك��ه صف ه��اي خريد ارز 
سهميه اي مقابل صرافي ها شكل گرفته بود، ديروز 
ديگر خبري از صف خريد نبود؛ از مهم ترين داليل 
عدم تش��كيل صف خري��د براي دالر س��هميه اي 
نزديك شدن قيمت دالر توافقي به بازار آزاد است.

قيمت خريد دالر از مردم در خيابان فردوس��ي 39 
هزار تومان و ف��روش دالر نيز 39800 تومان اعالم 
شد.قيمت دالر توافقي نيز كه براي ساعاتي بين 38 
تا 40 هزار تومان هم قيمت خ��ورده بود، در كانال 
37 هزار تومان مبادله مي ش��د. فرزين رييس كل 
جديد بانك مركزي از سياس��ت تثيبتي اين بانك 
براي مديريت ب��ازار ارز خب��ر داد و تأكيد كرد كه 
دالر در نيما 28500 تومان تثبيت مي ش��ود و اين 
سياس��ت براي يكسال اجرا مي ش��ود. او گفته بود 
كه حتم��ا در بازار ارز دخال��ت مي كنيم و قيمت ها 
را مديريت خواهيم ك��رد. رييس كل بانك مركزي 
در گفت وگ��وي تلويزيوني تأكيد ك��رد: نرخ ارز در 
كش��ور 44 هزار تومان نيست و ما نمي پذيريم؛ اين 
نرخ تحريفي است كه عالمت دهي غلط به بازار كاال 
مي دهد البته در بازار آزاد دخالت مي كنيم و حتمًا 

نرخ آن كاهشي خواهد شد.
همچنين شناسايي 320 نفر از عوامل اصلي مرتبط 
با كانال ها و گروه هاي مجازي نيز انجام شده كه به 
زودي اقدامات الزم جهت برخورد با اين عناصر بازار 
ارز صورت مي گيرد. در همين راستا بازار معامالت 
فردايي در كانال هاي تلگرامي سرد بود و فعالن بازار 

ترجيح مي دادند تماشاگر باشند تا بازيگر!
در پي كاه��ش قيمت دالر در ب��ازار معامالت آزاد 
تهران، حس��ين رحيمي، فرمان��ده انتظامي تهران 
بزرگ مدعي ش��د كه كاهش 3 هزار توماني قيمت 
دالر ديروز 10 دي ماه متعاقب اقدامات پليس و به 

درخواست بانك مركزي صورت گرفته است.
هر چند تحليلگران بازار معتقدند اقتصاد زبان زور 
نمي فهمد، اما به نظر مي رسد نهاد پولي كشور فعال 
ترجيح مي دهد با قوه قهريه ب��ازار ارز را در كنترل 

خود درآورد. البته بايد ديد اين ابزار تا چه زماني بر 
قيمت دالر و مديريت بازار ارز موثر است.

به نظر مي رسد عالوه بر شرايط انتظامي بازار، هراس 
از افزايش عرضه ارز در بازار آزاد در كوتاه مدت يكي 
از مهم ترين عواملي است كه سطح فروش ها در ميان 

معامله گران را افزايش داده است.
او پيش از اين سياست جديد ارزي بانك مركزي را 
سياست تثبيتي براي رفع دغدغه فعاالن اقتصادي 
كش��ور اعالم كرده بود. حاال بايد منتظر بود كه اين 
تثبيت در چه قيمتي براي بازار آزاد رقم مي خورد.

قيمتدالربهتثبيتميرسد؟
از نگاه برخي فعاالن بازار ارز، احتمال افزايش عرضه ارز 
و برخورد در فضاي بازار آزاد غيررسمي، ممكن است در 
روزهاي آينده قيمت دالر را از سطوح كنوني عقب ببرد.

در هفته گذشته خبر سفر گروسي در تاريخ 10 دي ماه 
از سوي برخي رسانه ها مطرح شد، اما ديروز خبري از 
اين موضوع نبود. به نظر مي رسد اين موضوع در هفته  
گذش��ته و هفته هاي قبل از آن براي ارايه سيگنال به 

بازار ارز مطرح شده است.
برخي تحليلگران بازار با اش��اره به اينكه قيمت دالر 

نس��بت به كف 1400 دو برابر رش��د داشته و اكنون 
وارد ناحيه بااليي كانال شده است، نرخ 44 تا 4۶ هزار 
توماني را محدوده مقاومت سقف كانال مي دانند. در 
صورت بروز اصالح، نرخ 40 هزار توماني حمايت اول 
اس��ت و كف كانال 3۶ هزار توماني مي تواند محدوده 

بعدي حمايت باشد.
به نظر مي رس��د فعال بايد ديد بازارس��از در روزهاي 
آينده چه سطحي از عرضه را روانه بازار مي كند و بعد از 
فروكش كردن جو انتظامي در بازار، قيمت دالر در چه 

محدوده اي به تثبيت خواهد رسيد.

رويداد

بانك مركزي اعالم كرد
ميانگينقيمتهرمترخانه

درتهران۴۸ميليون
طبق اعالم بانك مركزي، در آذر ماه امس��ال متوسط 
قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران 48 ميليون و 
73 هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
سال قبل به ترتيب 2.9 و 47.5 درصد افزايش يافته است. 
به گزارش ايسنا، گزارش تحوالت بازار مسكن در شهر 
تهران كه از سوي بانك مركزي منتشر شده، بيانگر اين 
است كه در آذر ماه تعداد معامالت انجام شده 10.2 هزار 
فقره بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل 
به ترتيب 27.2 و 4.2 درصد افزايش را نشان مي دهد و 
بررس��ي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه 
واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 29 درصد بيشترين 

سهم را به خود اختصاص داده اند. 
   گران ترين خانه در تهران چند؟ 

اين در حالي اس��ت كه در ميان مناطق 22 گانه ش��هر 
تهران بيشترين قيمت هر متر خانه 94 ميليون و 410 
هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با 24 ميليون 
و 490 ه��زار تومان در منطقه 18 بوده اس��ت.  توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب 
قيمت يك مترمربع بنا در آذر ماه امس��ال نيز حاكي از 
آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 30 تا 
35 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 11.۶ 
درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص دادند و دامنه قيمتي 35 تا 40 و 25 تا 30 
ميليون تومان با 10.5 و 10.3 درصد سهم در رتبه بعدي 
قرار دارد.  از سوي ديگر، در آذر ماه امسال توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر اساس ارزش 
هر واحد نشان دهنده آن است كه واحدهاي مسكوني 
با ارزش يك ميليارد و 500 ميليون تومان تا دو ميليارد 
تومان با اختصاص سهم 13.۶ درصد بيشترين سهم از 

معامالت انجام شده را داشته اند.
   وضعيت اجاره خانه در تهران 

همچنين، توزيع معامالت انجام شده مسكن بر اساس 
مناطق شهري در تهران حاكي از آن است كه منطقه 5 
با 15 درصد از كل معامالت، بيشترين سهم معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص داده است. عالوه بر اين، 
بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و 
در كل مناطق ش��هري در آذر ماه امسال نشان دهنده 
رشدي معادل 2.5 و 3 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته است. البته رشد شاخص مذكور در آذر ماه در 
شهر تهران و كل مناطق شهري به ترتيب معادل 41.3 

و 4۶.4 درصد است

 عبدالعلي رحيمي مظفري
عضو كميسيون انرژي مجلس: 

بنزيندرسال۱۴۰۲
تحتهيچشرايطيگراننميشود

عبدالعل��ي رحيمي مظفري، دبير كميس��يون انرژي 
مجلس مي گويد: تحت هيچ شرايطي قيمت بنزين چه 
در اين چند ماه باقي مانده از سال و چه در سال 1402، 
افزايش نخواهد يافت. بودجه 1402 به شكل غيررسمي 
به مجلس ارايه ش��ده و گمانه زني ها در مورد ارقام مهم 
بودجه داغ است. يكي از اين اعداد قيمت بنزين است، 
مساله اي كه همواره در قانون بودجه بحث برانگيز بوده 
است. از آن طرف هر افزايش قيمتي براي بنزين مساوي 
است با گراني ساير كاالها. عبدالعلي رحيمي مظفري، 
دبير كميس��يون انرژي مجلس، تاكيد مي كند: تحت 
هيچ ش��رايطي قيمت بنزين چه در اين چند ماه باقي 
مانده از سال و چه در سال 1402، افزايش نخواهد يافت.

به گزارش اقتصاد 24، مظفري بيان داشت: تحت هيچ 
شرايطي قيمت بنزين چه در اين چند ماه باقي مانده 
سال جاري و چه در سال 1402، افزايش نخواهد يافت. 
من قاطعانه و محكم به اطالع مردم مي رسانم كه اصاًل 
خبري از افزايش قيمت بنزين نه امسال و نه سال آينده 
نيست. در موضوع قيمت بنزين دو بحث است؛ يك بحث 
ضرورت است و ديگري اقدام. ضرورت ايجاب مي كند 
كه افزايش قيمت بنزين رخ دهد، ولي وقتي زمينه براي 
اين كار فراهم نيس��ت، ضرورت كنار مي رود. در حال 
حاضر، كشور نه زمينه اقتصادي آن را دارد و نه مردم تاب 
و توان اين افزايش را دارند و نه زيرساخت ها اجازه چنين 

كاري را مي دهد.
   مش�كل كش�ور ما، گران كردن قيمت بنزين 

نيست 
كافي است يك تحقيق ساده بشود تا ببينيم زماني كه 
بنزين را گران كرديم در ميزان مصرف مردم، صرفه جويي 
شد يا نه؟ اينكه متوسط به ازاي هر 100 كيلومتر، 10 الي 
12 ليتر بنزين مصرف مي كنيم مي تواند در روند انرژي ما 
اثر بگذارد يا اينكه مافياي خودرو در ايران را حذف كنيم تا 
برسيم به خودروهايي با 100 كيلومتر كاركرد و سوخت 
چهار ليتر بنزين تا مصرف بنزين در كشور به يك چهارم 
برسد. وقتي مصرف بنزين در كشور به لطف خودروهاي 
باكيفيت، يك چهارم شود، آنگاه اگر قيمت بنزين چهار 
برابر هم شود، مردم چيزي را از دست نمي دهند، چون 

در هزينه كرد، مثل شرايط كنوني مي شود.
   گناه مصرف باالي انرژي، گردن مردم نيست

در حال حاضر، نسبت به صرفه جويي در مصرف بنزين 
با رويكردي كه اشاره كردم، غفلت شده و همين غفلت 
باعث بروز چنين چالش هايي شده است. مدت هاست در 
كميسيون انرژي مجلس صحبت بر سر اين است كه گناه 
مصرف انرژي با اين شيوه، بر گردن كيست؟ يك نفر هم 
از اعضاي كميسيون نيست كه بگويد گناه مصرف باالي 
انرژي، گردن مردم است. بي ترديد روش هاي نامناسب 
در سياست گذاري هاي انرژي در سال هاي متمادي، ما را 
به اين نقطه رسانده است. براي نظم و نسق دادن به حوزه 
مصرف انرژي و مخصوصاً بنزين، بايد يك جانبه نگري را 
كنار گذاشت. اينكه توجه نكرديم كه بزرگ ترين سرمايه 
ما در كشور »انرژي« است و اين »انرژي« را فداي خيلي 
از موضوعات كم اهميت ت��ر كرديم، كار را پيچيده تر از 

هميشه كرده است.

 صراف ها: قيمت ها ريزشي است، فقط فروش داريم

همزمان با ريزش قيمت ها در بازار طال و ارز، قيمت سكه به كانال ۱۹ ميليوني بازگشته است
ريزش  سنگين   در  بازار سكه و ارز

چراموتوررشدرفاهدردهه۹۰خاموششد؟
سرمايه گذاري سرانه به س��طح سال چهل شمسي 
برگشته و بلندترين زنگ خطر را براي آينده رفاه به 

صدا درآورده است.
رشد مصرف سرانه شهروندان ايراني در دهه گمشده 
نود متوقف ش��د و به تدريج روندي كاهش��ي را نيز 
آغاز كرد. رفاهي كه تحت تأثير س��رمايه گذاري  در 
دوره ه��اي مختلف قبل��ي افزاي��ش مي يافت، حاال 
هم زم��ان با افت ش��ديد س��رمايه گذاري دچار يك 
چشم انداز نزولي شده است. سرمايه گذاري سرانه به 
سطح دهه چهل شمسي برگشته است و بلندترين 
زنگ خطر را براي آينده رفاه ايرانيان به صدا درآورده 

است.
درآمد مل��ي كش��ور در نهايت توس��ط خانوارها به 
يكي از س��ه صورت مصرف، پس ان��داز و ماليات به 
دولت درمي آيد. رفاه خانوار از طريق مصرفش شكل 
مي گيرد. تصميم افراد و خانوارها براي پس انداز )از 
سپرده گذاري در بانك تا خريد ارز و طال( يا دريافت 
وام هم براي اين است كه مصرف در طول عمر وضعيت 
همواري را طي كند و بهبود يابد. بنابراين در نمودار 
باال كه مصرف س��رانه ايرانيان را به كمك داده هاي 
حساب هاي ملي بانك مركزي نمايش مي دهد، عماًل 
تغييرات رفاه متوسط هر ايراني قابل مشاهده است. 
اما رشد مصرف در آينده نيازمند سرمايه گذاري در 
حال است و در نتيجه روند سرمايه گذاري سرانه نوعي 

پيش بيني از رفاه آينده را ارايه مي كند.

مصرفوس�رمايهگذاريسرانهبهقيمت
۱۴۰۰چهچيزينشانميدهد؟

براي اينك��ه بتوانيم تغيي��رات »واقعي« مصرف را 
مش��اهده كنيم، بايد اثرات تورم كه باعث مي شود 

قيمت ها و دس��تمزدها به صورت »اس��مي« زياد 
شوند، حذف كنيم. در نمودار باال به كمك داده هاي 
ت��ورم ۶2 س��ال اخي��ر، در نهايت ع��دد مصرف و 
س��رمايه گذاري س��رانه بر مبناي س��طح قيمت ها 
در س��ال 1400 قرار گرفته اس��ت. براي مثال، در 
سال 1343 مصرف س��رانه به قيمت سال 1400، 
9 ميلي��ون تومان بوده اس��ت. طبيعت��ًا مصرف به 
قيمت هاي همان سال عدد بسيار كوچك تري است 
اما در واقع مصرف ايرانيان از آن س��ال چيزي بيش 
از سه برابر شده است و باقي افزايش اسمي مصرف 
آنها صرفًا به خاطر تورم بوده است. براي مثالي ديگر، 
مي توان به مصرف سال 90 اشاره كرد كه به قيمت 
س��ال 1400، 3۶ ميليون تومان بوده اس��ت. براي 
محاس��به اين مقادير حقيقي، مش��اهده مي كنيم 
كه قيمت سبد مصرفي در طول اين سال ها تا سال 
1400 چند برابر ش��ده است )همان تورم( و سپس 
مصرف و س��رمايه گذاري آن س��ال را به اندازه اين 
افزايش قيم��ت زياد مي كنيم تا مقدار آن بر مبناي 
قيمت هاي 1400 به دس��ت بيايد. ب��ر مبناي اين 
محاسبه، سال 90 با باالترين مصرف سرانه در ايران 
همراه بوده و پس از آن س��يري نزولي در رفاه طي 
شده است. اما ايران ۶2 سال گذشته چه مراحلي از 

نظر مصرف شهروندانش طي كرده است؟

دورههايمختلفرشدرفاه
رش��دهاي اقتصادي دورقمي دهه چهل به تدريج 
اثر خود را روي مصرف سرانه گذاشته است. اما چرا 
به محض ش��روع اين دوره موفق رش��د اقتصادي، 
مصرف ش��روع به افزايش نكرده است؟ نكته بسيار 
مهمي كه درمورد مصرف خصوصي وجود دارد، اين 

است كه از درآمد و سرمايه گذاري، خاصيت لختي 
بيش��تري دارد؛ يعني به مح��ض افزايش يا كاهش 
درآمد، خانوارها مصرف خود را دچار تغيير ناگهاني 
نمي كنند. چرا كه براي آنها مطلوب اس��ت كه سبد 
مصرف��ي خود را با تغييرات كم��ي حفظ كنند. اگر 
درآمدشان دچار يك افت موقتي شده، مي كوشند 
با قرض گرفتن يا كاهش پس انداز اثر كاهش درآمد 
را جبران كنند و مصرف ش��ان را تا جاي ممكن كم 
نكنن��د. همچنين اگ��ر خانوار تص��ور كند افزايش 
درآمدي كه برايشان پيش آمده، موقت است، روي 
آن براي افزايش مصرفش حساب نمي كند و نهايتًا 

پس اندازش افزايش مي يابد.
بنابراي��ن در توصيف رش��د مص��رف در دهه چهل 
مي توان گفت واكن��ش ميزان مص��رف خانوارها با 
تأخير و پس از اينكه رشد درآمد كشور به صورت يك 
روند نسبتًا پايدار و نه موقتي درآمده، رخ داده است. 
در ابتداي دهه پنجاه هم ف��وران درآمد نفتي باعث 
مي شود مصرف خانوار باز هم افزايش يابد؛ به طوري 
كه از 44 تا 54 مصرف سرانه با سرعت نسبتًا بااليي 

از 9 به 22 ميليون تومان مي رسد.
از سال 54 تا ۶4 مصرف ايرانيان تغيير جدي نمي كند 
و طي انقالب و جنگ هشت ساله دچار توقف مي شود. 
اما ب��ه تدريج وضعيت جنگ اثر بدتر خود را نش��ان 
داده، به ط��وري كه در س��ال 13۶8 مصرف س��رانه 
خصوصي در ايران به 1۶.۶ ميليون تومان )به قيمت 
ثابت 1400( بازگشته است. سپس در بازه ۶8 تا 8۶ 
با بهبود سياست هاي اقتصادي مصرف سرانه ايرانيان 
هم رشد مي كند و به 35 ميليون تومان مصرف ساالنه 
مي رسد. اما پس از اين سال است كه به نظر مي رسد 
ديگر سياست گذاري حركت رو به جلويي براي بهبود 

رشد اقتصادي و رفاه ندارد و در نتيجه رفاه به سقف 
خود نزديك مي ش��ود. فوران درآمد نفتي در انتهاي 
دهه هشتاد باعث مي شود اندك افزايش ديگري در 
رفاه اتفاق بيفتد و سقف 3۶ ميليون توماني مصرف 

سرانه در 1390 رقم مي خورد.

رفتارمتفاوتمصرفكنندهايراني
مقابلدوشوكتحريم

ش��وك اول تحريم ها در ابتداي دهه 90 باعث توقف 
مصرف مي ش��ود اما آن را چندان ك��م نمي كند. در 
واقع به نظر مي رس��د افت درآمد مل��ي در اين دوره 
از س��وي خانوارها موقت فرض مي شود و در نتيجه 
آنها مي كوش��ند مص��رف خود را ب��ه قيمت كاهش 
پس انداز خ��ود حفظ كنند. ام��ا تحريم هاي مجدد 
در انتهاي دهه 90 اث��ر متفاوتي روي مصرف خانوار 
مي گذارد. به طوري كه 34 ميلي��ون تومان مصرف 
سال 9۶ به 30 ميليون تومان مصرف ساالنه در سال 
اخير رسيده است. اين شوك اخير به درآمد ايران بر 
خالف ش��وك قبلي، مثل يك افت دايمي در درآمد 
از سوي خانوارها تعبير شده و در نتيجه آنها مصرف 
خود را كاه��ش جدي داده اند. بنابراين طي دهه 90 
ابتدا رشد رفاه ايرانيان متوقف شده و سپس دست به 

عقب نشيني زده است.

داستانفرازونشيبسرمايهگذاري
درششدهه

در دهه چهل و ابتداي پنجاه، سرمايه گذاري سرانه بر 
خالف مصرف به محض وقوع رشد اقتصادي و به ويژه 
در زمان ف��وران درآمد نفتي افزايش زيادي مي يابد. 
اوج گيري مقدار حقيقي درآمدهاي نفتي در س��ال 

1353 باعث مي شود شيب افزايش سرمايه گذاري 
بسيار تند شود و در سال 1355 كه قله سرمايه گذاري 
در تاريخ ايران اس��ت، به ازاي هر ايراني ۶4 ميليون 
تومان )به قيمت 1400( س��رمايه گذاري در اقتصاد 

صورت گيرد.
سرمايه گذاري سرانه در ايران در سال 90 به قله 4۶ 
ميليون توماني رس��يده و س��پس دچار نزول نسبتًا 
سريعي شده است. به طوري كه در سال 1400 مقدار 
سرمايه گذاري به ازاي هر ايراني به رقم 12 ميليون 
تومان رسيده است؛ رقمي نزديك به سرمايه گذاري 

سرانه در سال 1340.

