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كسري بودجه دولت، محيط تورمي بودجه 1401، 
نااطميناني هاي ناشي از تنش هاي بين المللي و نبود 
افق روش��ن از توافق هس��ته اي و اختالل در برخي 
مس��يرهاي تأمين ارز، منجر به افزاي��ش انتظارات 
تورمي در جامعه و هجوم به بازار دارايي ها به ويژه بازار 
ارز براي حفظ ارزش پول شده است. در همين راستا، 
متولي بخش خصوصي در نشست هيات نمايندگان 
از دو اقدام اساس��ي براي ح��ل وفصل اصولي بحران 
بازار ارزي گفت. اولين گامي كه دولت بايد در تدوين 
بودجه س��ال 140۲ لحاظ كند، تثبيت ورودي ارز 
حاصل از فروش نفت به اقتصاد است؛ چراكه با توجه 
به نوس��انات قيمتي نفت ومش��كالت فروش آن در 
بازارهاي جهاني، تثبيت ران��ت نفت در بودجه هاي 
س��نواتي مي تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهاي 
غيرواقعي در بودج��ه و متعاقب��ا جهش هاي ارزي 
ش��ود. اقدام ديگري كه بايد به آن توجه ويژه ش��ود، 
عمق بخش��ي به بازار ارز و افزايش عرضه ارز اس��ت. 
اين عمق بخش��ي بايد به گونه اي باش��د ك��ه انگيزه 
صادركنندگان به ورود ارز به كشور را افزايش دهد؛ 
چراكه با اقدامات جديد سياس��ت گذار، مخاطرات 
ارزي سال هاي 97 و98 در حال تكرار است. اقدامات 
ارزي كه ضربه ش��ديدي ب��ه صادرات كش��ور زد و 

7ميليارد دالر را تحت تاثير قرار دارد.«

دغدغهفعاالناقتصاديچيست؟
نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور نمايندگان 
بخش خصوص��ي برگزار ش��د و بررس��ي مهم ترين 
دغدغه هاي فعاالن اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. 
در ابتداي نشس��ت هيات نمايندگان، محمد حسن 
ديده ور نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران در 
نطق پيش از دس��تور نس��بت به تورم، سياست هاي 
مبهم ارزي، مقررات دس��ت وپاگي��ر، بي عدالتي در 
تامين اجتماعي و چالش هايي از اين دس��ت هشدار 
داد و در عين ح��ال از بي برنامگ��ي در برابر وضعيت 
ناسالم آب وهوا در شهرهاي بزرگ كشور، انتقاد كرد. 
اين فعال اقتصادي از وجود مشكالت در همه حوزه ها 
سخن گفت و از تش��ريح حال وهواي توليد و تجارت 
براي مسووالن و بيان پيشنهادها خبر داد. به گفته او، 
تصميم گيران نسبت به اين مسائل بي توجه هستند. 
او ادامه داد: س��طح ناآرامي ها در پهنه اقتصادي رو به 
رشد بوده و اين شرايط مايه نگراني شده است. در اين 
وضعيت اتاق ايران با توجه به جايگاه ملي و بين المللي 
بايد واكنش نش��ان دهد و هشدارهاي الزم را به موقع 
اعالم كند. بايد در مقابل مس��ووالن ناكارآمد بايستد و 
اجازه ندهد استراتژي هاي اشتباه اتخاذ و اجرا شوند. عضو 
هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين از عملياتي نشدن 
صفحه 7 را بخوانيد برنامه هاي باالدستي از ...  
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اينترنتطبقاتي
ايدهخطرناكياست

درختاني
كهنميگذارند...!

تجارت
ايرانوعربستان

رنجهاييكه
ماميكشيم

بورسكاالفرصت
يامشكلدوباره

ب��ا قطعي اينترن��ت و به دنبال 
ش��كل گيري فض��اي كنوني 
صرفا كس��ب و كارهايي كه بر 
بس��تر اينترنت بودند و آنهايي 
كه در اين بس��تر نبودند ولي از 
آن استفاده مي كردند، آسيب 
نديدن��د، بلكه بخش پنهاني از 
جامعه نيز آسيب ديدند. مردم 
زمان زيادي را از دست داده اند تا بتوانند از اينترنت استفاده 
كنند. گذشته از اينكه هزينه هاي قابل توجهي را نيز بابت 
خريد فيلترش��كن ها پرداخت كردن��د و مي كنند. ولي 
متاسفانه سياست گذار براي زمان و پولي كه مردم هزينه 
مي كنند، اهميتي قائل نيست. او ادامه مي دهد: اثر مخرب 
جدي اين سياست ش��كل گيري موج نااميدي در كشور 
اس��ت. نااميدي كه مهاجرت را دامن زده است. زماني كه 
دسترسي به پيام رسان خارجي در كل كشور قطع باشد، 
آيا فايده اي دارد كه عده محدودي به آن دسترسي داشته 
باشند؟ واقعيت اين است كه اين ابزارها ابزارهاي شبكه اند 
يعني همه مردم بايد به آنها دسترسي داشته باشند. بنابراين 
ما خواسته روش��ني در اين مدت در سازمان نظام صنفي 
رايانه اي داشتيم و آن دسترسي آزاد به اينترنت است. ايجاد 
محدوديت براي اينترنت و ايج��اد رانت براي عده خاص 
كمكي مي كند؟ اتحاديه ها و اتاق اصناف مختارند كه براي 
اعضاي خود چنين طرحي را اس��تفاده كنند، درواقع اين 
موضوع به اعضا و رويكرد اتحاديه ه��ا بازمي گردد ولي ما 
در سازمان نظام صنفي رايانه اي كه حدود 7000 شركت 
در كل كشور دارد، با اين كار مخالفيم. بنابراين اينكه براي 
اعضاي خود امتيازهاي جدايي را دريافت كنيم به نفع اعضا 
و ش��ركت ها نمي دانيم، اينترنت طبقاتي ايده خطرناكي 
اس��ت. به قاطعيت مي گويم هيچ كسب و كاري بيشتر از 
7000 كس��ب و كاري كه در سازمان نظام صنفي استان 
تهران هستند، به دسترسي آزاد اينترنت احتياج ندارند و ما 
در صف اول اين مساله هستيم و به نظر مي رسد، كسب و 
كارهايي كه جزو اتحاديه فناوران رايانه تهران هستند، نيازي 
ندارند زيرا كار فناوري انج��ام نمي دهند و درحال فروش 
تجهيزات مصرفي هستند. اينكه طبقه اي از بقيه متمايز و 
به آنها اينترنت بدون فيلتر داده شود يك بحث است و نبايد 
انتقاد و اعتراضي كرد و بحث ديگر موضوع دسترس��ي به 
شبكه هاي اجتماعي پركاربرد مانند واتس اپ و اينستاگرام 
است كه از زمان ايجاد محدوديت ها كاربران شان در انجام 
ادامه در صفحه 3 كارها دچار مشكل شده اند.  