زنگخطربرايچشماندازرفاهيايرانيان
درآم��د نفت��ي سرمايه گذاري ش��ده در دهه پنجاه 
و همچني��ن ده��ه هش��تاد، از عوام��ل مهم حفظ 
مصرف در س��طوح قبلي يا صع��ود آن بوده اند. اين 
سرمايه گذاري ها كه بخشي از آنها از سوي دولت ها 
روي زيرساخت ها يا شركت هاي دولتي صورت گرفته 
و بخش ديگر به خاطر ثبات موقت اقتصادي در بخش 
خصوصي انجام شده، مبناي رشد اقتصادي و افزايش 
رفاه س��ال هاي بعد بوده اند. حاال اما سرمايه گذاري 
آنقدر كم شده كه به سختي كفاف جبران استهالك 
س��رمايه ها و زيرس��اخت هاي قبلي را مي دهد و در 
نتيجه نمي تواند زيربناي بهبود رف��اه را ايجاد كند. 
بنابراين افت رف��اه در آينده ميان مدت سرنوش��ت 
اجتناب ناپذيري اس��ت كه تنها بازگش��ت س��ريع 
سرمايه گذاري مي تواند از شدت آن بكاهد. بازگشتي 
كه بدون تغيير اساسي در ثبات اقتصاد كالن ممكن 

به نظر نمي آيد.
منبع: فرداي اقتصاد

ريي��س كل بان��ك مرك��زي ضم��ن اع��الم اينكه 
سياست هاي جديد پولي بزودي اعالم مي شود، گفت: 
حتما با مداخله مناس��ب در بازار ارز نرخ را كاهشي 
خواهي��م كرد. به گزارش ايس��نا، محمدرضا فرزين 
در ي��ك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: وقتي نرخ ارز را 
تعين و تبيين مي كنيم بايد به دوگانه رفاه و اشتغال 
توجه كنيم و كم و زياد ش��دن ن��رخ به اين دو مقوله 
آسيب مي زند. نرخ ارز بايد توازن داشته باشد. اكنون 
در سامانه نيما ميانگين نرخ ارز 29 هزار تومان است، 

از فردا با 28 هزار و 500 تومان عرضه خواهد شد. 
وي افزود: بخش زي��ادي از عرضه ارز در نيما مربوط 
به نفت و محصوالت پتروشيمي است. روزانه تا 200 
ميليون دالر ارز در نيما معامله مي شود. در هفته آتي 
عرض��ه افزايش پيدا خواهد ك��رد و تالش مي كنيم 
تمامي نيازها را تامين كنيم. فرزين ادامه داد: اشكالي 
كه در نيما وجود دارد اين است كه عدم هماهنگي بين 
نقشه ارزي و تجاري وجود دارد و اين باعث مي شود 
ارز مورد نياز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان 
نرس��د؛ ما اين مش��كل را به زودي مرتفع مي كنيم. 

بازار مبادله ارزي كه ايجاد خواهيم كرد كل ارزهاي 
غيرتجاري متشكل از 40 نوع نياز را تامين خواهد كرد 

كه براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.

نرخبازارآزادتحريفشده
رييس كل بانك مركزي گفت: نرخ بازار آزاد تحريف 
شده است؛ عوامل بنيادي اقتصاد ايران اين قيمت را 
تاييد نمي كند. در 9 ماه گذش��ته صادرات غيرنفتي 
كشور حدود 3۶ ميليارد دالر بوده و كل واردات كشور 
42 ميليارد دالر بوده اس��ت. بنابراين از لحاظ تامين 
ارزي هيچ مشكلي نداريم و نرخ 28500 نيازهاي ما را 
به تعادل مي رساند. وي ادامه داد: ارز 4200 قرار بود 
تمام نيازها را تامين كند اما ارز نيمايي ما براي كاالهاي 
اساسي و مواد اوليه و ماشين آالت مورد نظر است . نرخ 
44 هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعي نيس��ت و عالمت 
دهي غلط به بازار كاال مي دهد. حتما با مداخله مناسب 
در بازار اين نرخي كه نبايد بپذيريم را كاهشي خواهيم 
كرد. رييس كل بانك مرك��زي افزود: بازار آزاد وجود 
دارد اما نرخ آن واقعي نيس��ت؛ تالش مي كنيم تمام 

نيازهايي كه در بازار آزاد تامين مي شود )به جز قاچاق( 
را در بازار مبادله اي تامي��ن كنيم. ما به دوگانه رفاه و 
توليد اعتقاد داريم؛ بخشي زيادي از ارزهاي صادراتي 
براي بنگاه هايي است كه يارانه دريافت مي كنند كه 
به اين موارد نيز بايد توجه كنيم.  وي گفت: مس��اله 
اساسي ما عدم نظارت دقيق و عدم پايبندي به مقررات 
در نظام بانكي اس��ت. سياست ها و مقررات بايد مو به 
مو اجرا شود. ما بايد نظام بانكي را به سمت تخصصي 
شدن پيش ببريم. تفكيك دقيقي به عنوان تجاري، 
سرمايه اي و توسعه اي نداريم كه بايد اين اتفاق بيفتد 
و براساس حوزه تخصصي خودشان كار كنند. فرزين 
ادامه داد: يكي از مشكالت ديگر عدم كنترل الزم بر 
مصارف بانكي است كه ما حتما براي تحقق بانكداري 
اسالمي و كنترل تورم انجام مي دهيم. عالوه بر فروش 
اموال مازاد، بانك ها بايد از بنگاه داري هم خارج شوند. 
وي با بيان اينكه تسهيل وثايق براي مردم در دستور 
كار جدي ما قرار خواهد گرفت، گفت: تعيين تكليف 
ناترازي برخي بانك ها كه براي نظام بانكي مش��كل 
ايجاد كرده است حتما انجام خواهد شد. بانك مركزي 

چندين سال است كه طرف دارايي را كنترل مي كند 
اما ما هر دو سمت ترازنامه را كنترل خواهيم كرد. 

سياستهايجديدپوليبهزودياعالم
ميشوند

فرزين ادامه داد: سياست هاي جديد پولي به زودي 
اعالم مي ش��وند و قطعا با بانك ه��اي متخلف بعداز 
گرفتن اختيارات الزم برخورد مي شود. وظيفه بانك 
مركزي حف��ظ ارزش پول و كنترل تورم اس��ت اما 
امروزه فقط توسط بانك مركزي و سياست هاي پولي 

امكان پذير نيست.

استفادهازسايرابزارهايپوليدرآينده
نزديك

او بيان كرد كه اگر بخواهيم ت��ورم را كنترل كنيم نياز 
به يك هيات ثبات مالي براي هماهنگي داريم؛ درواقع 
به همكاري تمام دس��تگاه هاي اقتص��ادي نياز داريم؛ 
سياست هاي پولي و مالي و ارزي و تجاري و حتي سمت 
هزينه بايد با يكديگر همسو اعمال شود تا نتيجه دهد. از 

سياست هاي پولي كه مي تواند مثل تمام دنيا كوتاه مدت 
هم باشد بايد استفاده بيشتري شود.  فرزين ادامه داد: 
نرخ بهره مصوبه ش��وراي پول و اعتبار دارد و اخيرا هم 
گواهي س��پرده با سود باالتر منتشر ش��ده است اما در 
آينده نزديك از ساير ابزارهاي پولي نيز استفاده خواهد 
شد. رييس كل بانك مركزي گفت: معتقدم در حساب 
شركت هاي دولتي در بانك مركزي بايد بازنگري صورت 
گيرد. بايد ببينيم اگر شركت دولتي كل منابعش در بانك 
مركزي اس��ت و از بانك تجاري تامين مالي مي كند، به 
هدف سياست گذار براي كنترل تورم كمك نمي كند. 
وي با بيان اينكه سياس��ت هاي كنترل نقدينگي بانك 
مركزي را فعال دنبال مي كنيم تا س��ال به پايان برسد، 
تصريح كرد: البته ماه پاياني س��ال تقاضاي نقدينگي 
افزايش پيدا مي كند و نبايد كاري كنيم كه انسداد پولي 
ايجاد ش��ود و كس��ب وكارها و توليد به مشكل بخورد. 
فرزين گفت: قرض الحسنه در سال هاي اخير رو به توسعه 
بوده است؛ مثال در بانك ملي 102 درصد افزايش يافت 
و هرچه بتوانيم آن را توسعه دهيم باعث رضايت بيشتر 

مردم خواهد شد.

سياست هاي جديد پولي به زودي اعالم مي شود
رييس كل بانك مركزي مطرح كرد

بانك مركزي

3 .Sun  بانك و بيمه Jan1. 2023  2397   يكشنبه 11 دي 1401    8 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره



ابتداي سال بود كه عرضه خودرو در بورس كاال شروع 
شد و پس از باال و پايين ها زياد توسط وزارت صمت 
اي��ن عرضه انجام ش��د و تا به امروز بي��ش از هزاران 
دستگاه خودرو وارد بورس شده است. اين روزها همه 
تغيير موضع دادند و موافق عرضه خودرو  در بورس 

شده اند كه اين موضوع جاي تعجب دارد. 
زماني كه موضوع عرضه خودرو در بورس كاال مطرح شد 
وزارت صمت و مديران برخي از كارخانجات، مخالف صد 
در صد اين عرضه بودند. حتي تا چند هفته پيش سخنگوي 
وزارت صمت از معايب عرضه خودرو در بورس كاال سخن 
مي گفت. اما در تغييري ملموس و تعجب برانگيز، اين روزها 
كه واردات خودرو در كشور جاني تازه گرفته، وزارت صمت 

موافق صد در صد عرضه خودرو در بورس شده است.
وزارت صمت مخالف اصل��ي عرضه خودرو در بورس كاال 
بوده اس��ت. حتي اميد قاليباف سخنگوي اين وزارتخانه، 
در نشس��ت خبري در ش��هريورماه 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 
اس��ت. اما بايد از حقوق مصرف كننده دفاع كرد و پس از 
تنظيم بازار، عرضه خودرو در اين بستر متوقف مي شود.« 
اما اكنون وزير صمت و سخنگوي اين وزارتخانه از مزيت 
عرضه خودرو در بورس كاال مي گويند كه علت اين تغيير 
موضع تعجب برانگيز مشخص نيست! البته نكته اساسي 
اينجاس��ت كه خودروهاي وارداتي به كشور رسيده و قرار 
است اين خودروها در بورس كاال عرضه شود. يعني برخي 
از واردكنندگان مجاز در اين مرحله، عموما از شركت هايي 
انتخاب شده اند كه وابستگي دولتي دارند و در نتيجه سود 
آنها از عرضه خودرو در هر بازاري به معناي سود دولت است!

اين مساله آنجا جالب تر مي شود كه به تعداد خودروهاي 
ورودي نگاه تازه اي داشته باشيم. 22 و 30 دستگاه تعداد 
خودروهايي است كه راه رسيدن به ايران را طي كرده اند 
و بر اس��اس وعده وزارت صمت احتماال در بورس كاال 
عرضه مي شوند. عرضه محدودي كه تقاضاي بسياري را 
به دنبال خواهد داشت؛ اين اشاره كوتاه مي تواند مفصال 
توضيح دهد كه در صورت عرضه اينچنيني چه اتفاقي 
براي كش��ف قيمت خودرو خواهد افتاد! بدين ترتيب 
به نظر مي رس��د در مقطع كنون��ي وزارت صمت يا به 
عبارتي دولت، منفعت خود را در بس��تر بورس كاال و 
عرضه خودروهاي وارداتي در اين بورس با قيمت هاي 
نجومي دنبال مي كند. مسيري كه ممكن است موجي 
از افزايش قيمت را براي خودروهاي خارج از بورس هم 
ايجاد كند. اين يكي از همان مشكالتي است كه اخيرا 
عرضه برخي خودروهاي داخلي را هم با حاشيه مواجه 
كرده بود. بر همين اس��اس بود كه طي توافقي ميان 
بورس كاال و وزارت صمت مقرر ش��د تعداد عرضه ها 
از اندازه مشخصي كمتر نباشد تا شرط كشف قيمت 
منصفانه رعايت ش��ود. اما آيا وزارت صمت در عرضه 

خودروهاي وارداتي هم به اين مقررات تن مي دهد؟

قرعهكشيخودروحذفميشود؟
اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت در صفحه توييتر 
خود نوشت: يك ميليون خودرو طي شش ماه آينده وارد 
بازار مي ش��ود و عطش بازار را برطرف مي كند. از بازار آزاد 
خريد نكنيد و خودرو را ب��راي ارزش پول انتخاب نكنيد. 
نكته ديگر در رابطه با توييت قاليباف روش خريد خودرو 
اس��ت . اين سخنگو از مردم خواست كه براي حفظ ارزش 
پول خود اقدام به خريد خودرو نكنند. اما اين مقام وزارت 
صمت روش جايگزيني را براي حفظ سرمايه هاي مردم 
در برابر سقف ش��كني هاي پي در پي دالر معرفي نكرد   . او 
تنها به اين نكته اش��اره كرد كه مردم بايد از طريق بورس 
كاال خودرو بخرند و از طريق بازار آزاد اقدام به خريد نكنند. 
پشتيباني وزارت صمت از بورس كاال، در حالي كه تاكنون 

هيچ كمكي به كاهش قيمت نكرده است نيز جاي پرسش 
دارد! كارشناسان معتقدند بورس كاال تنها روشي براي خريد 
كاال است و تقريبا مي توان گفت كه هيچ كمكي به كاهش 
قيمت نمي كند. بلكه راهي براي افزايش نرخ خودروهاي 
كارخانه اي شده اس��ت. به رغم اينكه پيش  از اين وزارت 
صمت ضرب العجل وعده هاي خود را تا پايان سال ۱۴0۱ 
تعيين مي كرد، اما اكنون مهلت ش��ش ماهه اي را براي 
سامان دهي وضعيت آشفته بازار خودرو كشور درخواست 
كرده است  . درحالي كه وزير صمت پيش از اين گفته بود 
ساماندهي اين بازار حدود چهار سال زمان مي برد. اما بايد 
منتظر ماند و مشاهده كرد كه وعده هاي اين وزارتخانه 
عملي مي ش��وند يا اين وعده نيز مانند وعده هاي ديگر 
جايگزيني براي فرار از حل مسائل اصلي بازار خودرو است؟

كدامخودورهادرصفعرضههستند؟
بر اساس اعالم شركت ايران خودرو قرار است يكشنبه اين 
هفته يعني ۱۱ دي ماه ۴000 دس��تگاه پژو 207 و 500 
دستگاه هايما S8 بر روي تابلوي معامالت بورس كاال برود. 
يعني گروه صنعتي ايران خودرو در اين هفته حدود ۴500 
دستگاه خودرو در بورس كاال عرضه خواهد كرد. همچنين 
مديرعامل سايپا اعالم كرد كه به زودي نخستين عرضه 

خودرو چانگان 35CS پالس در بورس انجام مي شود.

مشكلعرضهخودرودربورسچيست؟
عرضه خودرو در بورس كاال نه تنها با مشكل خاصي مواجه 
نيست كه باعث سودسازي كارخانجات و كاهش هزينه هاي 
مردم مي ش��ود. اما يك معضل وج��ود دارد آن هم تعداد 
خودروهاي عرضه شده است. در حال حاضر تعداد محدودي 
از خودروها در بورس كاال عرضه مي شوند و هنوز سيستم 
قرعه كشي در طرح هاي مختلف وجود دارد كه اين موضوع 

باعث بر هم خوردن تعادل مي شود.
تقاضاي بس��يار بااليي براي تمامي عرضه هاي خودرو در 
بورس كاال وجود دارد چرا كه تمامي خودروها حدود 20 
تا 300 ميليون تفاوت قيمتي با ب��ازار آزاد دارند و خريدار 
ترجيح مي دهد كه محصول م��ورد نظر خود را با قيمتي 
واقعي و ارزان تر از بازار آزاد معامله كند و در نتيجه خريدار به 
سراغ بورس كاال مي آيد. اما با توجه به اينكه تعداد عرضه ها 

كم است و تقاضاي بسيار زياد ممكن است در برخي از موارد 
قيمت كاذب ايجاد كن��د و بورس كاال بايد آن معامالت را 
ابطال كند. بنابراين با تعداد ك��م عرضه خودرو در بورس 
كاال، ماهيت و نوع عرضه با مشكل مواجه مي شود و سود 

كارخانجات و سهامداران نيز كمتر از گذشته خواهد بود.

قانونجديدبرايخريدخودرو
با تمام اين مشكالت قوانين زيادي براي معامله خودرو در 
بورس اعمال شده است. جديدترين طرح فروش خودرو 
در بورس كاال كه روز يكشنبه مورخ ۱۱ دي ماه سال جاري 
براي دو محصول ايران خودرو برگزار مي شود حاوي قانون 
عجيبي است. آن طور كه در اطالعيه فروش دو محصول 
آبي هاي جاده مخصوص يعني پژو 207 با گيربكس دستي 
و هايما S8 آمده تنها متقاضياني امكان خريد اين خودروها 
از بورس كاال را خواهند داشت كه نه تنها پيش تر از بورس 
كاال خودرو نخريده باشند كه بايد از سال 98 تاكنون نيز از 
شركت هاي خودروساز محصول سواري را دريافت نكرده 
باشند. اين قانون در حالي جز شرايط فروش جديدترين 
طرح ايران خودرو قرار گرفته است كه بورس كاال قرار است بر 
اساس مكانيزم عرضه و تقاضا صاحبان كاالهاي عرضه شده 
را بشناسند. هنگامي كه صحبت از مكانيزم عرضه و تقاضا 
مي شود ديگر نبايد محدوديتي براي آن در نظر گرفته شود.

برنامه ريزي براي اين اعم��ال اين قبيل محدوديت ها 
تنها منجر به بستن دست متقاضياني خواهد شد كه 
قصد حضور در طرح فروش خودروس��ازان از مس��ير 
بورس كاال را دارند. ايجاد محدوديت هايي از اين دست 
و بستن راه متقاضيان براي حضور در رقابت هاي شكل 
گرفته براي عرضه خ��ودرو در بورس كاال منجر به اين 
مي شود كه كشف واقعي قيمت آن طور كه بايد و شايد 
صورت نگيرد زيرا تع��داد حضور متقاضيان در فروش 
خودروها مهندسي مي شود. شايد اين ايده در زماني كه 
شركت هاي خودروساز خود مسوول فروش محصوالت 
خود با قيمت هاي دس��توري بودند ت��ا حدي توجيه 
داشت اما اعمال اين محدوديت ها در طرح هاي فروش 
خودروسازان از مسير بورس كاال اتفاقي است كه تنها 
در ايران مي توانيم شاهد آن باشيم بنابراين مي توان اين 

ايده ها را از فرط نادر بودن در كتاب گينس ثبت كرد. 

تعهداتامسالخودروپرشد
بررسي طرح هاي فروش خودروسازان در بورس كاال نشان 
مي دهد اين شركت ها ديگر تعهدي براي تحويل محصوالت 
خود به مشتريان تا پايان سال جاري نمي دهند و تحويل 
محصوالت خود را به بعد از تعطيالت نوروز موكول مي كنند. 
جديدترين طرح فروش ايران خودرو كه براي روز يكشنبه 
۱۱ دي ماه برنامه ريزي شده نشان مي دهد اين خودروساز 
قرار اس��ت دو محصول خود يعني پژو 207 با گيربكس 
دستي و هايما S8 را روز 25 فروردين ماه سال ۱۴02 تحويل 
دهد. پيش تر آرين پ��ارس موتور نيز كه الماري ايما، تنها 
محصول خود را به بورس كاال برده بود در اطالعيه خود زمان 
تحويل اين خودرو را ۱۴ فروردين ماه سال آينده اعالم كرده 
بود. البته اين احتمال وجود دارد كه برخي از خودروسازان 
خصوصي چنانچه طرح فروشي در بورس كاال برگزار كنند 
موعد تحويل محصوالت فروخته شده خود را پيش از پايان 
سال جاري مشخص كنند. البته فراموش نكنيم با توجه به 
اينكه شركت هاي خودروساز بر اساس توافقي كه با بورس 
كاال كرده اند مي توانند خودروهاي فروخته ش��ده خود را 
دربازه سه ماه بعد از عرضه روي بورس كاال به مشتريان خود 
تحويل دهند به نظر مي رسد ترجيح دهند از اين ظرفيت 
قانوني استفاده كنند. به طور مثال ايران خودرويي ها تحويل 
محصول پرتيراژي مانند پژو 207 با گيربكس دستي را به 
سال بعد موكول كردند. بررسي تقويم سال ۱۴0۱ نشان 
مي دهد تا پايان سال حدود 80 روز باقي مانده است بنابراين 
مي توان گفت چوب خط تحويل خودروهاي بورسي براي 
امسال پر شده و خودروسازان به احتمال زياد ساعت تحويل 
خودروهايي كه تا پايان سال جاري روي تابلوي بورس كاال 
مي برند را براي سال ۱۴02 كوك مي كنند. عرضه خودرو 
در بورس كاال امسال در دستوركار قرار گرفت و سياست گذار 
خودرويي اعالم كرد تا پايان س��ال قرعه كشي خودروها 
را متوقف مي كند. آن طور كه پيش بيني مي شود برنامه 
سياست گذار براي توقف قرعه كشي فروش با اهرم بورس 
كاال است. چندي پيش رييس سازمان خصوصي سازي از 
عرضه تمام محصوالت توليدي شركت هاي خودروساز 
از مس��ير بورس كاال خبر داده بود. حسين قربان زاده 
عرضه خودروها در بورس كاال را منجر به توقف زيان 

دهي شركت هاي خودروساز عنوان كرد.
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مذاكرهبورسبابانكمركزي
برايحفظمنافعسهامداران

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تغييراتي 
در سياست هاي بانك مركزي ايجاد شده كه قضاوت 
در مورد تاثير و كاركرد آن در آينده نيازمند صرف 
زمان اس��ت، اما با مذاكراتي كه انجام شد به بانك 
مركزي اعالم كرديم كه بايد منافع سهامداران را در 
نظر داشته باشد. مجيد عشقي در نشست تخصصي 
ميز صنعت فلزات اساسي اظهار داشت: در بودجه 
۱۴02 موارد متعددي كه فعاالن اين حوزه گفتند 
منعكس ش��د و مجلس بايد مصوبات خوبي را در 
اين حوزه داش��ته باش��د تا منجر به افزايش توليد 
و س��ودآوري صنايع ش��ود. وي افزود: در خصوص 
بحث حاكميت ش��ركتي، چند بن��دي كه قابليت 
اجرايي نداشت اصالح شد و با جديت پيگير اجراي 
آن هستيم. عش��قي بيان داشت: ش��ركت ها بايد 
تمهيداتي كه الزم است را انجام دهند، بهانه اظهار 
بي اطالعي و عدم آموزش از سوي شركت ها پذيرفته 

نيست و بايد در اجراي آن جديت داشته باشند.