مهم تري��ن نق��دي كه به 
دول��ت س��يزدهم وارد 
مي شود، فقدان راهبرد و 
برنامه مشخص و منسجم 
اس��ت. چنان ك��ه حتي 
اخيرا رييس قوه قضاييه 
نيز به اي��ن ضعف بزرگ 
اشاره كرد و عنوان داشت: 
»در حوزه مس��ائل اقتصادي در كش��ور ش��اهد 
وجود يك برنامه منس��جم نيستيم و همين امر 
سبب مي ش��ود كه اقدامي را در يك حوزه خاص 
انجام بدهيم اما با مس��ائل ديگري مواجه شويم. 
در مقوله هاي اقتصادي، مشكالت و معضالت را 

به صورت ريشه اي حل نمي كنيم.«
 وزير صمت اخيرا در پاس��خ به اين سوال كه چرا 
به رغم ادعاي ايش��ان در افزايش رش��د توليدات 
صنعتي، مردم اين پيش��رفت را در زندگي خود 
احس��اس نمي كنند؟ گفت: »دليل اين امر تورم 
است« )رس��انه ها- 10/17( اين گفته ايشان آن 
عبارت را به ياد مي آورد كه »درختان نمي گذارند 
جنگل را ببينيم« اگر تورم اس��ت كه بسيار هم 
باالس��ت و در حال ركوردش��كني هاي تاريخي 
است )متوسط تورم باالي 40 درصد در طي سه 
سال اخير در تاريخ معاصر كشور بي سابقه است( 
بخشي از آن در كاالهاي صنعتي قابل رويت است 
و اگر چه اين نوع كاالها در ويترين مغازه ها قابل 
تماشاس��ت اما بخش بزرگي از مردم توان خريد 
آنها را ندارند؛ در واقع ت��ورم همان درخت هايي 
اس��ت كه دولت محترم كه وزي��ر صمت يكي از 
اعضاي آن اس��ت با كس��ري بودجه ه��اي باال و 
ناترازي هاي مختلف در حوزه هاي پولي و بانكي 
و تجاري و... در زمين اقتصاد كاشته و نمي گذارد 

جنگل را ببينيم! 
موضوع آن اس��ت كه اين چگونه ساختار و ساز و 
كار سياس��تگذاري اقتصادي - صنعتي است كه 
اجزاي مختلف آن با هم ناس��ازگار و دفع كننده 
يكديگرند؟! چرا سياست هاي پول و مالي و ارزي 
با يكديگر و اين همه با سياس��ت هاي صنعتي و 
تجاري هم س��و و هم جهت نيستند و هر يك راه 
خود را مي روند و گاه با هم در تضادند؟! به راستي 
الگوي توس��عه اي دولت سيزدهم چيست و قرار 

است كشور از كدام مسير به كدام اهداف برسد؟!
وزير صمت در همين گفت وگو نكات ديگري هم 
عنوان مي كند كه ب��ا واقعيت عملكردي صنعت 
نمي خواند و نش��ان از بي عملي كام��ل دولت و 
سياستگذار به توسعه صنعتي است. ايشان ضمن 
آنك��ه از افزايش صادرات و كاه��ش تراز تجاري 
كشور در سال جاري س��خن مي گويد )كه البته 
بر سر آن اتفاق نظر نيس��ت(، يكي از معيارهاي 
صادرات را ص��ادرات »كاالهاي پيچيده« عنوان 
مي كنند و مي گويند »يكي از معيارها، صادرات 
كاالي پيچيده است كه بر اساس آن شاخصي به 
نام پيچيدگي معرفي مي شود اين شاخص يعني 
محصولي ص��ادر كنيم كه كش��ورهاي كمتري 
توليد كنند و محصولي وارد كنيم كه كشورهاي 
زيادي توليد مي كنند« صرف نظر از درستي اين 
تعريف، آنچه به گواهي آمار رس��مي شاهد آنيم، 

خالف اين تعريف است. 
چنانكه گزارش هشت ماهه گمرك كشور نشان 
مي دهد كه از حدود 69 ميلي��ارد دالر صادرات 
)3۲ ميليارد دالر( و واردات )37 ميليارد دالر(، 
مواد خام و نيمه خ��ام در صدر صادرات )پروپان 
مايع شده، متانول، بوتان مايع شده، پلي اتيلن، 
قير نفت، اوره، شش آهن و فوالد و...( و كاالهاي 
اساسي در صدر واردات )ذرت دامي، برنج و گندم 
و س��ويا و روغن دانه آفتابگردان و...( قرار دارند. 

)خبرگزاري مهر -1401/9/7( 
ح��ال و روز توليدات صنعتي نيز دس��ت كمي از 
وضعيت فوق ن��دارد و 80 درص��د اين توليدات 
در حوزه محصوالت ش��يمايي و فلزات اساس��ي 
و محصوالت كان��ي و غير فلزي و مواد غذايي و... 

است )رسانه ها- 10/16(.
در حقيق��ت برخالف آنچه وزي��ر متولي صنعت 
و تجارت كش��ور وانمود مي كن��د نه محصوالت 
پيچيده اي صادر و نه كااله��اي فناورانه اي وارد 
مي كنيم و اقتصاد و صنعت كش��ورمان، بر مدار 
اقتصادي معيش��تي و صنعت��ي منبع محور و نه 
فناوران��ه و رقابتي مي چرخد، ك��ه خروج از اين 
مدار، راهبرد و برنامه منس��جم علم��ي و از آنها 
مهم تر اراده سياسي معطوف به توسعه اي پايدار 
مي خواهد كه كمتر نشاني از وجود آنها در دولت 

حاضر قابل مشاهده است!

با پيگي��ري برخ��ي مذاكرات 
سياسي ميان ايران و عربستان 
س��عودي، ب��ه نظر مي رس��د 
مقدمات الزم براي از سرگيري 
تجارت مشترك ميان دو كشور 
فراهم شده است. از ابتداي سال 
تا دهم آبان ماه بيش از 30 هزار 
و 791 ت��ن كاال ب��ه ارزش 14 
ميلي��ون و 710 هزار و 331 دالر به عربس��تان كاال صادر 
شد كه اين ميزان جهش چشمگيري بعد از توقف روابط 
سياسي بين دو كشور در سال هاي اخير به شمار مي رود. 
در سال گذشته اين ميزان صادرات كمتر از 4۲ هزار دالر 
بود، از ابتداي سال تا پايان آبان ماه نيز با رشد چند برابري به 
377 هزار و 309 دالر رسيد، اما در چهل روز اخير با صادرات 
30 هزار و 15 تن شمش فوالد به ارزش 14 ميليون و ۲07 
هزار و ۲۲ دالر و 60 تن انگور بي دانه به ارزش 1۲6 هزار دالر 
اين ميزان از ابتداي سال به بيش از 14 ميليون و 710 دالر 
رسيد. با نزديك تر شدن روابط دو كشور بزرگ جهان اسالم 
و تقويت گفت وگوها، با ميانجيگري عراق و مالقات هاي 
مقامات، اين ميزان صادرات به 15 ميليون دالر نزديك شد 
كه 96.5 درصد از كاالهاي صادره را شمش آهن و فوالد به 
خود اختصاص داده است. بعد از شمش آهن 14.۲ميليون 
دالري، 340 تن هيدروكسيد سديم به ارزش 185 هزار و 
300 دالر، بدنه كاميون با 86 تن به ارزش 155 هزار و 376 
دالر، انگور بي دانه با 60 تن و به ارزش 1۲6 هزار دالر، ۲65 
تن دانه هاي ريز كروي از شيش��ه به ارزش 33 هزار دالر و 
س��نگ مرمر به وزن ۲5 تن به ارزش سه هزار و 731 دالر 
محصوالت صادر شده ايران به عربستان از ابتداي سال تا 
دهم دي ماه بودند. اين در حالي است كه ايران در ماه هاي 
گذشته به طور كلي در حوزه صادرات غيرنفتي نيز توانسته 
پيشرفت هاي قابل توجهي را تجربه كند. تجارت غير نفتي 
كشور از ابتداي امس��ال تا دهم دي ماه، به 87.4 ميليارد 
دالر رسيد كه با رشد 17 درصدي همراه بوده است، سهم 
صادرات از اين ميزان 43.1 ميليارد دالر و س��هم واردات 
44.3 ميليارد دالر بوده اس��ت كه پيش بيني مي شود با 
اين روند ميزان تجارت غير نفتي تا پايان س��ال به بيش از 
يكصدو11 ميليارد دالر برسد . تا پايان سال صادرات غير 
نفتي كشورمان با روند رو به رشدي كه در پيش دارد به 55 
ميليارد دالر نزديك ش��ود كه اين ميزان در تاريخ كشور 
تاكنون اتفاق نيفتاده است و ميزان واردات نيز احتماال تا 

پايان سال به بيش از 56 ميليارد دالر خواهد رسيد.

اي��ن روزها ب��ا رنج هايي گره 
خورده كه ه��ر يك از ما با آن 
دست و پنجه نرم مي كنيم، از 
تورم و گراني گرفته تا نبود و 
كمبود دارو و البته وعده هاي 
بي حد و حس��اب مسووالن 
كه هيچ ك��دام جامعه عمل 
نمي پوش��د. ق��رار ب��ود آذر 
ماه مش��كالت دارويي حل ش��ود، قرار ب��ود دارويار با 
موفقيت هاي وعده داده ش��ده مش��كالت بسياري از 
بيماران را براي تهيه دارو از س��ر راه بردارد، قرار بود... 
خيلي قرارها كه هيچ كدام نش��د و ما مانديم و كوهي 
از وعده ها. رييس بانك مركزي عوض ش��د و قرار بود 
كه دالر ارزان شود، اما... در كنار اين همه وعده و وعيد 
اجرايي نشده مردم مانده اند و تورمي كه هر روز بيشتر 
مي ش��ود، داروهايي كه هر روز كمياب تر مي ش��ود، 
كرونايي كه دوباره جان گرفت��ه و دارد آرام آرام از زير 
پوست اين جغرافيا سر بر مي آورد. اين بار ماجراي كرونا 
فقط واكسن نيست، ماجرا كمبود داروهاي مورد نياز 
اس��ت كه ممكن اس��ت جام خيلي ها را بگيرد. وقتي 
آلودگي هوا مي شود يك قاتل و هيچ كس هم براي از 
بين بردن اين قاتل كاري نمي كند، كرونا هم مي تواند 
دوباره بس��ياري از م��ا را قرباني كند. م��ا مي ميريم و 
مسووالن وعده مي دهند و چرخ مي چرخد و زندگي بر 
همان روال سابق ادامه پيدا مي كند. مساله از داروهاي 
بيماران خاص رسيده به اسپري هاي بيماران مبتال به 
آسم، به آنتي بيوتيك هايي كه اين روزها براي كودكان 
تجويز مي شود و در هيچ داروخانه پيدا نمي شود. حتي 
ماجراي كمبودها به داروي بيهوش��ي در بيمارستان 
هم رسيده و وزير بهداشت همچنان معتقد است هيچ 
كمبودي نيست و همه چيز آرومه! اين رنج هايي است 
كه ما مي كش��يم، هر كدام از ما كه راهي بيمارس��تان 
مي ش��ويم، حاال يا به دليل درگيري خود با بيماري يا 
عزيزي را براي معاينه اورژانسي مي بريم، از نزديك با 
مشكالت مواجه مي شويم، اما وقتي مساله مسووالن 
باشد، آنها تنها بر اساس اظهارات معاونان شان تصميم 
مي گيرند و خبر مي دهند كه البت��ه از قديم گفته اند 
»ش��نيدن كي ُبود مانند ديدن«. سوال اينجاست كه 
وزير بهداشت و درمان در كنار نشست ها و جلسه هايي 
كه با همكارانش برقرار مي كند آيا يك بار ش��ده بدون 
ادامه در صفحه 8 هماهنگي و... 

همانط��ور ك��ه مي داني��م 
چندماهي اس��ت تب و تاب 
عرضه خ��ودرو در بورس باال 
گرفت��ه و رفته رفت��ه تعداد 
خودروه��اي در حال عرضه 
از لحاظ تنوع م��دل و تعداد 
عرضه در حال باال رفتن است.

در حال حاض��ر نگراني كه از 
اين موضوع مي رود مدت ها بود كه پس از شروع عرضه 
خودرو به صورت قرعه كشي طي چندسال اخير توسط 
خودروسازان انجام مي شد كه ايرادات بسياري به آن 
وارد بود و خيلي از كارشناسان هم نظر براين موضوع 
بودند كه ساز و كار بورس به خوبي مي تواند با سيستم 
خ��ود روند بهتري براي خ��ودرو ايجاد كند ولي چند 
سالي عرضه خودرو توسط بورس فقط در حد نظرات 
ي��ا تاييد و تكذيب هاي متعدد ب��ود. حال چند ماهي 
است كه به  طور ناگهاني اين سازوكار به صورت جدي 
پيگيري و در حال اجرا است. حال نگراني هاي برخي 
افراد به دليل يادآوري تجربيات گذشته در بازار سهام 
است زيرا پس از چندسال ناديده گرفته شدن اين بازار 
ناگهان نگاه دولت و سياست گذار به خوبي معطوف به 
اين بازار شد كه در مراحل اوليه بسيار خوب پيگيري 
شد ولي در نهايت با نتايج خوبي به دليل كج سليقگي 
در ادامه مسير همراه نبود و خيلي از سرمايه گذاران يا 
فعالين را با شك و ترديد نسبت به اين بازار همراه ساخته 
اس��ت. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه بسياري از 
افرادي كه در آن زمان در بازار س��هام حضور داشتند 
به دليل تجربه گذش��ته محتاط تر عمل خواهند كرد 
ولي م��ورد نگران كننده تر افرادي هس��تند كه بدون 
آشنايي و نداشتن تجربه كافي يا حتي در اولين تجربه 
خود در حال ورود به اين حوزه در بورس كاال هستند. 
هرچند فرآيند فعاليت در بورس كاال خصوصا خودرو 
با محدوديت هايي نسبت به بازار سهام همراه است و 
داراي سيستم جداگانه اي است ولي بايد نهايتا جوانب 
احتياط در خصوص فعاليت در اين بازار را رعايت كرد.

در قسمت آخر هم يكي از صنايعي كه پس از مدت ها به 
خوبي امكان منفعت بردن از اين سيستم را دارد صنعت 
خودرو اس��ت كه در صورت حفظ و مديريت درست 
عرضه خودروها ب��ه خوبي مي تواند در آينده قدري از 
زيان هاي متحمل شده چندسال اخير را جبران نمايد 
ادامه در صفحه 8 و آن چيزي است كه...  

رضا قرباني مريم شاهسمنديروح اهلل لطيفي حسين حقگو علي فراقي



با رس��يدن به روزهاي پاياني دي ماه، اين اميد وجود 
داشت كه دولت و مجلس، سرانجام پس از چند هفته 
گمانه زني، راهي براي مشخص شدن برنامه اقتصادي 
كشور در سال آينده پيدا كنند، اميدي كه هر روز كمتر 
مي شود و حتي مشخص نيست كه دو طرف بر سر چه 
موضوعي هم نظر هستند. در اين ميان اصالحاتي كه 
مجلس در آبان ماه امس��ال در فرآيند بررسي بودجه 
نهايي كرد نيز خود به عاملي جديد براي نامش��خص 
بودن سرنوشت بودجه بدل شده است و در شرايطي 
شوراي نگهبان اصالحات را پذيرفته و دولت نيز وعده 
اج��راي آن را داده، حاال در مجلس نگاه دقيقي به اين 