شاخصبهكدامينسوميرود؟
 س��ال 99 باعث شده شاخص رش��د قابل توجهي 
داش��ته باش��د و حاال بار ديگر اين مساله به شكل 
ضعيف تر اتفاق مي افتد. از طرف ديگر عدم هماهنگي 
بازدهي بين بازار سرمايه با بازارهايي مانند مسكن و 
خودرو كه به حالت اشباع رسيده اند جذب نقدينگي 
در بورس را بيش��تر كرده، به همين دليل تا قبل از 
پايان سال ش��اخص به 2 ميليون و ۶2 هزار واحد 
خواهد رس��يد. با رسيدن به ش��اخص دو ميليون 
واحد بازدهي ۴0 درص��دي ديگري را براي بورس 
به همراه خواهد داشت و در مجموع  بازدهي بورس 
در سال ۱۴0۱ با ش��اخص دو ميليون واحد به 50 

درصد مي رسد.
از ابتداي سال ۱۴0۱ تاكنون بازدهي بورس بيشتر از 
20 درصد نبوده كه نسبت به ساير بازارها كمتر بوده 
و در مقطع كنوني اين رش��د جبران عقب ماندگي 
تورم قبلي بوده و با رس��يدن به شاخص دو ميليون 
واحد بازدهي ۴0 درصدي ديگري را براي بورس به 
همراه خواهد داش��ت و در مجموع  بازدهي بورس 
در سال ۱۴0۱ با ش��اخص دو ميليون واحد به 50 
درصد مي رسد كه بخشي از اين تحليل به وضعيت 

سوددهي شركت ها وابسته خواهد بود.

صندوقهايدرآمدثابتسهام
راازسبدخودحذفميكنند؟

تجارتنيوز| ماهيت و كاركرد صندوق درآمد ثابت 
براي افراد ريس��ك گريز است. اين ابزار در بازار سرمايه 
وجود دارد تا افرادي كه به هر دليلي از خريد س��هام يا 
صندوق هاي س��هامي اجتناب مي كنن��د، بتوانند در 
صندوقي سرمايه گذاري كنند كه سود ماهانه يا حتي 
روزشمار آن به گونه اي باشد كه نسبت به نرخ سود بانكي 
چند درصدي بيشتر باش��د و بتواند اين امكان را براي 
سرمايه گذاراني كه به دنبال كسب سود بدون ريسك 
هستند فراهم كند. در همين حال سود اين صندوق ها 
تضميني اس��ت كه خود به عنوان امتياز ديگري براي 
اين صندوق ها به شمار مي رود. عظيم ثابت، كارشناس 
بازار سرمايه معتقد است كه با توجه به اتفاقاتي كه طي 
چند سال گذشته افتاد، هم تعداد صندوق هاي درآمد 
ثابت بيشتر ش��د و هم با مجوزهاي كسب شده توسط 
اين صندوق ها از سازمان بورس و اوراق بهادار توانستند 

بخشي از پرتفو خود را به سهام اختصاص دهند.
اين كارشناس بيان كرد: در شرايط رشد بازار اين مي تواند 
براي س��رمايه گذاران صندوق درآمد ثابت نويد و خبر 
خوشي باشد اما متاسفانه در طي دو سال گذشته بازار 
سرمايه روند ريزشي را تجربه كرد و در چنين شرايطي 
اين صندوق ها با توجه به اينكه تا ۱5درصد از پرتفوشان 
به فراخور تصميم مديران صندوق در سهام شركت هاي 

بورسي بود، آسيب پذيري اين صندوق ها بيشتر شد.
عظيم ثابت تاكيد كرد: در اين مدت هميش��ه اين بيم 
وجود داش��ت كه اگر روند منفي بازار ادامه دار باش��د، 
كافي است كه س��هامداران اين صندوق ها براي ابطال 
واحد هاي خود هجوم ببرند. اين اتفاق ممكن است به 
ساير صندوق ها تسري پيدا كند و باعث تشديد ابطال 
واحدها شود. مجموعه اين اتفاقات پيامد ريزش بيشتر 
بازار سهام را در پي خود خواهد داشت. ثابت با اشاره به 
جلسات سازمان بورس در جهت كاهش ريسك ابطال 
اين صندوق ها بيان كرد: در جلس��ات متعددي كه در 
سازمان بورس تشكيل شد هميشه اين دغدغه ها مبني 
بر مديريت ريسك ابطال واحدهاي صندوق هاي درآمد 
ثابت مطرح مي شد. مصوبه جديد نيز در همين راستاست 
كه قرار بود در صورتي كه شرايط بازار بهتر شد الزام خريد 
۱5 درصدي سهام توسط صندوق هاي با درآمد ثابت 
برداشته شود كه براي سهامداران بازار سرمايه خبر خوبي 
است. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اما نكته  
مهمي كه هم سرمايه گذاران و هم مديران صندوق هاي 
درآمد ثابت بايد مدنظر قرار دهند اين است كه متاسفانه 
به هر دليلي، بي ثباتي اقتصادي ك��ه در مدت اخير بر 
اقتصاد كشور حاكم بوده است، باعث شده كه حتي نرخ 
سود بانكي هم افزايش پيدا كند و در همين رابطه به نظر 
مي رسد با توجه به رشد چشمگير بازار ارز و همچنين بازار 
طال و سكه، صندوق هاي درآمد ثابت ديگر جذابيتي براي 
سرمايه گذاري نداشته باشند. چرا كه كامال مشخص 
اس��ت ارزش پول مردم حفظ نخواهد شد. ثابت در اين 
رابطه گفت: مصوبه برداشته شدن الزام سرمايه گذاري 
۱5 درصدي خريد س��هام توسط صندوق هاي درآمد 
ثابت در ش��رايط فعلي كاركرد دوگان��ه دارد. از طرفي 
ريس��ك صندوق هاي درآمد ثابت را كاهش مي دهد و 
آنها مي توانند از طريق خريد اوراق مشاركت، اوراق گام 

يا سپرده گذاري در بانك ريسك خود را كاهش دهند.

ابالغيه»نرخارزمحاسباتيدر
قيمتپايهمحصوالت«بورسكاال

كاالخبر| بورس كاالي ايران در اطالعيه اي در خصوص 
ابالغيه »نرخ ارز محاسباتي در قيمت پايه محصوالت« 
اع��الم كرد: با درياف��ت مصوبه ش��وراي محترم عالي 
هماهنگي اقتصادي مبني بر اختيارات ستاد تنظيم بازار 
)پس از صدور ابالغيه فوق الذكر( موضوع به دبيرخانه آن 
ستاد ارجاع شده است تا در اين خصوص تصميم گيري به 
عمل آيد. همچنين با توجه به تغييرات سياستي بانك 
مركزي درخصوص نرخ ارز توافقي و ابهامات ناش��ي از 
آن، اجراي ابالغيه شماره ۱۱۴2۶/300/۴0۱ به تعيين 
و تكليف موضوع در س��تاد تنظيم بازار كشور موكول 
خواهد شد. در اين اطالعيه آمده است؛ پيرو نامه شماره 
۱۱۴2۶/300/۴0۱ مورخ۱۴0۱/۱0/05  اين مديريت 
درخصوص ابالغيه نرخ ارز محاس��باتي در قيمت پايه 
 برخي محصوالت م��وارد ذيل را به اطالع مي رس��اند:

 ۱- اختي��ار تاييد/ عدم تايي��د/ تصويب فرم��ول و ... 
درخصوص قيمت پايه محصوالت وفق قوانين باالدستي 
نظير ماده 3۶ قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور و 
دستورالعمل هاي مربوطه مصوبه شوراي عالي بورس از 
جمله دستورالعمل معامالت كاال و اوراق بهادار مبتني 
بر كاال در حيطه وظايف و اختيارات بورس كاال مي باشد. 
لذا ساير نهادها و دستگاه ها قانونا اجازه مداخله در اين 
خصوص را ندارند. 2- بورس كاال همزمان با نوس��انات 
ارزي اخير، براساس تجربيات گذشته، مكاتبات الزم را 
با دستگاه هاي ذيربط و تصميم گير در اين خصوص انجام 
داده و هش��دارهاي الزم در اين خصوص به دستگاه ها 
داده ش��ده است. براس��اس گزارش هاي كارشناسي و 
تجربيات گذشته در اقتصاد كشور، تداوم وضعيت موجود 
پتانسيل ايجاد رانت در بازار برخي محصوالت براي عده 
معدود و ايجاد آشفتگي و رقابت هاي باالي قيمتي در 
برخي ديگر از محصوالت را به همراه دارد. 3- با دريافت 
مصوبه شوراي محترم عالي هماهنگي اقتصادي مبني 
بر اختيارات ستاد تنظيم بازار )پس از صدور ابالغيه 
فوق الذكر( موضوع به دبيرخانه آن ستاد ارجاع شده 
اس��ت تا در اين خصوص تصميم گيري به عمل  آيد. 
همچنين با توجه به تغييرات سياستي بانك مركزي 
درخصوص نرخ ارز توافقي و ابهامات ناشي از آن، اجراي 
ابالغيه شماره ۱۱۴2۶/300/۴0۱ به تعيين و تكليف 
موضوع در ستاد تنظيم بازار كشور موكول خواهد 
شد. مراتب جهت هر گونه اقدام الزم و اطالع رساني 

به عرضه كنندگان و خريداران ابالغ مي شود.

روشتأمينكسريبودجهرا
تغييردهيد

بورسنيوز| ابراهيم عنايت، كارشناس بازار سرمايه 
مطرح كرد: از س��ال هاي گذش��ته مقررش��ده بود كه 
بودجه بندي بر مبناي بودجه عملياتي باشد، ولي محقق 
نشده است. از طرفي انتشار دومرحله اي بودجه با ابهامات 
بس��ياري همراه بوده، دراين بين با تغيير آيين نامه در 
مجلس براي بررسي اين طرح موافقت نشده است. بايد 
مطابق ادوار گذشته بودجه به صورت تك مرحله ارسال 
شود و متوليان را براي دومرحله اي شدن آن توجيه كرد. 
بخش بس��ياري از اقتصاد دولتي بوده به همين جهت، 
دول��ت بزرگ ترين مصرف كننده و كارفرما در كش��ور 
است در چنين شرايطي تمام فعالين اقتصادي چشم به 
سرنوشت بودجه، برنامه و كسري آن دوخته اند. اين فعال 
بازار سهام تشريح كرد: كسري بودجه نزديك به نيم قرن 
است كه در كشور وجود دارد به همين جهت در سال هاي 
دهه 50 تورم هاي بااليي را در كشور تجربه كرديم. البته 
در تمام دنيا مبحث تورم وجود دارد، اما تفاوت اينجاست، 
كه در ديگر كشور ها كس��ري بودجه از بازار هاي مالي 
تأمين خواهد شد، اما در كشورمان، پول بدون پشتوانه 
چاپ مي شود. اين امر موجب افزايش نقدينگي و تورم 
مي ش��ود، در صورت رش��د تورم نرخ بهره نمي تواند به 
همان ميزان رش��د كند و تورم همواره قدرت خريد را 
پايين آورده و خود دولت را نيز با مشكل مواجه مي كند. 
وي ادامه داد: تأمين كسري بودجه از بازار سرمايه اقدامي 
بدي نيست چراكه در تمام دنيا مرسوم است. كشور هاي 
بزرگ در سطح جهاني ازنظر اقتصادي در ارتباط هستند 
و ارتباطات پولي بين المللي دارند؛ به طور مثال دولت چين 
)بزرگ ترين مالك اوراق بدهي امريكاس��ت( در چنين 
شرايطي دولت امريكا بدون چاپ پول از بازار هاي جهاني 
تأمين مالي مي كند. اين تفاوت تأمين كسري بودجه از 
بازار سرمايه ميان كشورمان با كشور هاي بزرگ است. 
اين تأمين مالي اثر تورمي ندارد، اما بايد بازپرداخت آن را 
مدنظر قرارداد، برخي از كشور ها در دهه هاي قبل بدهي 
باالتري نس��بت به GDP خود داشتند و دچار مشكل 
شدند. عنايت در بخش ديگر سخنان خود تصريح كرد: 
كشورمان چنين دسترسي براي تأمين كسري بودجه 
از بازار هاي مالي در سطح جهاني را ندارد و حجم بورس 
كشور در حد و اندازه اي نيست تا بتواند تمام نياز هاي مالي 
دولت را تأمين كند. بازار سرمايه كشورمان كوچك است 
و ازنظر GDP در حد بورس هاي شبيه خودمان نيست. 
بازار سرمايه در اندازه كش��ور هاي كه ازنظر توسعه اي 
شباهت هاي به ايران دارند نيست و معامالت آن نسبت 
به GDP بسيار پايين است. از طرفي دولت صرفًا براي 
بازپرداخت بدهي هاي حاضر خود از بازار سرمايه كمك 
مي گيرد، اين اقدام حتي به توليد هم كمك نمي كند و 
براي بورس چندان مطلوب نيست. وي افزود: اگر دولت 
براي ايجاد زيرساخت ها )پروژه هاي مثل فرودگاه، اسكله 
و سرمايه گذاري هاي بزرگ( از بورس تأمين مالي كند، 
اين پول جهت سرمايه گذاري در كوتاه مدت ايجاد رونق 
اقتصادي و اشتغال مي كند، حتي ادامه دار هم خواهد بود 
و اين دست سرمايه گذاري ها براي كل كشور مفيِد بوده 
و براي پرداخت بدهي دولت نيز كارآمد است. عنايت در 
پايان گفت: بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه تورم تا 
5 درصد براي كشور هاي درحال توسعه بد نيست، اما 
در امريكا هرزماني كه تورم به ۴ تا 5 درصد مي رسد 
همه معترض مي ش��وند، چراكه ن��رخ بهره رابطه 
مستقيمي با تورم دارد )نرخ بهره باال رود، مردم بايد 
اقساط باالتري براي وام مسكن و ... پرداخت كنند(، 

ولي در كشورمان نرخ بهره و تورم تناسبي ندارند.

»تعادل«بررسيميكند

عاقبتعرضهخودرودربورسكاالچهميشود؟

ريزشدستوريبازارسرمايه
در حال��ي كه قيمت دالر در بازار آزاد ب��ه باالتر از ۴0 هزار 
تومان رس��يده بود و دالر نيمايي نيز تا نزديكي 30 هزار 
تومان رشد كرده بود. پايين آوردن دستوري قيمت دالر 
نيمايي كه ش��ركت هاي بورس��ي متأثر از آن هس��تند، 
اصلي ترين علت ريزش بازار در معامالت روز ش��نبه بود. 
شاخص كل هم وزن نيز با افت ۱۱ هزار و ۶7۴ واحدي در 
رقم ۴۶9 هزار و 7 واحدي ايستاد. همچنين شاخص كل 
فرابورس )آيفكس( با كاهش 290 واحدي در سطح 20 
هزار و ۱2۶ واحد قرار گرفت. در پايان معامالت  روز شنبه، 
۱9۴ نماد رشد قيمت داشتند و ۴70 نماد كاهش قيمت 
داشتند. به عبارت ديگر، 29 درصد بازار رشد قيمت داشتند 
و 7۱ درصد بازار افت قيمت داشتند.  ريزش سنگين بورس 
در شرايطي رخ داد كه در 5 روز پي در پي شاخص صعود 
قدرتمندي داشت و توانسته چند سقف مقاومت را پشت سر 
بگذارد. اما تعيين نرخ دستوري دالر نيمايي توسط رييس 
كل جديد بانك مركزي وضعيت را عوض كرد. محمدرضا 
فرزين، رييس پيشين بانك ملي، در انتهاي هفته رييس 
كل بانك مركزي شد و در اولين اقدام قيمت دالر نيمايي 
را 28 ه��زار و 500 تومان تعيين كرد. در حالي كه قيمت 
دالر در ب��ازار آزاد به باالتر از ۴0 هزار تومان رس��يده بود و 
دالر نيمايي نيز تا نزديكي 30 هزار تومان رشد كرده بود. 
پايين آوردن دستوري قيمت دالر نيمايي كه شركت هاي 
بورسي متأثر از آن هستند، اصلي ترين علت ريزش بازار 
در معامالت شنبه بود. مرور ارزش خالص تغيير مالكيت 
حقوقي به حقيقي ب��ازار منفي بود و 80۱ ميليارد تومان 
پول حقيقي از بورس خارج ش��د.  در معامالت روز شنبه 
بيشترين خروج پول حقيقي به سهام بوعلي اختصاص 
داشت كه ارزش تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي آن 52 
ميليارد تومان بود. پس از بوعلي، نمادهاي وغدير، نوري، 
شستا و شپنا بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند.  ديروز 

نمادهاي فوالد، كگل و فملي بيشترين تأثير را در ريزش 
شاخص كل بورس داش��تند و در مقابل نمادهاي رمپنا، 
لوتوس و وپخش بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل 
بازار به ثبت رساندند. در فرابورس نيز نمادهاي آريا، زاگرس 
و صبا بيشترين تأثير كاهنده را بر شاخص كل فرابورس 
گذاشتند و نمادهاي بپاس، كگهر و وهور بيشترين تأثير 
افزايشي را در افت شاخص كل فرابورس داشتند. در بين 
نمادهاي پرتراكنش بورس روز شنبه نيز شستا بيشترين 
تراكنش را داشت و خودرو و فوالد در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفتند. در فرابورس نيز نماده��اي دي، گدنا و فرابورس 
پرتراكنش ترين نمادها بودند. روز شنبه ارزش معامالت كل 
بازار سهام به ۱۴ هزار و ۶87 ميليارد تومان رسيد. ارزش 
معام��الت اوراق بدهي در بازار ثانويه 2 هزار و ۴۱ ميليارد 

تومان بود كه ۱۴ درص��د از ارزش كل معامالت بازار را در 
اين روز شامل مي شود. ارزش معامالت خرد سهام نيز با 
كاهش ۱2 درصدي به نسبت روز دوشنبه به رقم 9 هزار و 
993 ميليارد تومان رسيد. در معامالت روز اخير، 88 نماد 
صف خريد داشتند و ۱22 نماد با صف فروش مواجه بودند. 
مجموع ارزش صف هاي خريد با افت 7۱ درصدي به 2۶۱ 
ميليارد تومان رسيد و مجموع ارزش صف هاي فروش ۱۴9 
درصد افزايش ياف��ت و 398 ميليارد تومان بود. در پايان 
معامالت نماد وكبهمن )شركت مديريت سرمايه گذاري 
كوثر بهمن( با صف  خريد 9 ميليارد توماني در صدر جدول 
تقاضاي پاياني بازار قرار گرفت. پس از وكبهمن، نمادهاي 
خموتور )شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران( و 
ساينا )شركت صنايع بهداشتي ساينا( بيشترين صف 

خريد را داش��تند. در پايان معامالت، بيشترين صف 
فروش به نماد بوعلي )ش��ركت پتروش��يمي بوعلي( 
اختصاص داشت، پس از بوعلي، نمادهاي نوري، بمپنا، 

ولبهمن و شغدير در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

ريزشبورسامريكا
وضعيت بورس ايران امروز بد بود و شاخص محدوده يك 
ميلي��ون و ۶00 هزار واحدي را از دس��ت داد؛ با اين حال 
بورس امريكا نيز وضعيت خوبي را پشت سر نگذاشت. در 
حالي شب گذشته بورس وال استريت امريكا آخرين روز 
معامالتي سال 2022 را به پايان رساند كه بدترين عملكرد 
ساالنه خود در چهارده سال گذشته را به ثبت رساند. دليل 
اين عمل كرد ضعيف بورس امريكا در سالي كه گذشت 
افزايش نرخ بهره دالر توس��ط بانك مركزي اين كشور با 
هدف كنترل تورم، گسترش نگراني ها نسبت به جدي تر 
شدن احتمال بروز ركود اقتصادي به خاطر اقدامات بانك 
مركزي امريكا، درگيري نظامي روسيه با اوكراين، و افزايش 
نگراني ها نسبت به باال رفتن مبتاليان كرونا در چين بوده 
است. هر سه شاخص اصلي بورس وال استريت در سالي 
كه گذشت سقوط ارزش را تجربه كردند و براي نخستين بار 
از سال 20۱8 منفي شدند. ش��اخص S&P 500 بورس 
امريكا در س��ال 2022 معادل ۱9.۴ درصد سقوط كرد و 
ارزش بازار آن 8 تريليون دالر كم شد. شاخص شركت هاي 
فنآوري نزدك نيز 33 درصد سقوط كرد و داوجونز هم 
8.9 درصد نسبت به ابتداي سال در 2022 افت كرد. در 
واقع اصلي ترين دليل سقوط يا افت شاخص هاي سهام 
در بورس وال استريت در سال 2022 اقدام بانك مركزي 
اين كشور در باال بردن نرخ بهره دالر بود. نكته اصلي اين 
ماجرا اين است كه سرعت افزايش بهره دالر در امريكا 

در باالترين سطح ۴0 سال گذشته قرار داشته است.