مساله نيز ديده نمي شود.
با گذش��ت بيش از ي��ك ماه از موع��د قانوني تحويل 
بودجه، دو طرف هنوز در دو زمينه اختالف نظر قطعي 
دارند. نخست بحث چگونگي تحويل اليحه بودجه به 
مجلس است. بر اساس اصالحاتي كه مجلس در قوانين 
ثبت كرد، بايد بودجه در دو مرحله تقديم شود و ابتدا 
متن و س��پس جداول به بررسي برسند. در حالي كه 
به نظر مي رس��يد مجلس مي خواهد از همين امسال 
بودجه به همين شكل تنظيم شود اما بعدها ايرادات 
شوراي نگهبان به اين مصوبه باعث شد كه بودجه به 
حالت قب��ل باز گردد اما حاال كه مجلس از خواس��ته 
خود عقب نشيني كرده، شوراي نگهبان مي گويد كه 
اصالحات را پذيرفته و از دولت نيز مي گويد كه خواهان 
دو مرحله اي شدن بودجه است. محمد رشيدي، عضو 
هيات رييسه مجلس با انتقاد از تأخير در ارايه اليحه 
بودجه از س��وي دولت، گفت: اليحه بودجه اي كه به 
مجلس ارس��ال شده، بدون انجام تش��ريفات قانوني 
مجلس و ب��دون لحاظ جداول و با تأخير ارايه ش��ده 
است. وي تاكيد كرد: حتي روال در انجام اين مهم نيز 
رعايت نشده و اليحه بودجه در صحن مجلس تقديم 
نشده است و به دليل اينكه نمايندگان مردم به دنبال 
تعامل و همكاري با دولت هستند، تاكنون به اين موارد 
اشاره اي نشده است. نماينده مردم كرمانشاه در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: بايد اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظيم و بررسي شود، اما 
متأسفانه تاكنون دولت اليحه برنامه هفتم توسعه را به 
مجلس تقديم نكرده است. نمايندگان مردم در مجلس 
بايد قانون را با دقت رعايت كنند و طبيعتًا بودجه سال 
آتي بايد بر اساس برنامه هفتم آماده شود چراكه برنامه 

سند باالدستي است.
با وجود اين، مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه 
و بودجه اخيراً گفته اس��ت: بودجه دو مرحله اي شده 
اس��ت. ما ابتدا بايد تبصره ها و مناب��ع و مصارف را به 

ش��كل كالن براي مجلس بفرستيم و پس از تصويب 
مجلس، جداول و ريز بودجه را تحويل مجلس دهيم. 
در همين زمينه مجتبي رضاخواه، عضو كميس��يون 
برنام��ه و بودجه مجلس با انتق��اد از نحوه ارايه اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شوراي اسالمي، اظهار 
داش��ت: آن چيزي كه تحت عنوان بودجه به مجلس 
شوراي اس��المي آمده، بودجه كاملي نيست. دولت 
بر مبناي مصوبه اي كه هنوز در شوراي نگهبان تأييد 
نشده، صرفًا احكام و تبصره هاي بودجه سال آينده را 
به مجلس فرستاده است. وي بيان كرد: مصوبه مجلس 
درباره دو مرحله اي شدن بررسي بودجه هنوز به تأييد 
شوراي نگهبان نرسيده اما دولت بر اساس اين مصوبه 
كه تأييد نشده، بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال 
كرده است. اگر اين مصوبه تا آبان ماه تصويب و به تأييد 
شوراي نگهبان رسيده بود، دولت مي توانست بر مبناي 
آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، 
اما چون هنوز تأييد نش��ده اليحه بودجه بايد به روال 
س��ابق، در يك مرحله و به ص��ورت كامل به مجلس 

ارسال مي شد.
با وجود اين صحبت ها، توضيحات اخير س��خنگوي 
شوراي نگهبان نشان مي دهد كه شرايط قانوني براي 
بررسي دو مرحله اي بودجه فراهم شده است. هادي 
طحان نظيف سخنگوي نگهبان درباره طرح مجلس 
شوراي اس��المي براي تغيير ش��يوه بررسي بودجه 
گفت: در هفته هاي اخير طرح اصالح مواد ۱8۰ و ۱8۲ 
قانون آيين نامه داخلي مجلس درباره تغيير و اصالح 
سازوكار بودجه هاي سنواتي به شوراي نگهبان آمده 

ب��ود. وي افزود: اين طرح داراي اش��كاالت و ابهاماتي 
بود كه چهارشنبه اخير مرتفع شد و اين طرح خالف 
موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سخنگوي 
ش��وراي نگهبان گفت: طبق اين طرح بودجه ساالنه 
بايد در دو مرحله به تفكيك احكام و ارقام و همچنين 
جداول تقديم مجلس شود، ضمن اينكه ابتداي آبان 
هر سال قس��مت اول احكام مورد نياز و سقف منابع 
بودجه عمومي، طرازهاي عملياتي، سرمايه اي و مالي 
دولت و همچنين برآورد منابع و مصارف بايد تصويب 
شود و بعد از تبديل آن به قانون، قسمت دوم كه شامل 
ارقام و جداول است به مجلس تقديم مي شود، با اين 
قانون، سازوكار بررسي و تصويب بودجه در مجلس با 
گذشته متفاوت خواهد شد. به اين ترتيب در حالي كه 
طراحان ابتدايي از خواسته خود عقب نشيني كرده اند، 
دولت اصرار دارد كه كار به همين شكل دنبال خواهد 
شد و حاال مشخص نيست كه تكليف چه خواهد شد.

موض��وع ديگر ام��ا به زمان بن��دي بررس��ي بودجه 
بازمي گردد. در حالي كه هنوز مش��خص نيس��ت كه 
حرف آخر را چه كسي خواهد زد، حاال رييس مجلس بار 
ديگر بر لزوم بررسي برنامه توسعه پيش از بودجه تاكيد 
كرده است. سيدمحمد رضا ميرتاج الديني در جلسه 
علني مجلس شوراي اس��المي در تذكري بيان كرد: 
نزديك به دو هفته است كه دولت اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ را به هيات رييسه مجلس تحويل داده است اما 
از آنجا كه دولت برنامه هفتم را هنوز ارايه نكرده هيات 
رييسه اليحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم 
را تكميل كند. بدين ترتيب ما دو هفته از رسيدگي به 

اليحه بودجه س��ال آتي عقب افتاده ايم و با ادامه روند 
با مشكل روبرو خواهيم ش��د. نماينده مردم تبريز در 
مجلس اظه��ار كرد: هم��كاري و تعامل بين مجلس 
شوراي اسالمي اقتضا مي كند به آساني از اين مسائل 
مهم نگذريم، انتظار مي رود تدبيري شود تا برنامه ششم 
توسعه تمديد شود و ما اليحه بودجه را بررسي كنيم 

و سپس به سراغ بررسي برنامه هفتم توسعه برويم.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي در 
پاس��خ به تذكر ميرتاج الديني بيان كرد: ما نمي توانيم 
مجلس شوراي اسالمي را سليقه اي اداره كنيم. تعامل 
بدين معنا نيس��ت كه ما پا روي قان��ون بگذاريم، ماده 
۱8۰ آيين نامه دقيقا مش��خص كرده كه چگونه بايد 
روند بررسي برنامه پنج ساله در مجلس شوراي اسالمي 
صورت گيرد. ما نمي توانيم بودجه اي تصويب كنيم كه 
قانون برنامه نداشته باشد. در ماده ۱8۴ نيز گفته شده كه 
اگر بودجه بعد از ۱۵ آذرماه به مجلس شوراي اسالمي 
آمد بايد سه دوازدهم نيز ضميمه آن باشد. از سوي ديگر 
جداول بودجه نيز بايد همگام با آن باشد اما هنوز جداول 
بودجه هم نيامده است. قاليباف گفت: ما اجازه تمديد 
برنامه ششم را نداريم. براساس توافق صورت گرفته قرار 
شده به سرعت در دي ماه، دولت برنامه هفتم توسعه را 
تقديم مجلس كند و از آنجا كه از ۱۵ آذرماه نيز گذشته 
است بودجه چند دوازدهم ضميمه اليحه شود، مجلس 
شوراي اسالمي نيز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را 
بررسي مي كند و اگر به بودجه نرسيديم براساس ماده 
۱8۴ بودجه چند دوازدهم به تصويب مي رسد. رييس 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: از ماده ۱8۰ تا 
۱8۴ آيين نامه تكليف مجلس براي رسيدگي به برنامه 
و بودجه مشخص است و ما نمي توانيم خالف آيين نامه 
كاري انجام دهيم، از دوستان نيز خواهش مي كنم كه 
نظرات ش��خصي خود را به عنوان نظ��رات مجلس در 
مصاحبه ها اعالم نكنند. سيدمحمدرضا ميرتاج الديني 
در ادامه بيان كرد: توضيحات خوب��ي ارايه كرديد، اما 
راه حل خوبي وجود دارد و آن اين است كه برنامه ششم 
توس��عه را تمديد كنيد تا بودجه به موقع به س��رانجام 
برس��د. رييس مجلس شوراي اسالمي مجددا تاكيد 
كرد: برنامه شش��م توس��عه يك بار و براي يك سال 
تمديد شده است و ما اجازه نداريم كه مجددا برنامه 
را تمدي��د كنيم. به اين ترتيب ب��ا توضيحات جديد 
قاليباف، عمال امكان قانوني بررس��ي بودجه پيش از 
برنامه توسعه وجود ندارد و بايد منتظر برنامه هفتم 
توس��عه باقي ماند، برنامه اي ك��ه دولت وعده نهايي 
ش��دن آن تا پايان دي ماه را داده و البته مش��خص 
نيست كه تا چه حد مي توان به اين وعده اعتماد كرد. 
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غربي ها براي استعمار
به آفريقا وارد شدند

رييس جمهور با بيان اينكه ايران با تكيه بر ظرفيت هاي 
عظي��م خ��ود آمادگي افزاي��ش روابط اقتص��ادي با 
كش��ورهاي مختلف آفريقايي از جمله مالي را دارد، 
گفت: ايران بعد از پيروزي انقالب اس��المي توس��عه 
روابط با كش��ورهاي آفريقايي را دنبال كرده اس��ت. 
سيد ابراهيم رييسي ظهر يكشنبه در مراسم دريافت 
اس��توارنامه »محمد مايگا« سفير جديد مالي، اظهار 
داشت: جمهوري اسالمي ايران بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي، توسعه روابط با كشورهاي آفريقايي را دنبال 
كرده است. وي با تقبيح سياس��ت دولت هاي غربي 
در قبال كش��ورهاي آفريقايي با بي��ان اينكه غربي ها 
نه ب��راي كمك، بلكه براي اس��تعمار و غ��ارت ثروت 
مردم آفريقا به اين قاره ورود كرده اند، اظهار داش��ت: 
معتقديم كش��ورهاي آفريقايي با توج��ه به ذخاير و 
منابع غني و همچنين برخورداري از نيروي انساني، 
بدون دخالت غربي ها خواهند توانس��ت با استقالل 
به توسعه و پيشرفت بيشتر برسند. رييس جمهور با 
بيان اينكه حضور غربي ها در نقاط مختلف جهان نه 
تنها امنيت ساز نيست، بلكه مخل امنيت است، افزود: 
اميدواريم دولت جديد مالي با كمك مردم اين كشور 

گام هاي بلندي در جهت استقالل و توسعه بردارد.
دكتر رييسي همچنين گفت: با توجه به ظرفيت هاي 
عظيم ايران، آمادگي داري��م روابط اقتصادي خود را با 
كشورهاي مختلف آفريقايي از جمله مالي افزايش دهيم.

»محمد مايگا« س��فير جديد مالي ني��ز با تمجيد از 
پيشرفت هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، گفت: 
در محافل علمي و سياسي آفريقا، ايران را به عنوان يكي 
از اقتصادهاي نوظهور مي شناسند و از اين منظر تقويت 

روابط با جمهوري اسالمي ايران خواسته ما است.

رسيدگي به پرونده »هواپيماي 
اوكرايني« به كجا رسيد؟

تاكنون ۵ جلس��ه دادگاه براي رس��يدگي ب��ه پرونده 
»هواپيماي اوكرايني« در دادگاه نظامي تهران برگزار 
شده و هنوز هم رسيدگي به اين پرونده در دستگاه قضايي 
ادامه دارد. يك فروند هواپيماي مسافربري بوئينگ ۷۳۷ 
متعلق به خطوط هوايي اوكراين، چهارشنبه ۱8 دي ماه 
س��ال ۹8 پس از پرواز از ف��رودگاه امام خميني )ره( به 
دليل خطاي انساني سقوط كرد. اين هواپيما كه عازم 
كي يف پايتخت اوكراين بود، ۱۶۷ مس��افر و ۹ خدمه 
داشت. دس��تگاه قضايي جمهوري اس��المي ايران در 
جريان رسيدگي به اين پرونده، با انجام بررسي هاي فني 
و قضايي كه با مشاركت اوكرايني ها انجام شد، گزارش 
رس��يدگي فني را در كمتر از يك سال ارايه داد و پس از 
يكسال و چند ماه براي ۱۰ نفر از نيروهاي نظامي خود به 
عنوان متهمان حادثه، كيفرخواست صادر كرد. پس از 
صدور كيفرخواست از سوي دادسراي نظامي تهران در 
رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني، پرونده به 
دادگاه نظامي تهران ارجاع شد و بعد از برگزاري دو جلسه 
دادگاه در سال ۱۴۰۰، شكات و وكالي آنها، اشكاالتي 
را به مرحله تحقيقات و نظرات كارشناسي موجود در 
پرونده گرفتند كه قاضي با وارد دانستن اين اشكاالت، 

پرونده را بابت رفع برخي نواقص به دادسرا برگرداند.
پس از رفع اشكاالت مجددا ادامه جلسات دادگاه براي 
رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني در آذرماه 
س��ال جاري از سرگرفته ش��د و طبق گفته ستايشي 
سخنگوي دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز 

ختم رسيدگي به اين پرونده اعالم نشده است.
جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي 

۷۳۷ اوكرايني به شرح زير است: 
اولين دادگاه رسيدگي به پرونده ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۰ 
برگزار شد و دومين جلس��ه دادگاه نيز در همان سال 
۱۴۰۰ برگزار شد. پس از رفع اشكاالت و تكميل پرونده 
سومين جلس��ه دادگاه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و 
چهارمين جلسه دادگاه ۲۶ آذرماه بود. پنجمين جلسه 

دادگاه ۲8 آذرماه سال جاري برگزار شد.
مسووالن مرتبط در اين ماجرا با پذيرش خطاي انساني 
بارها بر ناخواسته بودن آن تاكيد داشته اند و پيگيري ها 
براي شفاف س��ازي  در داخل و خارج از كشور را دنبال 
كرده اند، اما برخي رسانه ها تالش دارند تا اين رويداد تلخ 
را به كمپيني ضدايران تبديل كنند. اين در حالي است 
كه هيچگاه درباره رفتارهاي غير مسووالنه كشورهاي 
متبوع خود در موارد مش��ابه كشورهايش��ان نه تنها 
رس��يدگي كيفري را دنبال نكرده اند بلكه در مواردي، 
از عامالن حادثه تجليل هم كرده اند كه برخي از آنها به 

اين شرح است: 
- شليك ناو »وينسنس« امريكا به هواپيماي مسافربري 
شماره ۶۵۵ شركت هواپيمايي ايران اير كه در تاريخ ۱۲ 
تير ۱۳۶۷ از تهران به مقصد دوبي در حركت بود و تمامي 
۲۹۰ سرنشين آن كه شامل ۴۶ مسافر غير ايراني، ٢۴۴ 
مس��افر ايراني و ۶۶ كودك )زير ۱۳ سال( بودند، جان 
باختند، يكي از نمونه هاي مشابه است. دولت امريكا نه 
تنها اين حادثه را مورد رسيدگي كيفري قرار نداد بلكه 
از فرمانده و س��ربازان اين ناو جنگي متعلق به نيروي 