مجيد اعزازي|
معاون حمل ونقل وزير راه و شهرس��ازي از تهاتر نفت 
با س��رمايه گذاران خارجي با هدف اجراي پروژه هاي 
عمراني در كش��ور خب��ر داد. البته اين نخس��تين بار 
نيست كه مسووالن دولت س��يزدهم از تهاتر نفت با 
كاال يا خدمات سخن به ميان آورده اند. نخستين بار، 
رستم قاسمي، وزير سابق راه و شهرسازي در تاريخ 8 
ش��هريور 1400، درست يك هفته پس از كسب راي 
اعتماد اعالم كرده بود، اي��ن وزارتخانه آمادگي دارد، 
ساخت و انجام پروژه هاي ريلي، جاده اي و دريايي را با 
نفت تهاتر كند. او كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت 
مي كرد، با تاكيد بر روش تهاتر براي افزايش جذابيت 
سرمايه گذاري بخش خصوصي گفته بود، به دنبال تهاتر 
نفت با ساخت و انجام انواع پروژه هاي ريلي، جاده اي و 
دريايي هستيم. پس از اظهارات رستم قاسمي درباره 
تهاتر نفت، اين ايده بارها از س��وي او و ساير مسووالن 
دولتي ب��راي انجام كارهاي مختل��ف يا حتي وصول 
مطالبات از كش��ور همچون عراق مطرح ش��د. اما در 
عمل – دس��ت كم درباره پروژه مسكن دولتي و ساير 
پروژه هاي عمراني وزارت راه و شهرسازي- تاكنون اين 
وعده فارغ از نقاط قوت و ضعف آن اجرايي نشده است. 
حاال علي رغم اينكه 16 ماه از وعده تهاتر نفت با دريافت 
خدمات مهندسي از كشورهايي همچون چين، روسيه 
و تركيه گذشته اس��ت، بار ديگر، مسووالن وزارت راه 
اين ايده را مطرح كرده اند. آن گونه كه خبرگزاري هاي 
داخلي گزارش كرده اند، ش��هريار افندي زاده، معاون 
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در طرح تهاتر نفت با 
سرمايه گذاران خارجي، تامين منابع از طريق واگذاري 
نفت صورت مي گيرد، اظهار كرد: برخي طرح هاي مهم 
در حوزه راه وجود دارد كه به دليل اهميت موضوع بايد 

به سرعت اين پروژه ها اجرايي شود.
وي اف��زود: موضوع مهم تهاتر نفت در قبال س��اخت 
پروژه هاي مهم كشور به تاييد دولت رسيده و بيش از 
90 درصد مراحل انجام آن طي شده و فقط بايد ابالغ 
ش��ود. وي ادامه داد: چند پروژه  مهم در شبكه ريلي، 
بزرگراهي و شهر فرودگاهي امام خميني متناسب با 
تهاتر نفت مشخص و تعيين شده كه در قبال ساخت 

آنها تامين منابع از طريق نفت صورت مي گيرد.
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي بيان ك��رد: با برخي 
س��رمايه گذاران خارجي در اين رابطه مذاكره شده و 
اميدواريم تا يك ماه آينده اين نوع پروژه ها شروع شود.

  نقاط ضعف و قوت تهاتر؟
تهاتر يكي از روش هاي باستاني براي مبادله كاال با كاال 
يا كاال با خدمات است كه در غياب »پول« به عنوان ابزار 
مبادله مورد استفاده بوده است. تهاتر البته در دوران 
مدرن و معاصر در موارد معدودي مورد استفاده داشته 
و دارد. استفاده از اين روش، به ويژه در شرايطي كه نظام 
پولي و بانكي كش��ور تحريم است و امكان جابه جايي 
پول وجود ندارد يا به سختي و با هزينه هاي باال انجام 
مي شود، مي تواند براي كشورهاي تحت تحريم از جمله 

ايران مفيد باشد. چه آنكه به باور كارشناسان اقتصادي، 
تهاتر نفت به هر حال بهتر از بايكوت كامل فروش نفت 
اس��ت. چرا كه بايكوت فروش نفت، باعث مي شود تا 
چاه هاي نفت كشور با مش��كل مواجه شوند. در اين 
ميان، يكي از مسائل مهم، تعيين نرخ نفت براي تهاتر 
دربرابر كاال اس��ت. كارشناسان بر اين باور ند كه نرخ 
نفتي كه در ازاي كاال و خدمات تهاتر مي ش��ود بايد با 
قيمت هاي استاندارد محاس��به شود. از سوي ديگر، 
بحث تهاتر نفت مي تواند منجر به بروز برخي رفتارهاي 
سوداگرانه شود و به فساد دامن بزند. از اين رو، تقويت 
نهادهاي نظارتي بر ش��يوه تهاتر نفت ضروري است. 
عدم انتقال تكنولوژي با اس��تفاده از شيوه تهاتر يكي 

ديگر از معايب تهاتر نفت به شمار مي رود.

  ۴ حالت متصور براي تهاتر نفت
با ساختمان سازي

به گفته فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن 4 حالت در 
تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: در حالت 
اول، پيمانكار ارز مورد نياز را وارد كشور كرده و در كشور 
تبديل به ريال كند؛ اما سوالي كه پيش مي آيد اين است 
كه اگر اين امكان وجود دارد، چرا صادرات نفت از اين 
طريق صورت نگيرد تا نه تنها در يك قرارداد اجباري 
كه با اختيار كامل اقدام به توسعه كرد؟ در حالت دوم، 
پيمانكار، ما به ازاي نفت وارداتي خود مصالح ساختماني 
وارد كشور كند كه ضمن تعطيلي كارخانجات داخلي 
هزينه س��اخت را به علت افزايش هزينه حمل و نقل 

بيش��تر خواهد كرد و عقالني نخواهد بود.  در حالت 
سوم، پيمانكار، كاالهاي وارداتي ديگر وارد كشور كند 
و با تبديل آن به ريال در كشور امكان تأمين مصالح و 
ساخت فراهم شود. اين روش عالوه بر افزايش واردات 
با توجه به حجم نقدينگي ثابت در كشور منابع جديدي 
براي تأمين مال��ي خلق نخواهد كرد.  پ��رده چهارم 
به اين صورت اس��ت كه پيمانكار همان گونه كه نفت 
دريافت كرده است، با تأمين كنندگان سيمان و فوالد 
)مثاًل در تركيه يا چين( تس��ويه خواهد كرد. به نظر 
مي رسد اين روش، گونه ديگري از خروج ارز از كشور 
خواهد ب��ود و برعكس روش ه��اي صادراتي كه افراد 
ضمانت هايي مبني بر تعهد ورود ارز به كش��ور دارند 
در اين روش چنين تعهدي نخواهند داش��ت. اگرچه 
روش چهارم احتماليِ  تهاتر نفت با ساخت و ساز، با 
توجه به سهولت تأمين ارز در كشور مبدأ، از جذابيت 
نس��بي نيز برخوردار خواهد بود، اما مانع پيش روي 
آن مش��كالت ناشي از خروج ارز از كشورهايي مانند 
تركيه و چين به كشور ثالث ديگر خواهد بود كه اين 
روش به خاطر جذابيت هايي كه نسبت به روش هاي 
ديگر دارد احتمااًل با استقبال بيشتري مواجه مي شود 
اما به خروج راحت دارايي از كشور منجر خواهد شد.

  آمادگي انبوه سازان 
براي كار در قبال »نفت«

در پي داغ شدن بحث تهاتر نفت با خدمات مهندسي و 
عمراني، در 7 آبان سال 1400 ايرج رهبر، نايب رييس 

كانون سراسري انبوه سازان كشور در مصاحبه با يكي از 
خبرگزاري هاي داخلي در پاسخ به اينكه آيا انبوه سازان 
ما اين ظرفيت را دارند كه در قالب قراردادهايي تحت 
عنوان تهاتر نفتي كار كنند؟ گفته بود: بله! شركت هايي 
در داخل كشور هستند كه مي توانند به عنوان واسطه 
نفتي عمل كنند يعني انبوه ساز با آنها قرارداد ببندد و 
تهاتر نفت را از طريق آن شركت ها انجام دهد. اگر تنها به 
اين دليل مي خواهند ظرفيت انبوه سازي ملي را ناديده 
بگيرند و به سراغ خارجي ها بروند، من به نمايندگي از 
انبوه س��ازان اعالم آمادگي مي كنم كه ما هم در قالب 
پروژه تهاتري كار مي كنيم. ما اعتقاد ما اين است كه از 
منابع نفتي در كارهاي خيلي بهتر و زيرساختي تر كه 
فناوري آن بومي نشده استفاده شود نه اين منابع در در 
حوزه اي خرج كنيم كه به تكنولوژي آن اشراف كامل 

داريم و در مقياس وسيع تست شده است. 
رهب��ر همچنين در پاس��خ به اينك��ه مي گويند اگر 
بخواهيم از منابع داخلي بانكي وام بدهيم، تورم ايجاد 
مي شود و از آن طرف اگر بخواهيم نفت بفروشيم، پول 
آن چطور برمي گردد؟ اظهار كرده بود: به نظر من اين 
هم يك موضوع انحرافي است. چرا كه تهاتر نفت نيز 
زمينه استفاده از بودجه دولتي براي اين موضوع را دنبال 
مي كند كه قطعا تورم آن بيش از استفاده از منابع داخلي 
بانكي است. اگر مي خواهيد نفت بفروشيد، داخل هم 
مي توانيد بفروشيد و ديگران صادر كنند. حاال چرا بايد 
در قبال چيزي كه ب��راي خودمان تعهد ايجاد كنيم، 
خارجي ها ورود پيدا كنند به بهانه اينكه نفت بفروشيم.
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تعيين تكليف نيمي
از واحدهاي خالي 

سرپرست دفتر اقتصاد مسكن با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفته براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي گفت: 
تقريبا نيمي از واحدهاي خالي تعيين تكليف شدند. به 
گزارش مهر، ابوالفضل نوروزي، سرپرست دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي در نشست »بررسي و 
ارزيابي اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي« ضمن 
تبيين كاربردهاي س��امانه امالك و اسكان و مراحل 
اجرايي قانون در اين زمينه گفت: يكي از خروجي هاي 
كوچك سامانه امالك و اسكان اجرايي شدن ماليات 
بر خانه هاي خالي اس��ت. نوروزي با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته براي اجراي ضمانت هاي اجرايي گفت: 
از جمله اين آثار مي توان به تعيين تكليف شدن ۲00 
هزار واحد مسكوني از ۵70 هزار واحد خالي مشخص 
شده اشاره نمود. وي از اجراي ماليات بر خانه هاي 
خالي بر آن دسته از واحدهايي كه همچنان تعيين 
تكليف نش��ده اند خبر داد و اظهار اميدواري كرد 

اين مساله توسط سازمان مالياتي به اجرا برسد.

احداث مترو در منطقه 22 نيازمند
80 هزار ميليارد تومان اعتبار

 س��يد جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در اين بازديد، از منطق��ه ۲۲ به عنوان دروازه غربي 
پايتخت نام برد و با اشاره به لزوم استفاده حداكثري 
از فرصت هاي كم نظير پيِش روي اين منطقه براي 
حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي، اظهار كرد: 
اين منطقه از ظرفيت هاي باالي سرمايه گذاري در 
حوزه هاي فرهنگي، تفريحي، آموزشي، درماني و ... 
برخوردار است. به گزارش ايسنا، عضو شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه براي اجرا و افتتاح خط 10 مترو 
به عن��وان پروژه اي پرهزين��ه و زمان بر، مبلغي بالغ 
بر 80 هزار ميليارد تومان مورد نياز اس��ت، تصريح 
كرد: اح��داث اين خط به ط��ول 40 كيلومتر، يكي 
از نيازهاي اساس��ي و زيربنايي منطقه ۲۲ است كه 
مي تواند جذابيت هاي مضاعفي براي اين منطقه به 
وجود آورد. وي با طرح اين موضوع كه منطقه ۲۲ از 
ظرفيت جمعيت پذيري بااليي برخوردار است و به 
همين دليل، توس��عه حمل و نق��ل عمومي در اين 
منطقه نيازمند توجه ويژه اي اس��ت، گفت: اجراي 
طرح دسترسي شهروندان به يك ايستگاه اتوبوس 
يا مترو با ۳۵0 متر پيمايش، در دستور كار مديريت 
شهري قرار دارد. تشكري هاشمي در بازديد از پايانه 
اتوبوسراني وردآورد، پيش بيني ۵ امكان در هنگام 
احداث يك پايانه مس��افربري را م��ورد تأكيد قرار 
داد و افزود: نمازخانه، سايه بان، سرويس بهداشتي، 
روشنايي و آبخوري در كنار اتوبوس  به تعداد كافي از 
جمله امكاناتي است كه هر پايانه مسافربري بايد از 
آنها برخوردار باشند. او احداث پل روگذر ايران خودرو 
را منوط به ارايه طرح جامع دانس��ت و با اعالم اينكه 
براي اتمام اين پروژه و ديگر پروژه هاي عمراني، ابتدا 
بايد مشكل معارضان آنها برطرف شود، خاطرنشان 
كرد: الزم است ايجاد دسترسي هاي بزرگراه شهيد 
همداني در برنامه كاري منطقه قرار گيرد. بنا براعالم 
دفتر اين عضو ش��وراي ش��هر ته��ران، حميدرضا 
حاجوي، شهردار منطقه ۲۲ نيز در جريان اين بازديد 
كه با حضور علي اصغر قائمي، ديگر عضو كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر تهران 
انجام شد، گزارشي از برنامه هاي پيش بيني شده براي 
گسترش حمل و نقل عمومي و عمران شهري در اين 

منطقه در حال توسعه پايتخت، ارايه كرد.

كمبود تابلوهاي راهنمايي
در بزرگراه هاي پايتخت

محمدرضا ش��يخ بهايي، معاون فني و مهندس��ي 
س��ازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با 
اش��اره به كمبود تعداد تابلوهاي موجود در سطح 
بزرگراه ها از حل اين موضوع تا سال آينده خبر داد.

ش��يخ بهايي در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت 
تابلوهاي س��طح بزرگراه هاي ش��هر تهران گفت: 
تابلوهاي موجود در س��طح بزرگراه ها در دو گروه 
تقسيم بندي شده اس��ت كه به تابلوهاي هدايت 
مس��ير و انتظامي نامگذاري مي شوند. وي با بيان 
اينكه تابلوهاي هدايت مس��ير به تابلوهايي گفته 
مي ش��ود كه ورودي و خروجي ها، دسترسي هاي 
مختل��ف و... را ب��ه صورت آگاهي دهن��ده و پيش 
آگاهي ب��ه رانندگان نش��ان مي ده��د، ادامه داد: 
تابلوهاي انتظامي نيز به تابلوهايي گفته مي شود 
كه ميزان سرعت، ورود به محدوده طرح ترافيك 
و... را اطالع رس��اني ك��رده و در س��طح بزرگراه ها 
نصب مي شود. شيخ بهايي با بيان اينكه در سطح 
بزرگراه هاي تهران 14 هزار تابلو نصب شده است 
كه حدود 8000 مورد هدايت مسير و مابقي تابلوي 
انتظامي است، گفت: از اين 8000 تابلوي هدايت 
مسير در برخي مسيرها داراي كمبودهايي هستيم 
كه اين كمبودها يا ناشي از به سرقت رفتن تابلوها 
است يا شايد براي تغيير نام جمع آوري شده است 
يا تابل��و بنا به داليلي همچ��ون ناآرامي هاي اخير 
آسيب ديده و جمع آوري شده است. معاون فني و 
مهندسي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با اشاره به اينكه در برخي معابر بزرگراهي 
با كمبود تابلو مواجه هستيم، افزود: در يك برنامه 
عملياتي نصب تابلوهاي جديد را در دس��تور كار 
خود قرار داده ايم، بگونه اي كه آگهي مناقصه 4۵ 
ميلي��ارد توماني براي تكمي��ل و نصب تابلوهاي 
هدايت مسير و انتظامي در مسيرهاي بزرگراهي 
چاپ شده اس��ت. وي با دعوت از حضور حداكثري 
پيمانكاران در كل كش��ور براي اين مناقصه گفت: 
اميدواريم در سه ماه پاياني سال و سال آينده، اقدامات 
الزم براي تكميل و رفع نواقص تابلوها را انجام دهيم.

دولت مسوول افزايش تورم و 
نرخ ارز است

كاهش محبوبيت و نارضايتي و شورش هاي اجتماعي 
بيم دارد. غافل از آنكه اگر تورم و ركود حل نش��ود در 
ميان مدت سرانجام سيل نارضايتي هاي بيشتري را روانه 
مي شود. هر آنچه باعث خروج سرمايه مادي و انساني 
و ضد توليدي است، تورم زاست. افزايش ريسك هاي 
كشوري، ضعف در حاكميت قانون، احترام به حقوق، 
بها ندادن و به كار نگرفتن شايس��ته ها، ايجاد نكردن 
فضاي انگيزش��ي و رقابتي، عدم ثبات اقتصاد كالن و 
پيش بيني ناپذيري ها و بيم ها در اين مورد نقش دارند 
كه برنامه اي براي حركت به سمت و سوي اصالح آنها 

وجود ندارد و مرتبا بيشتر فاصله گرفته مي شود.
فرآيندهاي تصميم گيري ها و قدرت هاي فراقانوني، 
پيچيدگي ها و تعارض منافع تصميم گيران را بيشتر 
كرده و سيستم به نحوي نيست كه منافع تصميم گيران 
به منافع جمعي مردم و كش��ور منتج شود در حالي 
ك��ه در هر جاي دنيا، طراحي سيس��تم طوري انجام 
مي شود كه با فرض اينكه تصميم گيران منافع خود و 
جناح خود را در تصميمات دخالت مي دهند، با منافع 
مردم همسو باشد. اصالحات عميقي در اين مورد نياز 
است. روابط خارجي بسيار با اهميت است و براي كشور 
نفتي اهميت دوچندان دارد. انسان ها در هر كشوري 
باشند در پهنه دنيا زندگي مي كنند و وضعيت خود را با 
كشورهاي پيشرفته دنيا قياس مي كنند به همان علت 
رتبه بندي ها در عرصه ه��اي مختلف براي دولت ها و 
ملت ها اهميت دارد و جا افتاده است. بدون بازيگري در 
اين عرصه نمي توان پيشرفت كرد و ملت را راضي نگه 
داشت. متاسفانه در يك دهه اخير از وضعيت مطلوب 
فاصله گرفته ايم و خطرناك تر اينكه احساس بي نيازي 
با تالش آگاهانه وجود دارد كه درها را بسته تر مي كند 
و اين خود يك تنه براي افول اقتصاد كافي است. با اين 
اوصاف در ايران، مقام پولي با پيش فرض هاي داده شده 
بسياري روبروست كه كارش را سخت تر از رييس بانك 
مركزي كشوري كه اين مسائل ندارد، مي كند از اين رو 
نه تنها تخصص علمي بلكه ق��درت مجاب كنندگي 
دولت و حاكميت در عرصه سياس��ي هم بايد داشته 
باش��د. به همين داليل گرچه بسيار مهم است كسي 
كه به مقام پولي يك كش��ور گمارده مي شود در اين 
زمينه متخص��ص و مرجع باش��د و از مقبوليت الزم 
بين اقتصاددانان و بازيگران اقتصادي برخوردار باشد 
و در اي��ران مهم تر آنكه به لحاظ سياس��ي اقتدار الزم 
اجرايي را داشته باشد كه جلوي تصميماتي كه تورم 
و كاهش ارز پ��ول را به بانك مركزي تحميل مي كند 
بايستد و همچنين قدرت اقناع اصالح سياست هاي 
كالن حاكميت را داشته باشد تا در كسوت مقام پولي 
بتواند كارنامه خوب و ماندگار داش��ته باشد. خصوصا 
در وضعي��ت فعلي كه تورم هاي ب��اال و كاهش ارزش 
پول ملي توان مردم و توليد را بريده است. رييس بانك 
مركزي براي موفقيت هاي فوق، به يك پايگاه اجتماعي 
و مقبوليت بين نخبگان علمي نيازمند است. به هر حال 
انجمن اقتصاد ايران با تكيه بر توان علمي اقتصاددانان بنا 
به مسووليت اجتماعي در زمينه اهداف سياستگذاري 
پول��ي و الزامات موفقيت آنها از نقد و پيش��نهادهاي 
علمي فرو نمي گذارد و براي حل مش��كالت مردم به 

سياستگذاران كمك مي كند.

ابرتورم از آنچه فكر مي كنيد به 
شما نزديك تر است

دولت دست نشانده مجبور شد هزينه هاي اشغال را 
به دوش بكشد. كاهش توليدات كشاورزي منجر به 
كمبود شديد مواد غذايي در شهرهاي اصلي و دوره اي 
به نام قحطي بزرگ شد. كاهش جمع آوري ماليات به 
افزايش تورم كمك كرد كه در نوامبر 1944 به اوج 
1۳800 درصد در ماه رسيد. اگرچه افزايش قيمت ها 
به شدت مجارستان يا آلمان پس از جنگ نبود، ولي 
تالش هاي ثبات يونان براي مدت طوالني تري ادامه 
يافت. پس از آزادي در اكتبر 1944، دولت سه تالش 
در طول هجده ماه قبل از رسيدن به ثبات از طريق 

اصالحات مالي انجام داد. وام و ارز جديد.
به هرحال داليل وقوع ابرتورم در كشورهاي مختلف 
متفاوت بوده اس��ت و لذا راهكارهاي به كار رفته هم 
متفاوت بوده است، هرچند مشتركاتي هم داشته اند. 
ميزان ابرتورم در كشورهايي به عنوان مثال به شرح 

است: 
مجارستان 1946، تورم روزانه ۲07 درصد و هر پانزده 
ساعت قيمت ها دوبرابر مي شد. زيمبابوه ۲008، تورم 
روزانه 98 درصد و هر بيست و پنج ساعت قيمت ها 
دو برابر مي شد. يوگسالوي 1994، نرخ تورم روزانه 
6۵ درصد و قيمت ها هر سي و چهار ساعت دو برابر 
مي ش��د. آلمان 19۲۳، نرخ تورم روزانه ۲1 درصد و 
قيمت ها هر س��ه روز و هفده ساعت دو برابر مي شد. 
يونان 1944، نرخ تورم روزانه 18 درصد و قيمت ها 
هر چهار روز و شش ساعت دو برابر مي شد. مجموعه 
اين اعداد و ارقام براي اقتصاد ايران يادآور اين واقعيت 
اس��ت كه ورود به قلمروي ابرتورم باعث مي شود تا 
مش��كالت فراواني در حوزه هاي امنيتي، سياسي، 
اقتصادي و معيش��تي متوجه كشور شود. متوليان 
اقتصاد و ديپلماس��ي كش��ور بايد از هر ابزاري بهره 
بگيرند تا زمينه وقوع ابرتورم در اقتصاد ايران مسدود 
ش��ود. امروز اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري 
با خطر ابرتورم روبه روس��ت.  اي كاش مس��ووالن و 
مديران ايراني مي دانستند كه خطر ابرتورم از آنچه 

فكر مي كنند به آنها نزديك تر است.