دريايي اش تجليل كرد.
- همچنين پرواز شماره ۰۰۷ شركت هواپيمايي كره 
جنوبي در مس��ير نيويورك به س��ئول، توسط نيروي 
هوايي شوروي در اولين روز سپتامبر ۱۹8۳ مورد هدف 
موشك هاي س��وخو قرار گرفت و سرنگون شد و همه 
۲۶۹ مس��افر و خدمه آن كشته شدند. اين سانحه هم 
پيگيري كيفري نش��د و تنها به افزوده شدن ماده ۳ به 
معاهده شيكاگو منجر شد كه بر اساس آن هر كشوري 
بايد از به كاربردن سالح عليه هواپيماي غيرنظامي در 

حال پرواز خودداري كند.
- پرواز شماره ۱8۱۲ سيبريا ايرالينز از تل آويو به مقصد 
نووسيبيرسك با ۶۶ مس��افر و ۱۲ خدمه نيز در تاريخ 
۴ اكتبر ۲۰۰۱ توسط نيروي هوايي اوكراين هم مورد 
هدف قرار گرفت و تمام سرنش��ينان آن جان باختند. 
دولت اوكراين هيچ رسيدگي كيفري براي اين حادثه 
صورت نداد و صرفا پس از مذاكراتي مجبور به پرداخت 

خسارت به ازاي هر نفر، ۲۰۰ هزار دالر شد.

سال آينده
افزايش قيمت بنزين نداريم

در اليحه بودجه ۱۴۰۲، درآم��د دولت از محل منابع 
حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي تغيير چنداني 
نكرده است؛ بنابراين به نظر مي رسد دولت تصميمي 
ب��راي افزايش قيمت بنزين ندارد. يكي از نش��انه هاي 
اصلي براي تغيير قيمت بنزين، درآمد دولت حاصل از 
فروش نفت و فرآورده هاي نفتي است كه پيگيري هاي 
ايسنا از اليحه تصويب شده دولت براي سال آينده نشان 
مي دهد اين عدد در سال آينده تغيير محسوسي نداشته 
است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، دولت قصدي براي 
افزايش قيمت بنزين در سال ۱۴۰۲ ندارد.گفتني است؛ 
اليحه بودجه ۱۴۰۲ كه در دولت تصويب ش��ده است، 
پنجم دي ماه طي نامه اي رس��مي به مجلس شوراي 
اس��المي ارايه كرده است كه بر اس��اس آن در صورت 
تصويب مجلس، قيمت بنزين ثابت مي ماند.  الزم به ذكر 
است در جزييات منابع بودجه دولت در اليحه ۱۴۰۱ نيز 
واگذاري  دارايي هاي سرمايه اي حدود ۴۰8 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده بود كه نسبت به ۳۹۵ هزار ميليارد 
تومان بودجه سال گذشته حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان 
افزايش دارد. اين در حالي است كه در بخش واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي ۳8۱ هزار ميليارد تومان مربوط به 
منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي است. در 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۲، ميزان يارانه نقدي براي سال 
آينده تغييري نخواهد كرد و يارانه هاي ۳۰۰ هزار توماني 
و ۴۰۰ هزار توماني ادامه دارد. از اليحه مصوب دولت كه 
اوايل دي ماه طي نامه رسمي رييس جمهوري به مجلس 
ارايه شد، نشان مي دهد كه ميزان يارانه هاي نقدي در 
سال آينده نسبت به امسال تغييري نخواهد كرد؛ بنابراين 
يارانه هاي ۳۰۰ ه��زار توماني و ۴۰۰ هزار توماني كه از 
ماه هاي ابتدايي امسال كليد خورد، در صورت تصويب 
مجلس شوراي اس��المي، س��ال آينده هم ادامه پيدا 
خواهد كرد. البته در بودج��ه ۱۴۰۱ بيش از ۷۳ هزار 
ميليارد تومان براي يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني 
و همچنين يارانه معيشتي مربوط به بنزين پيش بيني 
شد كه تغييري نسبت به گذشته نداشت اما نهايتا دولت 
تصميم گرفت مبلغ يارانه ها را براي مشموالن به ۳۰۰ 
هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزايش دهد. از س��وي 
ديگر طرح كاالبرگ الكترونيكي كه در استان هرمزگان 
اجرايي شده، در سال آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد. 
بر اين اساس مردم مي توانند انتخاب كنند كه يارانه 

نقدي مي خواهند يا كاالبرگ الكترونيكي.

سياست ستاد اقتصادي
ايجاد ثبات ارز است

احس��ان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت گفت: 
سياست ستاد اقتصادي دولت در حوزه ارز ايجاد ثبات 
در بازار ارز است. خاندوزي در گفت وگوي ويژه خبري 
اظهار كرد: در همان ۶ ماه اول دولت سيزدهم تورم نقطه 
به نقطه ما ۲۴-۲۵ درصد و تورم اعالمي بانك مركزي 
۲۹.۵ درصد كاهش يافت كه اين نشان مي دهد از عدد 
۱۰-۱۵ درص��دي هم كه من اعالم ك��ردم اگر دولت 
جديد كاري نكند، تورم ۱۰-۱۵ درصد پايين مي آيد، 
پايين آمده بود. وي يادآور شد: بايد بين گاليه هاي مردم 
از ش��رايط اقتصادي و هجمه هاي غيرمنصفانه تمايز 
قائل ش��ويم. من هم به عنوان يك شهروند كه خودم 
خريد مي كنم و در بين مردم حضور دارم و در معرض 
س��وال و جواب مردم هس��تم، افراد زيادي از وضعيت 
خودشان مي گويند، گاليه هاي به حق و كامال درست 
را بيان مي كنند. قيمت مسكن، ارز و گوشت براي مردم 
مهم است و دولت تالش مي كند اين مسائل را مديريت 
كند. خاندوزي در بخش ديگر اين گفت وگو يادآور شد: 
دولتي كه برنامه اي براي اقتصاد نداشته باشد مي تواند 
براي اولين بار قريب به ۲۰۰ هزار مجوز كسب و كار را 
براي مردم خودش بدون كاغذ و رفت و آمد صادر كند؟ 
اگر دولت برنامه نداشت، سرمايه گذاري خارجي از ۲.۵ 
ميليارد دالر به ۵ ميليارد دالر مي رس��يد؟!. وي افزود: 
اگر دولت برنامه نداشت نرخ بيكاري به 8.۹ درصد در 
تابستان امسال كاهش پيدا مي كرد؟ و توليد بنگاه هاي 
بزرگ از عدد منفي در تابستان سال گذشته به مثبت 
۱۰.۲ درصد در تابس��تان امسال مي رسيد؟ اگر دولت 
برنامه نداشت آيا اين ميزان كاهش استقراض از بانك 
مركزي و كنترل خلق پول شبكه بانكي محقق مي شد؟ 
سال ۹۹ مي گفتند بايد از ونزوئاليي شدن اقتصاد ايران 
بترسيم اما امسال تورم توليدكننده )تورم پيش رو( از 
8۳ درص��د به ۴۰ درصد كاهش پيدا كرد؛ البته تاكيد 
مي كنم همين عدد ۴۰ درصد فعلي هم خوب نيست 
اما نشان مي دهد وضعيت رو به بهبود است. خاندوزي 
درباره كانال هاي فردايي ارز نيز گفت: اين كانال ها نه در 
ايام عادي، بلكه در روزهاي تعطيل كه در تمام دنيا بازار 
تعطيل اس��ت، در برخي موارد ساعت هشت و ده روز 
تعطيل قيمت ها را باالها مي برند، در حالي كه مدير آن 
كانال يك آقايي است كه در استانبول حضور دارد و اين 
كامال حكايت از اين مي كند كه ما در جنگ شناختي 
ويژه قرار داريم كه س��اعت ۱۰ صب��ح روز جمعه كه 
اصاًل معلوم نيست چقدر خريد و فروش واقعي صورت 
مي گيرد، قيمت باال و پايين مي رود. در چنين شرايطي 
كه مردم و فعاالن اقتصادي آگاه ش��دند چقدر از اين 
افزايش ها انتظاري و رواني است كه فقط در اين دو سه 
ماه دامن خورد و بخشي هم به ايراداتي برمي گردد كه در 
خوِد سياست گذاري ها وجود داشت، عزم دولت و تعهد 
بانك مركزي اين است كه كمك كنند با اين سياست 
جديد و اجماع نظري كه شكل گرفته، شاهد ثبات در 
بازار ارز باشيم. سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان 
كرد: دولت به دنبال تثبيت نرخ از روي يك رقم خاص 
نيس��ت و به دنبال ايجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه 
نيما اس��ت. ما بايد بتوانيم اكثريت واردات كشور را 
در سامانه نيما و با نرخي كه در اين سامانه براساس 
اقتضاي اقتصاد كش��ور تعيين مي شود، مديريت 
كنيم و ه��م صادركنندگان و ه��م واردكنندگان، 
ارزهاي خود را به س��امانه نيما بياورن��د، بنابراين 
اكثريت كاالهاي كشور از سامانه نيما و با نرخ هايي 
كه بانك مركزي مديريت خواهد كرد، وارد مي شود.