راه هاي رفته  ارزي
 به تبع آن رانت حاصل از اين ارز بود اما اگر بنا باشد 
ما بر اين موضوع اصرار كنيم كه نرخ ارز نيما ۲8 هزار 
و ۵00 تومان بماند، باز هم خطر شكل گيري رانت 
و تقاضاي كاذب براي واردات به وجود مي آيد كه به 
ضرر اقتصاد كشور خواهد بود. ما بايد بهبود كالن 
مس��ائل را دنبال كنيم كه شايد پيگيري بسياري 

از آنها در حيطه اختيارات بانك مركزي نيز نباشد.

معاونوزيرراه:پروژههايمهمعمرانيباتهاترنفتاجراميشود

سامانهبارشيتازهازچهارشنبهواردپايتختميشود

چراغ سبز دولت به تهاتر نفت 

بازگشت تعطيلي هاي آلوده به تهران
گروه راه و شهرسازي|

سرخوشي ناش��ي از هواي پاك تنها چند روز دوام آورد. 
از روز جمعه گذشته بار ديگر آالينده هاي هوا دست به 
كار شدند تا زندگي را در مقابل چشمان تهراني ها تيره 
و تار كنند. آن گونه كه س��ازمان هواشناسي اعالم كرده 
اس��ت، اين شرايط تا سه شنبه پايدار خواهد بود و از روز 
چهارشنبه سامانه بارش��ي تازه اي وارد پايتخت خواهد 
ش��د و »طبيعت« بار ديگر به دس��ت طبيعت پاكيزه و 
سالم خواهد شد. در اين شرايط، بار ديگر كميته اضطرار 
آلودگي هوا تشكيل جلسه داد و محدوديت هايي را براي 
امروز و فردا وضع كرد. تعطيلي مدارس و دانش��گاه ها، 
اج��راي زوج و فرد از درب منزل از جمل��ه اين اقدامات 
اس��ت. در همين حال، عليرضا زاكاني، شهردار تهران با 
اشاره به موضوع آلودگي هوا گفته: با پاسكاري نمي توان 
مش��كل آلودگي هوا و ترافيك را حل كرد و اين كار نياز 
به همت دارد. اين سخنان در حالي مطرح شده كه طي 
هفته هاي اخير، خبرهاي ضد و نقيضي از احاله مسووليت 
و ماموريت كنترل آلودگي به زاكاني در آبان سال گذشته 
در رسانه ها درج و منتشر شد. البته مهدي چمران، رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران اين خبرها را تكذيب كرد و 

گفت، شهردار فرمانده كنترل آلودگي هوا نيست.

  پايداري و سكون نسبي هوا 
بر اس��اس اين گزارش، وضعيت جوي استان تهران طي 
چند روز آين��ده صاف تا كمي ابري هم��راه با پايداري و 
سكون نسبي جو، ماندگاري هواي سرد و وارونگي دما در 
مناطق پرتردد شهري و صنعتي استان غبار آلود همراه با 
انباشت آالينده ها و به دنبال آن تداوم كاهش كيفيت هوا 
پيش بيني مي ش��ود. به گزارش فارس به نقل از سازمان 
هواشناسي، از اواخر وقت چهارشنبه با ورود سامانه بارشي 
به اس��تان به تدريج همراه با افزايش ابرناكي وزش باد و 
بارش هاي برف و باران به ويژه در ارتفاعات خواهد بود تا 
روز چهارشنبه تغييرات دمايي خاصي وجود ندارد از روز 
چهارشنبه و طي روز پنجشنبه با فعاليت سامانه بارشي در 

استان كاهش تدريجي دما دور از انتظار نيست.

  تازه ترين مصوبات كميته اضطرار آلودگي 
هواي استان تهران

در پي تشديد آلودگي هواي پايتخت، معاون هماهنگي 

امور عمراني اس��تانداري تهران از غيرحضوري شدن 
دانش��گاه ها و مدارس استان تهران به جز فيروزكوه و 
دماوند براي يكشنبه و دوشنبه خبر داد و گفت: طرح 

زوج و فرد از درب منازل اجرايي خواهد شد.
عابد ملكي در گفت وگو با ايس��نا در تشريح مصوبات 
كميته اضطرار آلودگي هوا گفت: جلسه كميته اضطرار 
آلودگي هوا با حضور اعضا ش��نبه 10 دي ماه برگزار و 
مقرر شد تمامي دانشگاه ها و مدارس در تمامي مقاطع 
ابتدايي و متوس��طه در اس��تان تهران به جز دماوند و 
فيروزكوه فردا و پس فردا ب��ه صورت غير حضوري و 
مجازي داير باشند همچنين تمامي كودكستان ها در 
استان تهران به جز دو شهرستان دماوند و فيروزكوه 

فردا و پس فردا تعطيل خواهند بود.
وي افزود: طرح زوج و فرد در اين دو روز از درب منازل 
در تهران اجرايي خواهد ش��د همچنين مجوز روزانه 
ورود به محدوده طرح ترافي��ك براي فردا و پس فردا 

توسط شهرداري تهران صادر نمي شود.
معاون استاندار تهران تاكيد كرد: از شهروندان تقاضا 
مي ش��ود از تردد غير ضروري خودداري و در صورت 
لزوم حتما از ماسك هاي مناسب N9۵ استفاده كنند 
همچنين روساي ادارات با تقاضاي مرخصي مادران 

داراي فرزند دانش آموز موافقت كنند.

  برگزاري امتحانات نهايي طبق برنامه
در دو روز آتي

به گزارش ايس��نا، آموزش و پرورش شهر تهران با 
ص��دور اطالعيه اي اعالم كرد: با توجه به اس��تمرار 
آلودگي هوا در كالنشهر تهران و در راستاي مصوبه 
كميت��ه اضطرار آلودگي هواي اس��تانداري تهران، 
آموزش در همه مدارس پايتخت، در روز يكش��نبه 
)يازدهم( و دوش��نبه )دوازدهم( دي ماه 1401 به 
صورت مجازي برگزار مي ش��ود. شايان ذكر است، 
كليه كودكس��تان ها و مراكز پيش دبستاني تهران 

نيز تعطيل خواهند بود.
بر اساس اين اطالعيه، امتحانات نهايي پايه دوازدهم 
روزانه، بزرگس��االن، آم��وزش از راه دور و داوطلبان 
آزاد رش��ته هاي ش��اخه نظري دوره دوم متوسطه و 
ايجاد س��ابقه تحصيلي براي ورود ب��ه آموزش عالي 
و ترميم نمرات دروس نهايي ش��اخه هاي تحصيلي 
دي م��اه 1401 و امتحانات هماهنگ اس��تاني پايه 
نهم داوطلبان آزاد، بزرگس��االن، آموزش از راه دور 
و ارزشيابي جامع طبق برنامه اعالمي برگزار خواهد 
شد. همچنين ارزشيابي و امتحانات داخلي نوبت دي 
ماه 1401 دوره ه��اي تحصيلي، در ايام آموزش غير 
حضوري مدارس، برگزار نمي ش��ود و زمان برگزاري 

امتحانات داخلي اين ايام، توسط مدير واحد آموزشي 
متعاقبا به اوليا و دانش آموزان اطالع رساني خواهد شد.

  پاسكاري مشكل آلودگي هوا را حل كرد
در تحولي ديگر، ش��هردار تهران با اشاره به موضوع 
آلودگي هوا گفت: با پاس��كاري نمي توان مش��كل 
آلودگ��ي هوا و ترافيك را حل ك��رد و اين كار نياز به 
همت دارد. اين همت عالي در متن جامعه و مديران 
كشور وجود دارد تا رونقي را براي كشور ايجاد كنند. 
به گ��زارش فارس، زاكان��ي در آيين آغ��از عمليات 
احداث و تكميل ۲۳ تقاطع غير همسطح اظهار كرد: 
يكي از مس��ائل مورد غفلت در حل مشكل ترافيك 
و آلودگي هواي ش��هر تهران مساله اصالح تقاطعي 
در بزرگراه هاي مختلف بود در بسياري از بزرگراه ها 
مردم براي رسيدن به مقصد خود ناچار بودند مسير 
زيادي را طي كنند و در نهايت دور بزنند تا به مقصد 
خود برس��ند همين مساله باعث ش��ده است حدود 
780 كيلومتر راه اضافي در شهر تهران داشته باشيم. 
ش��هردار تهران اضاف��ه كرد: 98 اص��الح تقاطع كه 
سرجمع آن به ۲00 كيلومتر زيرسازي و توسعه نياز 
داش��ت با اعتبار 1۲هزار ميليارد تومان در دس��تور 
كار قرار گرفته اس��ت تا مردم به جاي 78۵ كيلومتر 
حدود ۵7 كيلومت��ر راه را طي كنند و مصرف بنزين 
در شهر روزانه 600 هزار ليتر كاهش پيدا كند. ضمن 
اينكه وقت مردم در اين خيابان ها و بزرگراه ها گرفته 
نمي شود و در واقع از تضييع حقوق مردم جلوگيري 
مي ش��ود. وي عنوان ك��رد: كل بزرگراه هاي ش��هر 
تهران بيش از 600 كيلومتر اس��ت و با اين اصالح ها 
بيش از كل بزرگراه ها براي مردم تسهيالتي از جمله 
دسترسي منطقه اي و محله اي ايجاد مي شود. تا قبل 
از امروز قريب 700 ميليارد تومان هزينه شده و اين 
۲۳ پروژه با ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار را عملياتي 
كرده تا سال آينده 18۵ كيلومتر با اين ۳8 پروژه اي 
كه بخشي از آن از قبل انجام شده و بخشي ديگر نيز 
انجام خواهد ش��د، عملياتي شود. در واقع بخشي از 
اين پروژه ها در نيمه اول سال بدون مراسم افتتاحيه، 
به بهره برداري رس��يد. اميدواريم معطل اعتبار اين 
پروژه ها و الباقي پروژه ها كه 60 تقاطعي اس��ت كه 

بايد با 9 هزار ميليارد اصالح شود؛ نشويم.



مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت در آخرين 
اظهارنظر خود از ارايه اينترنت بدون فيلتر براي كاربران 
حرفه اي و برنامه نويسان خبر داده است. در اين ميان، 
اتحاديه فناوران تهران نيز از ارايه اينترنت بدون فيلتر 
به صنف فناوري گفته است. بر همين اساس، احتمال 
ارايه اينترنت طبقات��ي در كنار ادامه روند فيلترينگ 
اينس��تاگرام و واتس اپ و محدودي��ت اينترنت براي 
كاربران قوت گرفته است و به نظر مي رسد در آينده اي 
نزديك، اينترنت با سطح دسترسي متفاوت در اختيار 

اقشار مختلف قرار خواهد گرفت.
به نظ��ر مي رس��د در محدوديت اينترن��ت در ايران 
همواره بر يك پاشنه چرخيده  اس��ت. از سال 1385 
ك��ه اولين بار ممنوعي��ت »ارايه اينترنت پرس��رعت 
بيش��تر از 1۲8 كيلوبيت بر ثانيه« به تم��ام كاربران 
اعالم ش��د تا همين امروز كه كارب��ران با فيلترينگ 
پلتفرم هاي اينس��تاگرام و واتس اپ و محدوديت در 
دسترس��ي به اينترنت روبرو هستند همواره موضوع 
ارايه سرويس هاي پرسرعت به كاربران خاص مد نظر 
بوده است. محدوديت در ارايه اينترنت بيشتر از 1۲8 
كيلوبيت در دهه 8۰، دسترسي همگاني به اينترنت را 
در مسير طبقاتي انداخت و هر طبقه به فراخور دامنه 
نفوذ خود مجوز استفاده از اينترنت پرسرعت را دريافت 
مي كرد. در آن سال ها محمد سليماني وزير ارتباطات 
در مصاحبه هاي خود اينترنت 1۲8 كيلوبيت را براي 
كاربران كاماًل كافي و مناسب مي دانست و محدوديت 
وضع ش��ده بر اينترنت را به رسميت نمي شناخت. اما 
با گذش��ت دهه 8۰ محدوديت دسترسي به اينترنت 
بيش��تر از 1۲8 كيلوبيت تقريبًا از بين رفت و معناي 
اوليه خود را از دس��ت داد. مش��خصًا در ارديبهشت 
8۹ بود كه حرف از محدوديت سرعت اينترنت 1۲8 
كيلوبيتي براي كاربران خانگي از زبان وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات ش��نيده ش��د. رضا تقي  پور در آن 
زمان از درخواست وزارتخانه اش براي افزايش سرعت 
كاربران خانگ��ي از 1۲8 به 51۲ كيلوبيت و از تحقق 
اين درخواس��ت تا پايان شهريورماه مي گفت. اما اين 
وعده تقي پور هيچگاه تحقق پيدا نكرد و اينترنت 51۲ 
كيلوبيت ت��ا پايان دولت احمدي نژاد ب��راي كاربران 
عادي ممنوع بود و در عين حال بسياري نيز از طريق 
دس��ته بندي هاي مختلف نظير اينترنت پزش��كان، 
دانشجويان، كس��ب وكارها و غيره با اخذ مجوز از سد 
اين محدوديت مي گذش��تند. با اين حال، با روي كار 
آمدن دولت روحاني، محمود واعظي وزير ارتباطات و 

فناوري اطالعات در اولين اظهارنظرهاي خود درباره 
محدوديت اينترنت 1۲8 كيلوبيت و مشكالت پهناي 
باند كش��ور گفته بود: »در حال حاضر به تناسب نياز 
كاربران، سرويس با سرعت باالتر به آنها ارايه مي شود. 
اما مش��كل اين است كه با عرضه باند كالن در كشور، 
آنچه در اختيار كاربران نهايي قرار مي گيرد از سرويس 
گفته شده بسيار پايين تر اس��ت.« در دولت روحاني 
ممنوعيت ارايه اينترنت با س��رعت بيش��تر از 1۲8 
كيلوبيت تقريب��ًا به كنار رف��ت و محدوديت در ارايه 
اينترنت پرسرعت براي همه كاربران برداشته شد. با 
اين همه، زمزمه هاي اوليه تفاوت سطح دسترسي در 
اينترنت با اظه��ارات محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات در دول��ت دوازدهم به 
گوش رسيد. او در آن زمان درباره رواج فيلترشكن ها 
مورد س��وال نمايندگان مجلس قرار گرفته بود و در 
جواب گفته بود: »بدون ساماندهي نمي شود موضوع 
فيلترشكن ها را بررسي كرد. نمي شود سطح دسترسي 
براي پزش��ك، براي استاد دانشگاه يا براي خبرنگار با 
يك كودك هشت ۹ساله برابر باشد.« بعدها در دولت 
سيزدهم مساله اينترنت طبقاتي يا سطح دسترسي 
متفاوت به شكل جدي تر از سمت مقام هاي مسوول 
دنبال ش��د. محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل 
كشور، در فروردين  1۴۰۰ خبر از رفع فيلتر يوتيوب 
ب��راي برخي افراد مانند دانش��جويان و خبرنگاران 
داد و گف��ت، بح��ث فيلترينگ و رف��ع فيلتر براي 
دس��تگاه ها را در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه 
تصويب كرده ايم. البته اين طرح نيز اجرايي نش��د 
ولي تاييدي رسمي بر ايجاد زمينه اينترنت طبقاتي 
براي كاربران بود. البته ابوالحسن فيروزآبادي دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز س��ال گذشته از 
ضرورت ساماندهي وي پي ان ها و قانوني سازي آنها 
گفته بود و از امكان استفاده سازمان هاي خاص بنا 
بر نيازهايش��ان از وي پي ان خبر داده بود. او به طور 
مش��خص اين طرح را تحت  عنوان مديريت وي پي ان و 
مديريت اينترنت كشور تعريف مي كرد و آن را مقدمه اي 
براي پاسخ به نيازهاي اينترنتي  طبقات مختلف مانند 

خبرنگاران، پزشكان، دانشگاهيان مي دانست. 

    قرار است پلتفرم هاي فيلترشده 
براي قشرهاي خاص باز  شود

عيسي زارع پور، وزير ارتباطات، اوايل تابستان امسال 
بود كه در ميانه تصوي��ب طرح جنجالي صيانت، در 

يك برنامه تلويزيوني رس��مًا اعالم كرد: »به زودي با 
هماهنگي دستگاه هاي مختلف، برخي پلتفرم هاي 
فيلترشده براي يكسري قشرهاي خاص باز مي شود.« 
با اين حال، بعد از فيلترينگ گس��ترده ش��بكه هاي 
اجتماع��ي در س��ه ماه اخي��ر و در پ��ي آن تصويب 
آيين نامه حمايت از كس��ب وكارها بار ديگر رويكرد 
طبقاتي دولت سيزدهم در ارايه اينترنت به كاربران 
قوت گرفت. از طرفي نيز رويكرد مجلس به اينترنت 
طبقاتي را ميان اظهارنظرهاي سخنگوي كميسيون 
فرهنگ��ي مجلس يازدهم روش��ن س��اخت. احمد 
راس��تينه در گفت وگو با رسانه ها از سطح دسترسي 
يكس��ان به فضاي مجازي براي همه اف��راد جامعه 
انتقاد و از تغيير رويكرد در س��طح دسترس��ي افراد 
به اينترنت دفاع كرده بود. او گفته بود: »دسترس��ي 
يك استاد دانش��گاه يا يك فعال تجاري بين المللي 
بايد با دانش آموزي كه تنها به يكسري ديتا در سطح 
ملي نياز دارد متفاوت باشد.« با اين همه، اين روزها 
جنج��ال از اطالعيه اتحاديه فن��اوران تهران مبني 
ب��ر ارايه اينترنت بدون فيلتر ب��ه صنف فناوري آغاز 
شده است. اين اطالعيه مهر تاييدي بر ارايه اينترنت 
طبقاتي از سمت دولت س��يزدهم به برخي اصناف 
و گروه ها ب��ود. محمدرضا فرجي، ريي��س اتحاديه 
فناوران، در گفت وگو با پيوس��ت با اش��اره به اينكه 
از دو ماه پيش با نهادهاي مختلف براي اس��تفاده از 
اينترنت بدون فيلتر رايزني كرده، مي گويد به تازگي 
به آنها اعالم ش��ده اعضاي اين صنف مي توانند پس 
از ارايه تعهدهاي الزم، درخواس��ت خود را مبني بر 
داش��تن يك اينترنت بدون فيلتر ارايه كنند. رييس 
اتحاديه فن��اوران رايانه درب��اره تبعيض آميز بودن 
بهره مندي گروه هاي خ��اص از اين امكان نيز اظهار 
كرده: »اگر اينترنت به اين ش��كل ب��راي واحدهاي 
صنفي در دسترس نباشد، كار اين واحدها به تعطيلي 
كشيده مي شود، زيرا تمام كار و اقتصاد اين واحدها 
به دسترسي به اينترنت بدون محدوديت گره خورده 
است.« فرجي معتقد است: »اگر بتوانند اين مطالبه 
را به درستي پيگيري كنند، قطعا از طريق اتاق ايران 
براي دسترس��ي ديگر واحدهاي صنف��ي نيز اقدام 
خواهد شد تا به اينترنت بدون محدوديت دسترسي 
داش��ته باش��ند.«هرچند اين موضوع ب��ا مخالفت 
بس��ياري از كارشناس��ان از جمله اعضاي سازمان 
نظام صنفي مواجه شد. سيد حسن هاشمي، رييس 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور در توئيتي نوشت: 

»عامل بحران اقتصاد ديجيتال، سياست هاي غلط 
فيلترينگ است. اول صدها هزار كسب وكار را از نان 
خوردن مي اندازند و حاال هم به دنبال اجراي اينترنت 
طبقاتي هستند. سازمان نصر از همان ابتدا با اينترنت 
طبقات��ي مخالف بود و اين پيش��نهاد را نپذيرفت.« 
همچنين حسين اسالمي، رييس سازمان نصر تهران 
در توييتي نس��بت به ارايه اينترنت ب��دون فيلتر به 
اعضاي اتحاديه صنف فناوران واكنش نش��ان داد و 
اع��الم كر د كه ارايه اينترن��ت طبقاتي قابل پذيرش 
نيس��ت. رضا قرباني، عضو هيات مدي��ره نصر تهران 
هم اين اقدام اتحاديه فن��اوران را يك خطاي بزرگ 
خوانده و به اينكه يك بخش خصوصي چنين اقدامي 
را انجام دهد، انتقاد كرده اس��ت. نيما نامداري، عضو 
ديگ��ر هيات مديره نصر تهران ه��م در توييتي، اين 
اقدام اتحاديه را بي ش��رمانه خوان��د و به بي ارتباطي 
فعاليت اتحادي��ه فناوران به كس��ب وكارهاي فعال 
در صنعت ديجيتال پرداخت و اينكه به صورت كلي 
»اتحاديه هاي صنف��ي در اغلب اصن��اف، ابزارهاي 
كنت��رل انحصار مطل��وب دولت  ان��د.« برخي اعالم 
كردند كه دسترس��ي به اينترنت يك حق است، نه 
عامل كسب وكار و قبول اينترنت طبقاتي به معني 
خواندن فاتحه براي اينترنت كش��ور است. بعضي 
 IT ديگر هم با اعالم اينكه به عنوان يك فعال حوزه
حاضر به دريافت اينترنتي طبقاتي نيس��تند، ارايه 
اين اينترنت به كسب وكار و صنفي خاص را اجراي 

خاموش طرح صيانت از كاربران عنوان كردند.

    اينترنت باكيفيت مناسب تر 
براي برنامه نويسان 

 از طرف ديگر، اواخر هفته پيش نيز مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرس��اخت در گفت وگو با رسانه ها از ارايه 
س��رويس  اينترنت با كيفيت   مناسب تر براي كاربران 
حرفه اي و برنامه نويسان صحبت به ميان آورد. او درباره 
علت ارايه اين سطح دسترسي  به به كاربران حرفه اي 
و برنامه نويسان گفته اس��ت: »مشكل ديگر برخي از 
كاربران مخصوصًا برنامه نويسان و كاربران حرفه اي، 
دسترسي به سايت ها و خدماتي است كه ما را تحريم 
كرده اند و تا پي��ش از اين اينگونه كارب��ران از طريق 
فيلترشكن به آنها دسترسي داش��تند.« محمدزاده 
الجوردي در ادامه به راه حل وزرات ارتباطات براي حل 
مشكل نامبرده اشاره كرده است: »براي حل مشكل اين 
دسته از كاربران در وزارت ارتباطات و نيز توسط بخش 
خصوصي، سرويس هايي براي حل اين مشكالت ارايه 
شده است و اكنون دسترسي به بسياري از سايت هاي 
تحريمي بدون نياز به فيلترشكن امكان پذير است. با 
وجود اين در همين ماه سرويسي با كيفيت مناسب تر 
براي اين دسته از كاربران معرفي خواهد شد.« در اين 
ميان مش��خص نيس��ت كاربران حرفه اي دقيقًا چه 
كساني هستند و معيار شناسايي آنها به سطح حرفه اي 
نيز مبهم است. با اين حال، اين گفته مديرعامل شركت 
زيرساخت آخرين اظهارنظر رسمي در تاييد اينترنت 
طبقاتي براي كاربران اس��ت و گمانه ه��ا درباره ارايه 

اينترنت طبقاتي را به واقعيت بدل كرده است. 
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بديل واردات خودروي نو
 كش��ور مي تواند مورد بررس��ي و مداقه مس��ووالن 
ق��رار بگيرد. از آنجا كه قيم��ت خودروهاي خارجي 
كاركرده در كش��ورهاي مبدا به  شدت افت مي كند 
و فاصله معناداري با قيمت خ��ودروي صفر دارند و 
اغلب با رقمي زير 1۰ ه��زار دالر )زير 1۰۰ ميليون 
تومان( مي ت��وان خ��ودروي كاركرده ام��ا مدرن و 
داراي اس��تانداردهاي جهان��ي را در اختيار گرفت، 
آزاد ش��دن ورود اين نوع خودروها به كشور مي تواند 
پيامدهاي مثبت بي شماري هم براي افراد و هم براي 
جامعه داشته باش��د. خودروهاي خارجي كاركرده، 
برتري هاي متعددي نس��بت ب��ه خودروهاي صفر 
داخلي دارند. در صورتي كه ورود اين نوع خودروها به 
كشور آزاد شود، قيمت آنها بسيار كمتر از خودروهاي 
صفر داخلي خواهد بود، همزمان كيفيت شان از نظر 
بهره مندي از تكنول��وژي روز و دارا ب��ودن امنيت و 

ايمني، بسيار باالتر از خودروهاي داخلي است. 
3- بي گمان ب��ا ورود خودروهاي كاركرده خارجي، 
اثر عام��ل ايمني خ��ودرو در تلفات ج��اده به طرز 
چش��مگيري كاهش خواه��د يافت. يك��ي ديگر از 
مسائل ناشي از خودروهاي داخلي، افزايش آلودگي 
هوا در كال شهرهاي كشور به ويژه در نيمه دوم سال 
است. متاسفانه با گران ش��دن خودروها، بسياري از 
خانوارهاي داراي خودرو ت��وان تعويض و تبديل به 
احسن كردن خودروي خود را ندارند، اما در صورتي 
كه خودروهاي خارجي كاركرده به كشور وارد شوند، 
اين خانواده ها به راحتي به جاي استفاده از خودروهاي 
رايج كشور مي توانند از خودروهاي مدرن و دوستدار 
محيط زيست بهره مند شود. در همين حال، مساله 
مصرف اندك س��وخت در خودروه��اي خارجي را 
نيز بايد به اين فهرس��ت اضافه كرد. مساله اي كه در 
سطحي كالن به دليل كاهش مصرف كل سوخت در 

كشور مي تواند به نفع اقتصاد ايران باشد.
۴- بي تردي��د يك��ي از علل من��ع واردات خودروي 
خارجي به كشور كمبود ارز در كشور بوده و هست و از 
همين رو، سياستگذار ترجيح مي دهد به جاي خروج 
ارز از كشور براي خريد خودرو، ارز براي واردات اقالم 
ديگر هزينه شود. اگر چه اين سياست، عالج واقعي 
نوسان هاي ارزي كشور نيست و در فرصتي ديگري 
بايد آن را بررس��ي و راهكاره��اي جايگزين را احصا 
كرد، اما حاال كه دولت به واردات ۲۰۰ هزار خودروي 
خارجي نو با سقف قيمتي هر يك ۲۰ هزار دالر طي 6 
ماهه پيش رو راي داده، در صورتي كه اين راي شامل 
خريد خودروهاي دست دوم خارجي مي شد، به طور 
قطع با مبلغ درنظر گرفته شده براي اين كار، به جاي 
۲۰۰ هزار خودرو نو، ۴۰۰ ه��زار خودروي كاركرده 
وارد كشور مي ش��د. خودروهايي كه از نظر كيفيت، 
ايمني و آاليندگ��ي از خودروهاي صفر داخلي بهتر 

و برتر هستند.

وعده ارايه اينترنت با سطح دسترسي متفاوت در آينده اي نزديك

اينترنت طبقاتي؛ نزديك تر از هميشه به كاربران

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در شهرستانهای قروه، کامیاران ، دیواندره و سقز را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.irبه صورت الکترونیکی به شرح زیر به فروش برساند.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره  ذیل تماس حاصل نمایند: 31802297 
6 واحد تجاری شهرستان قروه

28 واحد تجاری شهرستان کامیاران

آگهی مزايده عمومی فروش امالک و مستغالت

شهرستانقیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مساحت )مترمربع(کاربریشماره پالکردیفشهرستانقیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مساحت )مترمربع(کاربریشماره پالکردیف
کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1554/3377کامیاران21/98190.000.0004.176.200.000تجاری154/3352
کامیاران24250.000.0006.000.000.000تجاری1654/3378کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری254/3353
کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1754/3379کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری354/3355
کامیاران24250.000.0006.000.000.000تجاری1854/3380کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری454/3356
کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1954/3381کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری554/3357
کامیاران20/39250.000.0005.097.500.000تجاری2054/3382کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری654/3358
کامیاران23/91190.000.0004.542.900.000تجاری2154/3383کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری754/3359
کامیاران24125.000.0003.000.000.000تجاری2254/3397کامیاران24190.000.0004.560.000.000تجاری854/3360
کامیاران24125.000.0003.000.000.000تجاری2354/3401کامیاران24210.000.0005.040.000.000تجاری954/3365
کامیاران24125.000.0003.000.000.000تجاری2454/3403کامیاران24190.000.0004.560.000.000تجاری1054/3367
کامیاران24135.000.0003.240.000.000تجاری2554/3405کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1154/3369
کامیاران24135.000.0003.240.000.000تجاری2654/3407کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1254/3371
کامیاران24135.000.0003.240.000.000تجاری2754/3409کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1354/3373
کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری2854/3354کامیاران24170.000.0004.080.000.000تجاری1454/3375

مبلغ کل)ریال(بهای هر مترمربع)ریال(مساحت)مترمربع(شرحردیفمبلغ کل)ریال(بهای هر مترمربع)ریال(مساحت)مترمربع(شرحردیف
36/972300000008503100000ارزش واحد تجاری مطابق سند پالک ثبتی22319 فرعی از 63 اصلی24/332300000005.595.900.0004ارزش واحد تجاری مطابق سند پالک ثبتی22174 فرعی از 63 اصلی1
34/252300000007.877.500.000ارزش واحد تجاری مطابق سند پالک ثبتی22177 فرعی از 63 اصلی23/592300000005.425.700.0005ارزش واحد تجاری مطابق سند پالک ثبتی22176 فرعی از 63 اصلی2
24/272300000005.582.100.000ارزش واحد تجاری مطابق سند پالک ثبتی22175 فرعی از 63 اصلی87/4123000000017.482.000.0006ارزش واحد تجاری مطابق سند پالک ثبتی22320 فرعی از 63 اصلی3

7 قطعه زمین تجاری شهرستان دیواندره 

10  قطعه زمین تجاری واقع در شهرستان سقز خیابان استاد شیرازی

لذا شایسته است ضمن اعالم از طریق سایت مربوطه، در قالب انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به کلیه اشخاص متقاضی واجد شرایط  اعالم گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی مزبور، جهت ارائه پیشنهادات خویش به سامانه مربوطه یا طریق مقتضی اعالمی توسط آن 
اداره ، مراجعه فرمایند.

هزینه آگهی نیز به عهده برنده فراخوان خواهد بود . 

ارزش کل ششدانگارزش هر مترمربعشهرستانمساحت )مترمربع(کاربریپالک فرعیپالک اصلیردیفارزش کل ششدانگارزش هر مترمربعشهرستانمساحت )مترمربع(کاربریپالک فرعیپالک اصلیردیف

100.000.0001.600.000.000دیواندره16تجاری160.000.0005.760.000.00055810046دیواندره36تجاری1584266
100.000.0001.600.000.000دیواندره16تجاری160.000.0006.400.000.00065810047دیواندره40تجاری2584267
110.000.0001.540.000.000دیواندره14تجاری80.000.0003.152.000.00075810048دیواندره39/4تجاری35812061
80.000.0006.449.600.000دیواندره80/62تجاری45812111

بهای کل ) ریال (ارزش هر مترمربع ) ریال (شهرستانمساحت )مترمربع(کاربریمفروز و مجزی ازپالک فرعیپالک اصلیردیفبهای کل ) ریال (ارزش هر مترمربع ) ریال (شهرستانمساحت )مترمربع(کاربریمفروز و مجزی ازپالک فرعیپالک اصلیردیف

250.000.0006.895.000.000سقز27.58تجاری250.000.0006.895.000.0006741161235سقز27.58تجاری17117311235
350.000.00011.602.500.000سقز33.15تجاری320.000.0008.208.000.0007741151235سقز25.65تجاری2741221235
250.000.0006.895.000.000سقز27.58تجاری350.000.0008.925.000.0008741131236سقز25.5تجاری3741191235
250.000.0006.000.000.000سقز24تجاری320.000.00010.592.000.0009741201235سقز27.58تجاری4741181235
350.000.0009.660.000.000سقز27.6تجاری250.000.0006.895.000.00010741211235سقز27.58تجاری5741171235

نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان



تعادل|
مركز پژوهش هاي اتاق ايران با تاكيد بر لزوم تثبيت 
ورود ارزهاي نفتي به اقتصاد، تاكيد كرده كه به دليل 
آثار سوء ناشي از كاهش نرخ ارز حقيقي در اقتصاد، 
نحوه تعيين نرخ ارز بهينه و سياس��ت مرتبط با نرخ 
ارز حقيقي در كش��ور، از اهميت باالي��ي برخوردار 
اس��ت. بر اساس بررسي ها و محاس��بات انجام شده 
در اين مطالع��ه، با رويكرد تثبيت ن��رخ ارز حقيقي 
در س��طوح متناظر با دهه 60 و 70، توصيه ش��ده، 
تثبيت ن��رخ ارز حقيقي، در س��طح 35 هزار تومان 
مبناي سياس��ت گذاري قرار گيرد. در همين راستا 
نيز ضروري اس��ت حج��م ورود دالره��اي نفتي به 
بودج��ه عمومي نيز در يك س��طح ثابت دالري قرار 
گيرد. بنابراين دو سياست كلي تثبيت نرخ حقيقي 
ارز و تثبي��ت حجم ورود ران��ت منابع طبيعي نفت، 

توصيه هاي اصلي برآمده از اين مطالعه هستند. 

    سياست تثبيت نرخ ارز حقيقي
جايگزين تثبيت نرخ اسمي 

مرك��ز پژوهش ه��اي ات��اق اي��ران در گ��زارش 
»سياس��ت هاي ارزي در ايران و مقايسه كلي آن با 
كشورهاي صادركننده نفت: توصيه هاي سياستي« 
به بررس��ي راهبردهاي ارزي دولت ه��ا پرداخته و 
توصيه هاي��ي در باب اصالح سياس��ت گذاري هاي 

ارزي ارايه داده است. 
در اين گزارش با اشاره به اينكه حل نشدن مساله ارز 
پس از گذش��ت 9 دهه كافي اس��ت تا ارز را همچون 
تورم و رشد نقدينگي جزو مسائل مزمن اقتصاد ايران 
دسته بندي كنيم، آمده اس��ت: رانت منابع طبيعي 
نفت و گاز يكي از شاخص هاي متمايزكننده مساله 
ارز در كش��ورهاي صادركننده نفت اس��ت. در ساير 
كش��ورها سياس��ت هاي ارزي با توج��ه به وضعيت 
متغيرهاي كالن اقتصادي نظي��ر تورم، نقدينگي و 
توليد تعيين مي شوند؛ اما در كشورهاي صادركننده 
نفت، رانت نفت��ي، به عنوان حلقه مفق��وده ارتباط 
مي��ان ارز و متغيره��اي كالن موج��ب پيچيده تر 
ش��دن تبيين و تعيين سياست ارزي نسبت به ساير 
كشورها مي شود. در اين كش��ورها، سياست گذار از 
طريق تخصيص دالرهاي نفتي، مي تواند نرخ ارز را از 
روندهاي متناسب با متغيرهاي كالن، منحرف كرده 

و تعيين كننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
اين گزارش تش��ريح كرده اس��ت: رانت نفتي به اين 
معناس��ت كه كش��ورهاي صادركننده نفت، بدون 
افزايش هزينه هاي مرتبط با عوامل توليد، مي توانند 
به طور رايگان از عوامل توليد كشورهاي واردكننده 
نفت بهره ب��رداري كنن��د. با افزاي��ش قيمت نفت، 
بدون آنكه هزينه هاي استخراج و توليد نفت تفاوت 
چنداني كنند، درآمده��اي ارزي حاصل از صادرات 

نفت كش��ورهاي صادركنن��ده، افزاي��ش مي يابد و 
به اين ترتيب كش��ورهاي مذكور ام��كان وارد كردن 
كاالها و خدمات بيشتري را دارند. در اين حالت تقريبًا 
مي توان كل اختالف ايجادش��ده در ارزش صادرات 

نفت را رانت نفتي كشور صادركننده، تلقي كرد.
اين گزارش با بي��ان اينكه وجود رانت منابع طبيعي 
مختص نفت و گاز نيس��ت و صادرات همه كشورها 
به نوعي از ان��واع رانت منابع طبيع��ي بهره مي برند 
تأكيد كرده است: اما س��ه ويژگي صادرات نفتي اثر 
اي��ن رانت بر ن��رخ ارز را از ديگر كااله��اي صادراتي 
متماي��ز مي كند: 1. س��هم باالي ران��ت نفت از كل 
صادرات برخي كشورها؛ 2. نوسان به مراتب شديدتر 
قيمت نفت به دليل كم كشش بودن عرضه؛ 3. نقش 
حياتي دولت در تصميم گيري نحوه تخصيص ارزهاي 

حاصل از رانت نفتي. 
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: متوس��ط 20ساله 
سهم رانت نفت از توليد، براي كشورهاي خاورميانه 
و ش��مال آفريقا كه عمدتًا صادركننده نفت هستند 
23درص��د و براي كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا 
نيم درصد اس��ت. در نتيجه ب��ا افزايش چند برابري 
قيمت نفت، همانند آنچ��ه در دهه 2000 ميالدي 
رخ داد، رابطه مبادله بين كش��ورهاي صادركننده و 
واردكننده نفت به شدت تغيير مي كند. كانال تغيير 

رابطه مبادله، كاهش رشد نرخ ارز اين كشورهاست و 
شدت و ضعف بروز اين مساله به نقش حياتي دولت 

در عرضه ارزهاي نفتي بستگي دارد. 
مركز پژوهش هاي اتاق اي��ران با تأكيد بر اينكه بايد 
»رانت منابع طبيعي نفت« و »ن��رخ ارز« را به مثابه 
دو ركن اصل��ي سياس��ت هاي ارزي در نظر گرفت، 
در گزارش خود آورده اس��ت: به واسطه حجم باالي 
ارزه��اي نفتي از كل ص��ادرات، ن��رخ ارز ركن مهم 
هر سياس��ت ارزي در ايران اس��ت. بنابراين، شرط 
الزم تحق��ق سياس��ت هاي ناظر بر ن��رخ ارز، اتخاذ 
سياس��ت گذاري متناس��ب در خصوص ورود رانت 

منابع طبيعي نفت به اكوسيستم ارزي ايران است. 
در ادام��ه اين گ��زارش آمده اس��ت: در دهه 80 كه 
سياست هاي اتخاذي، ناظر بر تثبيت نرخ ارز اسمي 
بود، نرخ ارز، ساالنه متوسط 2 درصد رشد كرد. اين در 
حالي است كه سطح عمومي قيمت ها باال بود و رشد 
نقدينگي از 23 به 27 درصد رشد كرد. نتيجه اصلي 
اين روند كاهنده نرخ ارز حقيقي بود كه بروز بيماري 
هلندي و بي ثباتي پولي و ارزي را به دنبال داش��ت. 
درمجم��وع، طي ده��ه 80 تا س��ال 1396، كاهش 
شديد رشد نرخ ارز اسمي، تنزل نرخ حقيقي ارز اين 
دوره را رقم زد؛ به گونه اي كه درنهايت با كاهش سود 
حقيقي سپرده و صادرات نفتي در كنار انتظار براي 

كاهش بيشتر صادرات در سال 97، نرخ حقيقي ارز به 
پايين تر از سطح اين متغير در پيش از دهه 80 رسيد 

و هم اكنون نيز در همان سطح قرار دارد.
مرك��ز پژوهش ه��اي اتاق اي��ران در اي��ن گزارش 
پيش��نهاد كرده اس��ت: به دليل آثار س��وء ناشي از 
كاهش ن��رخ ارز حقيقي در اقتص��اد، نحوه تعيين 
نرخ ارز بهينه و سياس��ت مرتبط با نرخ ارز حقيقي 
در كش��ور، از اهمي��ت بااليي برخوردار اس��ت. بر 
اساس بررس��ي ها و محاس��بات انجام شده در اين 
مطالعه، با رويكرد تثبيت نرخ ارز حقيقي در سطوح 
متناظر با دهه 60 و 70، توصيه ش��ده است تثبيت 
نرخ ارز حقيقي، در س��طح 35 ه��زار تومان مبناي 
سياس��ت گذاري قرار گي��رد. در همين راس��تا نيز 
ضروري است حجم ورود دالرهاي نفتي به بودجه 
عمومي نيز در يك س��طح ثابت دالري قرار گيرد. 
بنابراين دو سياس��ت كلي تثبيت نرخ حقيقي ارز 
و تثبي��ت حج��م ورود رانت مناب��ع طبيعي نفت، 
توصيه ه��اي اصلي برآمده از اين مطالعه هس��تند. 
در ادام��ه اين گزارش آمده اس��ت: تثبيت حجم ورود 
دالرهاي ناش��ي از صادرات نف��ت در بودجه عمومي، 
مستلزم اخذ سياس��ت هاي انضباطي توسط دولت و 
پايبندي عملي دولت به هدف مذكور در درجه اول است 
كه قاعده اي براي آن در اين گزارش پيشنهاد شده است.

خبراخبار
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واردات تجاري
آيفون ۱۴ منتفي است

س��خنگوي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت كه 
واردات رسمي و تجاري آيفون انجام نخواهد شد و درباره 
رجيستري آيفون 1۴ وارد شده از طريق رويه مسافري نيز 
هنوز تصميم گرفته نشده است. به گزارش ايسنا، باالخره 
بعد از سه ماه، بخشي از ابهام واردات آيفون 1۴ حل شد 
و اميد قاليباف در يك برنامه تلويزيوني، گفت كه واردات 
رسمي و تجاري آيفون انجام نخواهد شد. اما ممكن است 
آيفون 1۴ از رويه مسافري وارد شود. اما هنوز تصميمي 
براي رجيستر كردن آيفون 1۴ وارد شده از طريق رويه 
مسافري گرفته نشده است. بنابراين اطالعي نداريم كه 
چه اتفاقي قرار اس��ت بيفتد. به گفته وي بخشي از اين 
تصميم گيري به عهده وزارت صمت است، اما ارگان هاي 
ديگر هم دخيل هستند كه در مجموع بايد بررسي شود و 
تصميم نهايي گرفته شود. آيفون 1۴ در حال حاضر فقط 
از رويه مس��افري يا با سوءاستفاده از اين رويه به صورت 
قاچاق به كشور وارد شده و تاكنون درباره واردات تجاري 
آن اظهارنظر قطعي نش��ده بود. اما واردات مسافري هم 
تاكنون رجيستر نشده است. هر كااليي كه از طريق رويه 
مسافري وارد ش��ود، اگر در گمركات اظهار شده باشد، 
مي تواند رجيستر شود، اما اگر اظهار نشده باشد، غيرقانوني 
است و رجيستر هم نمي شود. اما در حال حاضر مساله اين 
است كه اصاًل رجيستر شدن يا نشدن آيفون 1۴، تعيين 
تكليف نشده است. البته اگر كااليي به صورت قانوني از 
رويه مسافري وارد شده باشد، اجازه استفاده تجاري ندارد 
و نبايد خريد و فروش شود. اما در اين زمينه خأل قانوني 
وجود دارد و اين كاالها در بازار فروخته مي شوند. پيش تر 
س��خنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي هشدار داده بود كه فروشندگان و مردم از خريد 
و فروش كااليي كه از رجيستر شدن آن اطمينان ندارند 
و كد رجيس��تري ندارد، اجتناب كنند. چرا كه اگر اين 
موبايل ها رجيستر نشود، به عنوان دستگاه ثانويه اي كه 
در شبكه ارتباطي كشور فعال نخواهد شد، قابل استفاده 
اس��ت. همچنين رييس اتحاديه فروشندگان صوتي و 
تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفته بود كه تا 
اين لحظه چون آيفون 1۴ به صورت تجاري وارد نشده، 
خريد و فروش آن ممنوع اس��ت و در حال حاضر عموما 

سايت ها هستند كه آيفون 1۴ خريد و فروش مي كنند.