اصالحات ساختاري، بررسي دو مرحله اي يا اولويت برنامه؟

كسري بودجه تقصير كيست؟

هيچكسبودجه1402راگردننميگيرد!

حمله دوباره بهارستان به روحاني
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه امروز مشكل اساسي مردم، معيشت و اشتغال 
جوانان اس��ت، گفت: مراقب باش��يم كه ما را درگير 

حاشيه ها نكنند.
احمد اميرآبادي فراهاني در جلسه علني مجلس در 
نطق خود، ضمن اش��اره به ۱۹ دي ماه س��الروز قيام 
مردم قم، گفت: فردا ۱۹ دي سالروز قيام مردم بصير قم 
در دفاع از حريم مرجعيت و رهبري ديني ملت ايران 
است. قمي كه شهر خون و قيام نام گرفت و شهري كه 
با تمام كاستي ها و كمبودها همچنان پاي ارزش هاي 
انقالب اسالمي ايستاده است. قم مركز جهان تشيع و 

شهر اهل بيت پيامبر )ص( است.
نماينده قم افزود: مردم قم در ۹ دي ماه با بصيرت در 
مقابل فتنه گران ايستادند و مانند ۱۹ دي از واليت و 
رهبري نظام دفاع كردند و ام��روز نيز با خروش خود 
از حريم واليت در مقابل توهين نش��ريه فرانسوي به 

خيابان آمده و دفاع مي كنند.
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي در ادامه 
بيان كرد: از حوادث ديگر دي ماه مي توان به كش��ف 
حجاب رضا خان در ۱۷ دي ماه ۱۳۱۴ اشاره كرد كه به 
موجب آن زنان و دختران اين سرزمين براي استفاده از 
چادر و روسري منع شدند، اما زنان غيرتمند ايراني زير 
بار اين نقشه شيطاني نرفتند و امروز نيز زنان مسلمان 
ايراني از ارزش هاي ديني و انقالبي خود عقب نشيني 
نكرده و هم��واره در جامعه با حف��ظ حجاب در تمام 

شؤونات زندگي و اداره كشور تالش مي كنند.
اميرآبادي با بيان اينكه مجلس انقالبي طي دو و نيم 
سال گذش��ته مصوبات اقتصادي خوبي داشته است، 
يادآور شد: امپراتوري رسانه اي مخالف نظام اسالمي 
و مجلس انقالبي مواردي كه حقيقت نداش��ته يا نظر 
شخصي يكي از همكاران بوده را به عنوان نظر مجلس 
و مصوبه آن ضريب مي دهد و به گونه اي در جامعه القا 

مي كند كه اين موضوع نظر واقعي مجلس است.
وي در ادامه خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرد: 
بر اين اساس مراقب باشيم بهانه اي به دست دشمنان 
ندهيم، مسلما سال آينده كه مصادف با انتخابات دوره 
بعدي است، رسانه   هاي معاند تبليغات گسترده اي را 
عليه اين مجلس انقالبي انجام خواهند داد، البته تذكرم 
به مسووالن صداوسيما هم اين است كه اخبار واقعي را 

از مجلس دريافت كنند.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي يادآور 
شد: يكي از دروغ  هاي بزرگي كه امپراتوري رسانه   اي 
عليه مجلس ضريب داد، افزايش ۵۰ درصدي حقوق 
نمايندگان بود، در حالي كه حقوق نمايندگان هميشه 
به اندازه حقوق كاركنان دولت افزايش پيدا كرده است.

اميرآبادي فراهاني با بيان اينكه امروز مشكل اساسي 

مردم، معيشت و اشتغال و ازدواج جوانان است، عنوان 
كرد: مراقب باش��يم كه ما را درگير حاشيه ها نكنند. 
م��ردم نيز خوب مي دانند كه مجل��س قوانين خوبي 
وضع كرده اس��ت كه اميدوارم با اجراي مناس��ب آن 
توس��ط دولت اين مشكالت مرتفع ش��ود. وي افزود: 
اخيرا رييس جمهور س��ابق آقاي روحاني مطالبي را 
در دف��اع از عمكرد دولت خود بي��ان كرده كه خوب 
است ايشان مانند دوران مسووليت خود بار ديگر سوار 
خودرو شده و يك نظرسنجي از داخل ماشين داشته 
باشند، چون اگر پياده شوند مردم پاسخ نظرسنجي را 
به ايشان به طور ويژه مي دهند. اين عضو هيات رييسه 
مجلس در ادامه تصريح كرد: لذا توصيه مي شود ايشان 
مانند دو سال گذشته كه سكوت اختيار كردند، هرگز 
سخن نگويند اگرچه ايش��ان نمي توانند از خير دوره 
بعدي مجل��س بگذرند و براي همين س��خن را آغاز 
كردند. اميرآبادي با بيان اينكه اين روزها مردم شاهد 
افزايش قيمت كاالهاي گوناگون در كش��ور هستند، 
تصريح كرد: بخشي از اين افزايش قيمت مربوط به كم 
كاري هاي دولت قبل به خصوص در چاپ پول بدون 
پشتوانه بوده و بخش ديگر نيز مصيبتي است كه بورس 
كاال براي مردم به وجود آورده و زندگي روزمره آنها را 
دچار التهاب كرده است. بورسي كه بايد محلي براي 
سرمايه گذاري شفاف، امن و مقابله با رانتخواري باشد، 
تبديل به دزدخانه و سر گردنه شده كه نمونه بارز آن 
در قيمت گذاري خودرو و فوالد اس��ت كه مي توان در 

عملكرد ضعيف بورس كاال آشكارا مشاهده كرد.
وي افزود: مس��اله كمبود گاز در كشور، يكي ديگر از 
مسائلي است كه امروز تبديل به مساله مورد بحث در 
جامعه شده اس��ت، بايد از آنهايي كه 8 سال دولت در 
اختيارشان بود س��وال كرد كه در طول اين مدت چه 

سرمايه گذاري در اين بخش كرده اند كه اكنون به دليل 
كمبود گاز برخي از مراكز پتروشيمي و صنعتي تعطيل 
شوند و اين تعطيلي منجر به افزايش برخي اقالم مورد 
نياز ساخت مسكن شود.اين عضو هيات رييسه مجلس 
در عين حال خاطرنش��ان كرد: از س��ازمان بازرسي 
مي خواهم به طور جدي به مس��اله سرمايه گذاري در 
حوزه گاز ورود كرده و افرادي كه قصور داشته و ترك 