علت افزايش قيمت پياز 
چيست؟

رييس اتحاديه مي��وه و تره بار اهواز با بيان اينكه قيمت 
هر كيلوگرم پياز به بيش از 30 هزار تومان رسيده است، 
گفت: صادرات و دالالن عامل افزايش قيمت پياز هستند. 
عبدالرضا جمالي پور در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
علت افزايش قيمت پياز در بازار اظهار كرد: در حال حاضر 
مهم ترين علت افزايش قيمت پياز در بازار مساله صادرات 
اين محصول است و اگر روند صادرات پياز متوقف شود 
قطعا شاهد كنترل قيمت اين محصول خواهيم بود. وي 
اف��زود: ورود دالالن به بازار ميوه و تره بار به ويژه پياز نيز 
يكي ديگر از عواملي است كه در اين دو هفته اخير باعث 
افزايش قيمت اين محصول شده است. رييس اتحاديه 
ميوه و تره بار اهواز گفت: در مجموع شرايط بازار ميوه و 
تره بار به شكلي شده كه هرگاه قيمت محصولي روند رو 
به رشد به خود مي گيرد، عده اي آن را نگهداري مي كنند 
و كمتر روانه ميدان مي كنند تا بيشتر سود كنند و در حال 
حاضر پياز نيز چنين وضعيتي دارد. جمالي پور عنوان 
كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم پياز قرمز در بازار 
اهواز بيش از 30 هزار تومان است و اين قيمت در مقايسه 
با ديگر محصوالت بسيار باال است. قيمت پياز سفيد و 
زرد نيز به تبع افزايش قيمت پياز قرمز باال رفته است. در 
حال حاضر پياز به ميزان كافي در بازار است و مشكلي 
در خصوص تامين اين محصول در بازار وجود ندارد فقط 
قيمت آن باال است كه اميدواريم با كنترل صادرات اين 
محصول و جلوگي��ري از ورود دالالن اين قيمت نيز به 
روال عادي بازگردد. وي گفت: در هفته هاي آينده با 
برداشت پياز در برخي از مناطق خوزستان و عرضه آن 
در بازار قطعا قيمت اين محصول كاهش پيدا مي كند.

آخرين دستاورد هاي فناوري 
در نمايشگاه كيش

نخستين نمايشگاه بين المللي شهر پايدار ششم تا نهم 
بهمن در مركز همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي 
كيش برگزار مي شود. اين رويداد با مشاركت بيش از 
280 شركت كننده ش��امل وزارتخانه ها، دانشگاه ها، 
استانداري ها، شهرداري تهران، كالن شهر ها و مراكز 
استان ها، مناطق آزاد، شهر هاي جديد، بانك ها، بيمه ها، 
صنايع سبز، خودروسازها، اپراتورها، شركت هاي دانش 
بنيان، شركت هاي زيرساخت ها و تجهيزات هوشمند در 
مساحتي بالغ بر 21 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي در 
كيش برگزار خواهد شد. »دولت هوشمند«، »مديريت 
شهري هوش��مند«، »اقتصاد پايدار، انرژي هاي سبز، 
اقتصاد پايدار و امنيت در شهر هاي هوشمند« از جمله 
محور هاي اين نمايشگاه است. ارايه آخرين دستاورد هاي 
فناوري روز حوزه شهر هاي پايدار و هوشمند، بررسي 
نقش مديريت ساخت و ساز در توانمندسازي، توسعه 
زيرساخت هاي حمل و نقل در راستاي هوشمندسازي 
آن، ايجاد فضا و بستر مناسب براي شركت هاي دانش 
بنيان به منظور بهره گيري بيشتر از علوم و فنون روز، 
ايجاد بس��تر مناس��ب براي تبادل دانش و فناوري نو، 
حفظ سالمت محيط زيست و اكوسيستم زمين، معرفي 
دس��تاوردها، ظرفيت ها و توانمندي هاي شركت ها، 
نهاد ها و سازمان هاي داخلي و خارجي در زمينه حمل 
و نقل عمومي پايدار و صنايع وابس��ته، توس��عه بازار 
شهري هوشمند، عقد قرارداد هاي بازرگاني در زمينه 
شهر هاي هوشمند با شركت ها، گسترش تعامل با 
ساير كشور ها و اس��تفاده از دستاورد ها و تجربيات 
موف��ق آنها، جذب و هدايت س��رمايه هاي داخلي و 
خارجي جهت ورود به پروژه هاي شهر پايدار به منظور 

توسعه آنها اهداف اين نمايشگاه عنوان شده است.

ارز چند نرخي برچيده شود
رييس هيات مديره مجمع واردات تعيين 28 هزار 
500 تومان براي ارز نيمايي را تنها تغيير يك عدد 
توصيف كرد كه به بهبود شرايط اقتصادي و تجاري 
كشور كمكي نمي كند چون تا زماني كه دو نرخ ارز 
نيمايي و ارز آزاد در كشور جاري باشد، زمينه پولدار 
شدن عده اي خاص را فراهم مي كند. نوسانات ارزي 
و افزايش به��اي دالر تا ۴۴ هزار تومان در روزهاي 
گذشته موجب شد تا ابتدا معاون ارزي و به دنبال 
آن رييس كل بانك مركزي تغيير كند. بدون شك 
اين نوع تغييرات نمي تواند در مقابله با نوس��انات 
ارزي راهكار جدي باش��ند. دولت مجبور اس��ت 
براي مديريت بازار دست از دخالت هاي مستقيم 
بردارد و اجازه ده��د در چارچوب يك تعامل پويا 
بين عرضه و تقاضا، نرخ ارز در بازار مشخص شود. 
عليرضا مناقبي، رييس هيات مديره مجمع واردات 
در گفت وگو با »اتاق ايران آنالين« نيز بر لزوم فاصله 
گرفتن دولت از نرخ گذاري دستوري ارز تاكيد كرد 
و گفت: اقتصاد يك موجود زنده بوده و محل تعامل 
اس��ت و فقط بايد با سياست گذاري هاي علمي به 
سمت وسوي موردنظر هدايت شود. بنابراين تعيين 
28 هزار و 500 به عنوان نرخ ارز نيمايي فقط يك 
تغيير عدد است و نمي تواند در بهبود شرايط كارساز 
باشد. اين فعال اقتصادي وجود ارز نيمايي و ارز آزاد 
در اقتصاد كشور را محلي براي ايجاد رانت و پولدار 
شدن عده اي خاص عنوان كرد كه به هيچ وجه به 
نفع مردم و تجار واقعي و خوش نام كش��ور نيست. 
او درس نگرفتن از تجربيات گذش��ته و تجربيات 
كش��ورهاي موفق جداي از هرگونه منافع فردي و 
گروهي را نقطه ضعف تصميم گيران كشور دانست 
و ادامه داد: هر فردي كه سكان اداره بانك مركزي 
را به عهده بگيرد با فرد قبلي تفاوتي نمي كند، چون 
درك درستي نسبت به مسائلي ارزي و اداره بانك 
مركزي وجود ن��دارد. بنابراين بايد به جاي تغيير 
افراد، روي تغيير سياست ها و رويكردها تمركز كرد.

رييس و نايب رييس
شوراي اسالمي استان 

چهارمحال و بختياري ابقا شدند
به گزارش خبرنگار شوراي اسالمي استان چهارمحال 
و بختياري، نهمين اجالس ش��وراي اسالمي استان 
چهارمحال و بختياري به رياست سياوش سليماني 
دشتكي در محل دفتر شوراي اسالمي استان برگزار 
شد.در اين جلسه، انتخابات هيات رييسه دومين سال 
از شوراي اسالمي استان در دوره ششم با حضور اعضا 
و ناظرين وزارت كشور )بهادر عبدالغني مديركل دفتر 
امور شهري و ش��وراهاي استانداري و معاون ايشان( 
برگزار شد.در اين دوره از انتخابات، در پايان راي گيري 
سياوش سليماني دشتكي؛ نماينده مردم شهرستان 
اردل در شوراي اسالمي استان با ده راي به عنوان رييس 
انتخاب شد؛ به اين ترتيب وي در سمت رييس شورا 
ابقا شد.در ادامه، راي گيري براي انتخابات نايب رييس 
و سخنگو انجام شد كه بهمن ميري نماينده شهرستان 
كيار در شوراي اسالمي اس��تان با كسب 10 راي به 
عنوان نايب رييس شورا و عطااهلل حسين پور نماينده 
شهرستان لردگان در شوراي اسالمي استان با كسب 
10 راي به عنوان سخنگوي شورا انتخاب شدند.گفتني 
است در سال گذشته نيز بهمن ميري نايب رييس شورا 
و عطاءاهلل حسين پور منشي ش��ورا بودند.در ادامه 
انتخابات هيات رييسه، محمود بهارلويي نماينده 
شهرستان بن در شوراي اسالمي استان با كسب 

10 راي به عنوان منشي شورا انتخاب شد.

خدمت رساني به ۶۳۰ هزار 
مشترك گاز استان مركزي 

بصورت شبانه روزي
همزمان با روزهاي فصل س��رد سال جاري مديرعامل 
شركت گاز استان مركزي در نشست خبري با نمايندگان 
خبرگزاري هاي اس��تان اظهار كرد: در استان مركزي 
تاكنون بواسطه تالش مجموعه شركت گاز، با اجراي 
حدود 11 هزار كيلومتر خط تغذيه و ش��بكه توزيع در 
شهرها و روستاهاي اس��تان و نصب بيش از 310 هزار 
انشعاب، خدمت رساني به 630 هزار مشترك به صورت 
شبانه روزي ارايه مي شود.  محمدرضاسميعي گفت: 35 
شهر استان با 100 درصد پوشش و يكهزار و17 روستا 
با 99.5 درصد پوش��ش ارايه خدمت مي شود و 99.9 
درصد كل استان تحت پوشش قرار دارد و 100 درصد 
شهرك ها و نواحي صنعتي نيز از نعمت گاز برخوردار 
هستند. سميعي با اش��اره به اينكه 75 درصد از انرژي 
مصرفي در استان مركزي منشأ گاز طبيعي دارد، گفت: 
در استان زيرساخت هاي حوزه توسعه شبكه و گازرساني 
به محورها، شهرك ها و نواحي صنعتي، اجرايي شده و در 
سال گذشته 55 هزار مترمكعب در ساعت، گازرساني 
به صنايع انجام شد و 200 صنعت نيز گازرساني شدند 
كه باعث ش��د معادل 50 هزار مترمكعب در س��اعت 
گاز طبيعي با س��وخت مايع جايگزين و 50 هزار ليتر 
فرآورده هاي نفتي صرفه جويي شود. وي در ادامه گفت: 
جهت پايش دماي ادارات در ساعات اداري و غيراداري و 
روزهاي تعطيل تيم هايي فعال شده اند و تاكنون سه هزار 
و1۴ مورد پايش انجام شده است، كه 200 مورد منتج به 
صدور اخطار شده و 5۴ مورد نيز قطع گاز ادارات انجام 
گرفته است. در كنار ادارات اماكن تجاري، پاساژها و 
مجتمع ها نيز مورد پايش قرار مي گيرد و اين اماكن از 
ساعت 18 نبايد مصرف گاز داشته باشند والزم است 
كه در ش��رايط كنوني با تامين دماي رفاه 18 درجه 
سانتيگراد مصرف را كنترل كرد، همچنين بايد فرهنگ 
مصرف بهينه را ترويج داد، در اين صورت گاز صرفه 
جويي شده را مي توان به بخش توليد اختصاص داد. 

توصيه هاي ارزي اتاق ايران به سياستگذاران 

تثبيت نرخ ارز با دالر35 هزار توماني!

ميزان صادرات نفت ايران با استمرار تحريم ها چقدر خواهد بود؟ 

پيش بيني قيمت نفت در بودجه ۱۴۰2 
تعادل|

متوسط قيمت نفت سنگين ايران طي ماه هاي دسامبر 
2021 لغايت نوامبر 2022 به طور ميانگين به كمتر از 
80 دالر به ازاي هر بشكه رسيد. بنابراين انتظار مي رود 
با توجه به تكاپوي روس��يه براي جايگزين كردن بازار 
ش��رق آس��يا به جاي بازار اروپا، قراردادهاي چين با 
عربستان و گس��ترش روابط با ساير كشورهاي عرب 
حوزه خليج فارس در كنار عدم قطعيت هاي بسيار در 
بازار جهاني نفت، عدم پايبندي غرب به برجام و شدت 
يافتن تحريم ها، ايران در سناريوي واقع بينانه )استمرار 
تحريم ها( بتواند به درآمد نفتي حدود 27.3 دالر در 
سال 2023 دست يابد؛ به عبارتي ديگر ميزان صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي اي��ران حدود يك ميليون 
بشكه در روز فرض مي شود. براساس پيش بيني هاي 
ارايه شده از قيمت جهاني نفت در سال آتي و با در نظر 
گرفتن شرايط تحريم، قيمت هر بشكه نفت نيز معادل 
75 دالر در نظر گرفته مي ش��ود. بررسي ها همچنين 
نش��ان مي دهد، اكثر كش��ورهاي صادركننده عضو 
اوپك در بودجه ساالنه قيمت نفت را به طور متوسط 
بين 70-88 دالر به ازاي هر بشكه پيش بيني كرده اند. 

    پيش بيني ميزان تقاضا براي نفت
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به پيش بيني 
قيمت نفت در س��ال 2023 و قيمت احتمالي آن در 

بودجه 1۴02 پرداخته است. 
در اين گزارش آمده اس��ت: »اثرات نوسانات ناشي از 
تحوالت ژئوپليتيكي منطقه از ابتداي سال جاري بر 
قيمت نفت به شكلي بوده كه متوسط قيمت نفت برنت 
كه در هفته نخس��ت ژانويه 2022 به 76 دالر به ازاي 
هر بشكه رسيده بود، در هفته دوم ماه مارس به بيش 
از بشكه اي 120 دالر منتهي شد. در هفته پاياني ماه 
سپتامبر قيمت نفت به حدود 78 دالر به ازاي هر بشكه 
نزديك شد كه علل اين كاهش قيمتها را مي توان ادامه 
برداشت 2۴0 ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك توسط 
امريكا و كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي، يا 
به عبارت ديگر آزادسازي ذخاير استراتژيك دانست.«

 ب��ا توجه به اينكه براي پي��ش بيني قيمت نفت در 
بودجه ساالنه، عمده كش��ورها به ويژه كشورهايي 
كه وابس��تگي بيش��تري به صادرات نفتي دارند با 
نوس��انات قيمت نفت مواجهند، بنابراين عالوه بر 
تحوالت اثرگذار سياسي بر بازار جهاني نفت، ميزان 
س��رمايه گذاري ها براي افزايش تولي��د با توجه به 

حجم ذخاير و سياست هاي توسعه صادرات در كنار 
مقاصد صادراتي را مي توان از عوامل مهم برشمرد. 
همچنين در اين گزارش آمده اس��ت: مطابق پيش 
بيني موسس��ات بين المللي، رشد اقتصادي جهان 
بسيار تحت تأثير تحوالت ناشي از مناقشه روسيه و 
اوكراين و رويكردهاي متفاوت اقتصادهاي نوظهور 
قرار گرفته است. بنابراين ميزان رشد اقتصاد جهان 
در سال 2022 معادل 3/2 درصد و در سال 2023 

اين ميزان به 2/7 درصد تقليل مي يابد. 
انتظار مي رود با توجه به محدوديت در رش��د تقاضا، 

مي��زان مصرف نف��ت و مايعات در جهان طي س��ال 
جاري و براساس پيش بيني هاي موجود نظير آژانس 
بين المللي انرژي، ميزان رش��د تقاضاي جهاني نفت 
براي سال جاري حدود 2/3 ميليون بشكه در روز و در 
سال 2023 حدود 1/7 ميليون بشكه در روز افزايش 
يابد. ميزان تقاضاي جهاني نفت در سال آينده حدود 

101/6 ميليون بشكه در روز پيش بيني شده است.
ب��ر اس��اس برآورده��ا و تخمين هاي موسس��ات 
بين الملل��ي ان��رژي، قيمت جهاني نفت در س��ال 
آينده بيش از 90 دالر خواه��د بود. به عنوان مثال 

گزارش ماه دس��امبر اداره اطالعات انرژي امريكا، 
متوسط قيمت نفت برنت در سال 2023 را 92 دالر 

به ازاي هر بشكه پيش بيني كرده است. 

    قيمت هاي پيشنهادي نفت 
قيمت هاي پيشنهادي نفت در بودجه ساالنه برخي 
كشورهاي منتخب براي سال 2023 حاكي از اين 
است كه اكثر كش��ورهاي منتخب قيمت صادراتي 
نفت در بودجه س��ال 2023 را به طور متوسط بين 
70-88 دالر به ازاي هر بشكه پيشنهاد كردند و اين 
در حالي است كه متوسط پيش بيني ها براي قيمت 
جهاني نفت براساس متوس��ط قيمت نفت برنت و 
پيش بيني اداره اطالع��ات انرژي امريكا حدود 92 

دالر به ازاي هر بشكه خواهد بود. 
با توجه به روند كاهشي رشد اقتصادي جهان به ويژه 
در روسيه، هند و چين، در سال آينده و كم شدن رشد 
تقاضاي جهاني نفت، بر اس��اس گزارش ماه دسامبر 
2022 آژانس بين المللي انرژي، ميزان رشد تقاضاي 
جهاني نفت براي س��ال جاري ح��دود 2.3 ميليون 
بش��كه در روز و در س��ال 2023 حدود 1.7 ميليون 
بشكه در روز افزايش مي يابد و ميزان تقاضاي جهاني 
نفت در س��ال آينده حدود 101.6 ميليون بشكه در 
روز پيش بيني شده اس��ت. به تخمين اين موسسه، 
ميزان عرضه جهان��ي نفت در س��ال 2023 روزانه 
100.8 ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده است. 
در بخ��ش ديگري از اي��ن گزارش، ب��رآورد درآمد 
حاص��ل از صادرات نفت و ميعان��ات گازي با فرض 
تداوم وضع موجود ارايه شده است. در اينجا با فرض 
اس��تمرار تحريم ها و ادامه مناقشه اوكراين و تالش 
روس��يه برا ي جايگزين كردن ب��ازار اروپا و تمركز 
بر بازار شرق آس��يا، همچنين به دليل پيش بيني 
كاهش رش��د اقتصاد ي در اقتصاده��اي نوظهور، 
ميزان ص��ادرات نفت خام و ميعان��ات گازي ايران 

حدود يك ميليون بشكه در روز فرض مي شود.
 براساس پيش بيني هاي ارايه شده از قيمت جهاني 
نفت در سال آتي و با در نظر گرفتن شرايط تحريم، 
قيمت هر بش��كه نفت نيز مع��ادل 75 دالر در نظر 
گرفت��ه مي ش��ود. در اين ص��ورت انتظ��ار مي رود 
درآمدهاي حاصل از فروش نف��ت به حدود 27/3 
ميلي��ارد دالر بالغ گردد. قاعدتًا در س��ناريوي رفع 
تحريم ها و افزايش ميزان فروش نفت كشور، اعداد 

و ارقام محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.
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خبرروز

۱۵ درصد مدارس تهران فرسوده هستند و بايد تخريب شوند
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران با بيان اينكه حدود ۱۵ درصد مدارس ما نيازمند تخريب هستند كه بيشتر هم در 
پايتخت قرار دارند گفت: اميدواريم با مولد سازي و فروش امالك مازاد بر اساس مجوز بند »ي« تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ منابع خوبي 
براي ساخت و ساز و مستحكم كردن مدارس در اختيارمان قرار بگيرد. عباس زارع درباره هشدارهاي آتش نشاني درباره وضعيت بحراني 
۸۲۷ مدرسه فرسوده در پايتخت كه پيش از اين اعالم شده بود نيز گفت: آمارهايي كه سازمان آتش نشاني منتشر كرده بود بيشتر توصيه اي 
و دستورالعملي بود و بعضا برخي موارد آن شدني نيست. او افزود: اما تفاهم نامه اي با آتش نشاني در شرف امضاست كه منجر به اتفاقات 

خوبي در مدارس از حيث ارتقاي ايمني خواهد شد. در يك ماه اخير سه جلسه داشتيم و تفاهم نامه اي در سه فاز را دنبال خواهيم كرد.
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رونق بازار لباس هاي تاناكورا در بحران اقتصادي كشور گليماندگار|
 اي��ن روزها س��بد خريد خان��وار هر روز 
خالي ت��ر از روز قبل مي ش��ود، حاال كه 
خيلي ها ب��راي تامين مايحتاج روزانه هم با مش��كل 
مواجه اند خريد پوشاك به رويايي دست نيافتني تبديل 
شده اس��ت، بازار دست دوم فروشي ها هنوز گرم است 
اما همين هم براي خيلي ها امكان پذير نيست. اينكه 
به گفته فعاالن صنعت پوشاك فروش اين محصوالت 
در كشور به صفر رسيده يعني يك ضربه جبران ناپذير 
به توليد كنندگان و وارد كنندگان اين محصوالت. بعد 
از حذف س��فر و تفريح از س��بد خانوار نوبت به حذف 
پوشاك رسيد، كمتر كس��ي اين روزها مي تواند براي 
خريد يك پالتو مبلغي معادل حقوق كارگري يك ماه 
خود را پرداخت كند. قيمت ها سر به فلك كشيده اند و 
اگر سري به پاساژها و مراكز خريد لباس بزنيد سوت و 
كور بودن اين مراكز خود نشان از وضعيت نه چندان رو 
به راه اقتصادي دارد. نگاهي به قيمت هاي ثبت ش��ده 
در ويترين بيندازيد، قيمت پالتوها چه زنانه باشد چه 
مردانه هر كدام باالي ۵ ميليون تومان است، لباس هاي 
بچگانه هم چندان ارزان تر نيستند. در واقع يك خانواده 
۴ نفره كه حقوق كارگري دريافت مي كنند بايد حداقل 
۴ ماه تمام صبر كنند و هيچ پولي خرج نكنند تا بتوانند 
پوشاك زمستاني مورد نياز خود را تهيه كنند كه البته 
آن موقع ديگر بهار شده و نمي توانند از آنها استفاده كنند. 
از زمان��ي كه خريد و فروش لب��اس در فضاي مجازي 
باب ش��د، اين صنعت رونق خوب��ي را تجربه كرد هم 
براي توليد كنندگان و هم براي وارد كنندگان پوشاك 
استفاده از فضاي مجازي و پلتفرم هايي مثل تلگرام و 
اينس��تاگرام فرصت خوبي بود تا به كسب و كار خود 
رونق بدهند، اما از وقتي تورم افسار گسيخته توان خريد 
مردم را به چالش كشيد و وضعيت به صورتي پيش رفت 
كه تامين مايجتاج روزانه هم به دغدغه اي اساسي براي 
مردم تبديل شد و از سوي ديگر محدوديت هايي هم 
براي فضاي مجازي در نظر گرفته شد، اين كسب و كار 

رو به اوج ناگهان با سقوطي غير قابل باور مواجه شد. 

    تولید كنندگان
نیروهاي خود را تعديل كرده اند

اولي��ن ضرب��ه افت ف��روش در ب��ازار پوش��اك به 
توليد كنندگان داخلي زده ش��د و بس��ياري از آنها 
مجبور ش��دند يا كارگاه هاي خ��ود را تعطيل كنند 
يا اين دس��ت به تعدي��ل نيرو بزنند. چ��را كه وقتي 
فروش نباشد، توليد معنايي نخواهد داشت و توليد 
بيشتر ضرر بيشتري به دنبال دارد. در همين رابطه 
نايب رييس اتحاديه پوشاك مي گويد: در حال حاضر 
فروش اينترنتي پوش��اك به صفر رس��يده اس��ت و 
فروش حضوري هم نزديك به صفر است. هم مسائل 
اقتصادي و هم ناآرامي هاي اخير باعث ش��ده تا بازار 
پوشاك با افت باالي فروش مواجه شود، از سوي ديگر 
توليد كنندگان داخلي بيش از همه آسيب ديده اند، 
چرا كه يا مجبور به تعطيلي كارگاه هاي خود شده اند 
يا تعديل نيرو را در دستور كار قرار داده اند. جيد نامي 
در بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: البته اين 
فقط مسائل اقتصادي و ناآرامي ها نيست كه به بازار 
پوشاك ضربه هاي بدي وارد كرده است، سال هاست 
كه مس��اله قاچاق پوش��اك هم به يكي از مهم ترين 
معضالت اين صنعت در كشور ما تبديل شده است. در 
واقع بي توجهي مسووالن به حمايت از توليد داخلي 
و مانع شدن براي قاچاق پوشاك به داخل كشور هم 

اين صنعت را با مشكالت زيادي مواجه كرده است.

    صنعتي اشتغالزا كه بايد حمايت شود
فريدون آقاسري، كارشناس اقتصاد بازار درباره وضعيت 
توليد و فروش پوشاك در كشور به »تعادل« مي گويد: 
صنعت پوش��اك هميش��ه يكي از صنايع اشتغالزا در 
كشور به شمار مي رفته است. در واقع اگر دولت از اين 

صنعت حمايت الزم را به عمل آورده و از س��وي ديگر 
مانع از قاچاق پوشاك به داخل كشور بشود اين صنعت 
مي تواند تا ميزان زيادي مش��كل بيكاري در كشور را 
حل كند. مس��اله اين اس��ت كه ما از داشته هاي خود 
به نحو احسن استفاده نمي كنيم. او مي افزايد: زماني 
توليد پارچه در كشور ما رونق بااليي داشت و بسياري 
از كشورها خريدار پارچه هاي توليد شده در ايران بودند، 
در حقيقت صنعت پارچه بافي در كش��ور ما قدمتي 
ديرينه و البته با س��ابقه خ��وب دارد، در واقع به دليل 
همين استقبال از پارچه هاي ايراني لباس هايي هم كه 
در ايران توليد مي ش��د، مشتري هاي بسياري داشت 
و اي��ن صنعت اگر از رونق نمي افتاد و مورد بي توجهي 
قرارنمي گرفت مي توانست يكي از صنايع رو به رشد 
ما باشد كه به اقتصاد كشور هم كمك شاياني مي كرد. 

    بي توجهي به صادرات غیرنفتي
آفت اقتصاد كشور شد

اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: متاسفانه بي توجهي دولتمردان به صادرات 
غير نفتي آفت اقتصاد كشور شد، به همين خاطر است 
كه ما در شرايط تحريم نفت نتوانستيم از بحران ها به 
خوبي عبور كنيم. مساله اينجاست كه بي توجهي به 
صنعت هاي متعدد در كشور و تمركز بر روي صنعت 
نفت، ضربه هاي جبران ناپذيري به ما وارد كرده است. 
صنعت پوش��اك ما مي توانست نه تنها در ايران كه در 
دنيا شناخته شده شود، حاال حتي در كشور خودمان 
هم به داليل مختلف مورد استقبال قرار نمي گيرد. در 
واقع سال هاس��ت كه صنعت پوشاك كشور ديگر آن 
مقبوليت سابق را ندارد. در حال حاضر شايد مشكالت 

اقتصادي باعث صفر شدن ميزان خريد مردم از توليدات 
داخلي پوشاك باشد، اما در سال هاي قبل هم به دليل 
پايين آم��دن كيفيت توليدات داخلي بيش��تر مردم 
ترجيح مي دادند از لباس هاي خارجي استفاده كنند.  
او مي افزايد: حتي بسياري از توليد كنندگان داخلي كه 
محصوالت خود را با كيفيت باال توليد مي كردند آن را به 

اسم پوشاك ترك به خريداران مي دادند.

    ديگر لباس اولويت نیست
مهرناز براتي، كارشناس بازار نيز در رابطه كاهش تقاضا 
براي خريد لباس به »تعادل« مي گويد: زماني پوشاك 
در سبد خانوار مثل خوراك جايگاهي داشت اما اكنون 
از سبد مصرف خانوار خارج ش��ده است. اگر خانواري 
امروز سه قلم پوشاك نياز داشته باشد بيشتر از يك قلم 
خريد نمي كند چون توان خريد را ندارد. تعداد تقاضا 
كم ولي قيمت افزايش پيدا كرده اس��ت در نتيجه اين 
كاهش فروش، توليد نيز كاهش مي يابد و بهره وري كم 
مي شود. در توليد به هر ميزان تيراژ باال تر برود هزينه 
كمتر مي شود اما االن كه عرضه زياد و تقاضا كم است 
نتيجه بر عكس مي ش��ود. او مي افزايد: از سوي ديگر 
با وجود ش��رايط بد اقتصادي برخي از توليدكنندگان 
به توليد پوش��اك ارزان قيمت مي پردازند كه كيفيت 
كمتري دارد. در شرايط عادي شايد اين كار درست به 
نظر نرسد، اما در حال حاضر كه مردم توان خريد بااليي 
ندارند، تقاضا براي خريد پوش��اك ارزان قيمت خيلي 
بيشتر است و توليد كنندگان چاره اي جز اين ندارند. از 
سوي ديگر بسياري از افراد براي تامين لباس هاي مورد 
نياز خود به پوشاك دست دوم يا اصطالحا »تاناكورا« 
روي مي آورند كه مي تواند از نظر بهداش��تي براي آنها 
عواقب بدي داشته باشد و سالمتشان را به خطر بيندازد. 

    خريد لباس هاي دست دوم
و رونق بازار تاناكورا

هر چه مغازه هاي فروش لباس نو با كسادي كسب و كار 
مواجه اند، فروشندگان لباس هاي دست دوم و تاناكورا 
كسب و كار بهتري دارند، البته هر چند نرخ اين لباس ها 
هم به حدي است كه شايد هر كسي توان خريد نداشته 
باشد اما باالخره هميشه افرادي در اين مغازه ها در حال 
باال و پايين كردن لباس هاي كوه ش��ده روي ميزهاي 
وسط مغازه ها هس��تند. زماني اين لباس ها به صورت 
زيرزميني خريد و فروش مي شد، اما حاال در بسياري از 
خيابان هاي شهر مغازه هاي تاناكورا فروشي به صورت 
آش��كار در حال فروش لباس هاي دست دوم هستند. 
اينكه م��ردم براي تامين لباس هاي زمس��تاني خود 
مجبورند لباس دست دوم بخرند، براي خيلي ها ممكن 
است آزار دهنده باشد اما مگر چاره اي هم باقي مي ماند. 

    ۵00 هزار تومان براي يك پالتو دست دوم
مهين زني پنجاه و چند س��اله در يكي از همين مغازه ها 
فروشنده است و به »تعادل« مي گويد: خيلي از مردم حتي 
توان خريدن لباس هاي اين مغازه را هم ندارند، براي آنها 
قابل باور نيست كه براي خريد يك پالتو دست دوم ۵۰۰ 
هزار تومان پرداخت كنند در حالي كه همين دو سه سال 
پيش مي توانستند با اين مبلغ يك پالتو نو و شيك بخرند.

او در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اين لباس هاي از نظر 
بهداشتي مي توانند خطرناك باشند، مي افزايد: هر كسي 
اين لباس ها را مي خرد قبل از استفاده يا آنها را مي شويد 
يا براي اطمينان بيشتر به خشكشويي مي دهد، البته 
خود ما هم اين لباس ها را مي شوييم و بعد براي فروش به 
مغازه مي آوريم، تا به حال موردي نداشتيم كه مشتري 
از بابت مبتال شدن به بيماري در رابطه با اين لباس ها 
ش��كايت كند، اما به هر حال هيچ چيزي غيرممكن 
نيست.  مهين در پايان مي گويد: كسي كه قدرت خريد 
ندارد، مجبور اس��ت با حداقل ها كنار بيايد، متاسفانه 
شرايط اقتصادي امروز به گونه اي است كه مردم براي 

به دست آوردن حداقل ها هم بايد تالش زيادي بكنند.

گزارش

سبدخريدخانوارهرروزخاليترميشود

رويخطخبر

وضعيت صندوق بازنشستگي كشوري مطلوب نيست
سرپرس��ت صندوق بازنشستگي كشوري با تشريح 
وضعيت صندوق، نسبِت استاندارد شاغل به بازنشسته 
در يك صندوق بيمه اي، در بهتري��ن حالت را ۷ نفر 
ش��اغل به ازاي هر يك نفر بازنشسته دانست و گفت 
كه از اين حيث صندوق در وضعيت مطلوبي نيست. 
نعمت اهلل تركي گفت: نس��بِت اس��تاندارد شاغل به 
بازنشسته در يك صندوق بيمه اي، در بهترين حالت، 
مي بايست ۷ نفر شاغل به ازاي هر يك نفر بازنشسته 
باش��د كه از اين حيث صندوق در وضعيت مطلوبي 
نيس��ت. او تصويب قوانين و مق��ررات در دوره هاي 
مختلف را باعث اين ناترازي دانست و افزود: الزم است 
با برنامه ريزي هاي دقيق و حس��اب شده، اين عدد به 
نسبت استاندارد نزديك ش��ود. به گزارش اداره كل 
روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي 

كشوري، تركي در پايان ضمن تشريح برنامه هاي در 
دست اقدام صندوق بازنشستگي كشوري، از تشكيل 
كميته هاي مختلف فن��ي و فرهنگي و اجتماعي در 
صندوق خب��ر داد و افزود: حضور كانون ها و نخبگان 
حوزه بازنشستگي در كميته هاي مذكور در راستاي 
تحقق مطالبات بازنشستگان بسيار حائز اهميت است.

رويداد

س��وختگي يك��ي از دردناك ترين و س��خت ترين 
آسيب هايي اس��ت كه بر اثر حوادث غيرمترقبه به 
سالمت جسمي افراد وارد مي شود و درمان آن معموال 
دشوار و هزينه بر است و حتي در برخي موارد امكان 
بهبودي كامل افرادي كه دچار سوختگي مي شوند، 
وجود ندارد و اين افراد بايد تا پايان عمر خود خدمات 
بهداش��تي و توانبخش��ي خاصي را دريافت كنند. 
بنابراين پوشش هزينه هاي درماني و اقدامات پس 
از درمان سوختگي و در نظر گرفتن خدمات بيمه اي 
مناسب براي اين عارضه جسماني، از جمله مهم ترين 
ضروريات نظام س��المت محس��وب مي ش��ود كه 
متاسفانه تا حد زيادي در كشور ما مغفول مانده است. 

    حمايت هاي بیمه اي
از بیماران سوخته ضعیف است

رييس بيمارستان شهيد مطهري )سوانح سوختگي( 
تهران در توضيح بيشتر درباره آسيب هاي ناشي از 
سوختگي بر سالمت و زندگي كارگران به خبرنگار 
ايلنا گفت: مهم ترين مشكلي كه باعث دچار شدن 
كارگران به سوختگي مي شود، اين است كه بسياري 
از محيط هاي كارگاهي در كش��ور ما در برابر آتش 
س��وزي ايمن نيس��تند؛ به نحوي كه بس��ياري از 
واحدهاي صنعتي و ساختماني، هيچ گونه سيستم 
هشدار دود يا اطفاي حريق خودكار ندارند و حتي 
بسياري از محيط ها فاقد كپسول هاي آتش نشاني 
ساده هس��تند و همين مس��اله باعث مي شود كه 
بيشتر كارگاه ها مستعد بروز حريق هاي خطرناكي 
باش��ند كه باعث ايجاد س��وختگي هاي شديد در 
كارگران مي ش��ود.  مصطفي ده مرده اي افزود: در 
كشور ما نه تنها بس��ياري از محيط هاي كارگاهي 

براي جلوگيري از آتش س��وزي ايمن نيست، بلكه 
حمايت هاي بيمه اي ضعيفي از س��وختگي انجام 
مي شود و اين در حالي است كه عمده كارفرمايان، 
كارگ��ران خود را در برابر ح��وادث بيمه نمي كنند 
و كارگ��ران در بهتري��ن حالت از بيمه ه��اي پايه 
برخوردارند كه فقط بخش��ي از هزينه هاي درمان 
سوختگي را تحت پوش��ش قرار مي دهد و بيمه ها 
براي تامين هزينه هاي توانبخش��ي كه افراد دچار 
سوختگي شديد پس از درمان به آن احتياج دارند، 

هيچ كمكي انجام نمي دهند. 

    بسیاري از كارفرمايان، كارگران خود را 
بیمه حوادث نمي كنند

او با انتقاد از تحت پوش��ش نب��ودن خدمات پس از 
درمان براي افراد دچار سوختگي شديد گفت: افراد 

به خص��وص وقتي در محيط ه��اي كارگاهي دچار 
سوختگي مي شوند، آسيب هايي مي بينند كه براي 
از بين بردن يا كاهش آنها نياز به خدمات بهداشتي 
و توانبخشي مخصوصي دارند. اين در حالي است كه 
بيمه هاي پايه، خدماتي نظير كاردرماني، پمادهاي 
سوختگي و پانسمان هاي نوين را پوشش نمي دهند 
و فقط در تامين بخش��ي از هزينه هاي درمان اوليه 
س��وختگي به بيماران كمك كنن��د و هيچ كمكي 
براي بهب��ود كيفيت زندگي اف��راد پس از ترخيص 
از بيمارس��تان انجام نمي دهند. عضو هيات علمي 
دانش��گاه علوم پزش��كي ايران ادامه داد: متاسفانه 
بس��ياري از كارفرماي��ان، كارگران خ��ود را در برابر 
حوادث بيمه نمي كنن��د و اغلب كارگراني كه دچار 
سوختگي مي ش��وند، صرفا از همان بيمه هاي پايه 
برخوردار هس��تند. اين در حالي اس��ت كه اگر يك 

كارگر از بيمه حوادث بهره مند باشد، مي تواند مبلغي 
را بابت خس��ارت از بيمه دريافت كن��د و آن مبلغ را 
براي خدمات بهداشتي و توانبخشي مورد نياز خود 
و هزينه هاي الزم براي بهبود كيفيت زندگي و تامين 
معيش��ت ايام ازكارافتادگي اختص��اص دهد. او در 
ادامه تاكيد كرد: اتباع غيرمجاز از هيچ گونه حمايت 
بيمه اي برخوردار نيس��تند و با توجه به جرم بودن 
به كارگيري آنها، معموال كارفرمايان زير بار استفاده از 
آنها در كارگاه هاي خود نمي روند و حاضر نيستند در 
پرداخت هزينه هاي درماني به آنها كمك كنند و خود 
كارگران نيز هيچ مدركي براي اثبات كار كردن زيرنظر 
كارفرماي خود را ندارند و چون به صورت غيرقانوني 
در ايران حضور دارند، حاضر به شكايت از كارفرماي 
خود هم نيستند. بنابراين وقتي يك كارگر با چنين 
ويژگي هايي در بيمارس��تان ما بس��تري مي شود و 
خودش نمي تواند هزينه هاي درماني را بپردازد، ناچار 
مي شويم براي تامين هزينه هاي او، يا از خيران كمك 

بگيريم يا مساله را از وزارت بهداشت پيگير شويم.

    فرانشیز درماني سوختگي
بايد به صفر برسد

ده مرده اي با تاكيد بر لزوم رايگان شدن هزينه درماني 
سوختگي براي تمام اقشار جامعه گفت: اغلب افرادي 
كه دچار سوختگي مي ش��وند، قشر ضعيف جامعه 
به خصوص كارگران هس��تند و اين در حالي اس��ت 
كه نه تنها بيش��تر آس��يب ديدگان سوختگي هيچ 
گونه خس��ارتي از بيمه حوادث دريافت نمي كنند و 
هزينه هاي توانبخشي را نيز بايد از جيب خودشان 
بپردازن��د، بلكه بعضا ناچار مي ش��وند براي همان 

درمان اوليه نيز مبالغ بااليي را پرداخت كنند. 

ساالنه ۱۰۰ هزار كارگر در كشور مي سوزند

ادامهازصفحهاول

كم رنگ شدن نقش سازمان هاي مردم نهاد
در واقع مشكالت اقتصادي هم بيشتر به بروز آسيب هاي 
اجتماعي مي انجامند تا بروز بحران هاي سياسي. بايد 
با اين واقعيت مواجه ش��ويم كه اگر مي خواهيم ريشه 
مشكالت در كش��ور را شناسايي كنيم و راه حلي براي 
آنها پيدا كنيم، بيش از همه بايد به بخش آسيب هاي 
اجتماعي توجه و دقت داشته باشيم. فراموش نكنيم 
در بحران هاي مختلف، مانند بحران سياسي، نظامي، 
بهداش��تي، اقتصادي، گروه هاي در معرض آس��يب، 
آسيب پذيري شان بيشتر مي شود؛ وقتي امروز گرفتار 
بحران سياسي امنيتي هستيم كودك كار، معتاد كنار 
خيابان، زني كه تن فروشي مي كند، خانواده نيازمند، 
افراد داراي معلوليت، سالمنداِن رها شده، بي خانمان ها، 
متكديان، ديگر اولويت ندارند؛ درحالي كه در چنين 
بحران هايي اتفاقاً اين گروه ها نيازمند حمايت بيشتري 
هستند. ما در بحران كرونا به عنوان يك بحران بهداشتي 
هم با اين معضل مواجه بوديم. نبايد بگذاريم كه مسائل 
اجتماعي و آسيب هاي آن زير سايه مسائل ديگر ارزش 
و اهميت خود را از دست بدهند. اگر بخواهيم واقع بينانه 
به ماجرا نگاه كنيم بايد بگوييم كه وضعيت كنوني نوعي 
تهديد براي مسائل اجتماعي به شمار مي رود. دولت در 
هيچ شرايطي نبايد آسيب ها و مسائل اجتماعي را كم 

اهميت بداند و به آن به توجه باشد. باز هم در اينجا بحث 
شايسته ساالري به ميان مي آيد، افرادي بايد در راس 
امور قرار بگيرند كه با مسائل اجتماعي آشنايي دارند، 
مي دانند كه حل مسائل اجتماعي يك گام رو به جلو 
براي حل بحران هاي ديگر در كشور به حساب مي آيد. 
در واقع هر اتفاقي كه در كشور رخ مي دهد، به نوعي به 
آسيب هاي اجتماعي دامن مي زند، بي توجهي به اين 
مس��ائل مي تواند دامنه آسيب ها را گسترش داده و به 
نوعي از هم گسستگي اجتماعي را رقم بزند. به هر حال 
واقعيت اين است كه در سال هاي اخير عمومًا حمايت 
دولت از سازمان ها غير دولتي كمرنگ شده است، وگرنه 
تشكل ها در چنين مواقعي مي توانند خأل نبود دولت 
را پوشش دهند، اما ش��رط چنين كاري اين است كه 
سازمان هاي غيردولتي قوي داشته باشيم كه بتوانند از 
عهده چنين كاري بربيايند. معموالً دولت هاي هوشمند 
سازمان هاي غيردولتي فعال در حوزه اجتماعي را به 
عنوان يك ظرفيت درنظر مي گيرند تا در جايي كه خأل 
حضور دولت احساس مي شود آنها بتوانند حمايت هاي 
الزم را انجام دهند، اما وقتي سازمان هاي مردم نهاد 
در كشور تضعيف مي شوند معلوم است كه چنين 

كاركردي را براي تشكل ها نمي شود متصور بود.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبانعزيزميتوانندنظرها،انتقاداتو
پیشنهادهايخوددرموردمطالبمختلفروزنامهرابا

ذكرجزئیاتبهاينسامانهپیامكنمايند.
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