فعل كرده  اند را به دادگاه صالح معرفي كنند.
اميرآبادي فراهان��ي در ادامه در خصوص كمبود دارو 
و سرم به وزير بهداشت تذكر داد و تاكيد كرد: نسبت 
به رفع نياز مردم اقدامات الزم را انجام داده و با كساني 
كه با دريافت ارز دولتي دارو وارد كرده ولي آن را توزيع 

نمي كنند، برخورد قاطع داشته باشند.
وي همچني��ن از رييس جمهور و دس��تگاه  هايي كه 
قانون تبديل وضعيت ايثارگران را اجرا كردند، تشكر 
و عنوان كرد: به دستگاه  هايي كه اين قانون را اجرايي 
نك��رده تذكر ج��دي مي دهم. نماينده م��ردم قم در 
مجلس شوراي اس��المي ضمن تشكر از سفر استاني 
رييس جمهور به قم و توجه به مناطق محروم استان، 
تكميل پروژه   هاي نيمه تمام از جمله مترو، منوريل، 
فاضالب شهري و توجه به مراكز درماني مناطق مختلف 
استان و اجراي طرح   هاي هادي در روستاهاي حوزه 
انتخابيه را خواستار شد. اين عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي در پايان ضمن تبريك انتصاب سردار 
رادان به عنوان فرماندهي كل نيروي انتظامي از زحمات 
سردار اش��تري تشكر و خواس��تار توجه به معيشت 
كاركنان اين نهاد خدوم و زحمتكش شد. همچنين 
عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: 
اليحه بودج��ه ۱۴۰۰ در پاييز ۱۳۹۹ تقديم مجلس 
شد كه براس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 

حدود ۵۰ درصد كس��ري بودجه ساختاري داشت و 
عالوه بر آن اليحه دچار كسري تراز عملياتي شديدي 
بود. مجتبي توانگر با اش��اره به اظهارات اخير حسن 
روحاني رييس جمهور س��ابق مبني بر اينكه مجلس 
باعث كس��ري بودجه ۱۴۰۰ ش��ده است مدعي شد: 
اليحه بودجه ۱۴۰۰ كه دولت در پاييز سال ۹۹ تقديم 
مجلس كرد، موجود است. پيش��نهاد مي كنم آقاي 
روحاني يك بار آن را مرور و سپس اظهارنظر كند چرا 
كه ظاهرا ايشان دچار فراموشي شده است. اين عضو 
كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: متاس��فانه اين 
اليحه آنقدر اشكاالت اساسي داشت كه كسري بودجه 
ساختاري حدودا ۵۰ درصدي فقط بخشي از اشكاالت 
آن بود. همان در گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاي 
مجلس اعالم ش��د كه آن اليحه ب��ه دليل برآورد غير 
واقعي و خيالي از فروش نفت در سال ۱۴۰۰ و افزايش 
قابل توجه هزينه هاي جاري كه حدود ۶۰ درصد بود، 
دچار كسري بودجه و كسري تراز عملياتي است. توانگر 
در پايان بي��ان كرد: اليحه اي كه آق��اي روحاني ادعا 
كرده كسري نداشته، دچار حدود ۳۲۰ هزار ميليارد 
تومان كسري تامين نشده براي پوشش مخارج دولت 
بود. اتفاقا مجلس در اين زمينه به دولت كمك كرد و 
با تصويب بودجه دو س��طحي، اين فرصت را به دولت 
داد كه اگر در نيمه دوم س��ال ۱۴۰۰ درآمدهايي كه 
پيش بيني كرده محقق شود، هزينه ها را نيز متناسب 
ب��ا پيش بيني خود انج��ام دهد اما متاس��فانه دولت 
دوازدهم در همان نيم س��ال اول بسياري از هزينه ها 
را برخالف قان��ون بدون منابع انجام داد. اين اظهارات 
در واكنش به صحبت هاي اخير رييس جمهور سابق 
مطرح شده است. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني، رييس جمهور سابق ايران، پنجم دي در ديدار 
با جمعي از استانداران دولت هاي يازدهم و دوازدهم به 
انتقادات درباره كسري بودجه سال ۱۴۰۰ پاسخ داد: 
عين بودجه اي كه ب��راي ۱۴۰۰ تنظيم كرده بوديم، 
تحقق پيدا ك��رد. ۴۰۰ هزار ميليارد تومان را مجلس 
اضافه كرد. همان شد كسر. ما در مجلس هم گفتيم 
۴۰۰ ه��زار ميليارد تومان را اضاف��ه نكنيد. بودجه 
8۰۰ هزار ميلي��ارد تومان بود، مجلس كرد ۱۲۰۰ 
ميليارد تومان. ما گفتيم ۴۰۰ هزار ميليارد تومان 
كس��ري بودجه اس��ت. بعد گفتند اين دولت ۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان كسري بودجه براي ما گذاشته 
است. دولت نگذاش��ته، مجلس براي شما گذاشته 
است. س��ال ۹۲ بودجه اي كه دولت به مجلس داده 
بود ۳8 درصد كس��ري داشت. ما سروصدا نكرديم، 
اليحه دوفوريتي برديم مجلس و اصالح كرديم. اگر 
مي بينيد كس��ري بودجه اس��ت، اليحه دوفوريتي 

بدهيد به مجلس، كسري بودجه را اصالح كنيد.



روند افزايشي قيمت دالرروز گذشته نيز ادامه داشت 
و بازاره��اي موازي نيز س��يگنال افزايش قيمت را به 
معامالت ته��ران دادند اين درحالي اس��ت كه ديروز 
وزير اقتصاد معتقد است بانك مركزي در ۶ ماه ابتداي 
س��ال موفق عمل كرده و در ۳ ماه اخير ناآرامي هاي 
اجتماعي كار دست دالر داده است! قيمت دالر ديروز 
نيز به صورت پلكاني افزايش داشت و فعال در محدوده 
۴۰ هزار توماني تثبيت شده است. در آخرين معامله 
نقدي بازار معامالت آزاد تهران، اين اسكناس امريكايي 
با قيمت ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان بس��ته شد. سيگنال 
بازارهاي همس��ايه نيز بر مدار دالر تهران است. دالر 
هرات ديروز به قيمت ۴۰ هزار و ۴۵۰ تومان رس��يد. 
قيمت دالر سليمانيه وارد پله ۴۱ هزار توماني شد و به 
قيمت ۴۱ هزار و ۹۰ تومان رسيد. روند صعودي، درهم 

امارات را نيز وارد محدوده ۱۱ هزار ۴۲۰ توماني كرد.

   معامله گران ريسك بازار را پذيرفتند
وقتي دي��روز افزايش نرخ س��ود بانكي منتفي ش��د 
معامله گران ترجيح دادند ريس��ك نوسانات بازار را به 
جان بخرند و بار ديگر دس��ت به امتح��ان اقبال خود 
بزنند. روند بازار و قيمت دالر فعال صعودي است و مانند 
هفته  ابتدايي دي ماه با همان نوسان محدود افزايشي 
در كانال ۴۰ هزار توماني قرار دارد. برخي معامله گران 
معتقدند بازي بازارساز با دالر تمام نشده و در حال به 
رخ  كشيدن قدرت خود در بازار است. اين يعني هر زمان 
كه بخواهد بازار را با جريان عرضه و مديريت بازارهاي 
م��وازي با روند نزول��ي همراه مي كن��د و اگر نخواهد 
بازار افزايش��ي است. از س��وي ديگر كارشناسان بازار 
تحليل هايي بر مبناي تحليل هاي تكنيكال و فاندامنتال 
به بازار ارايه مي دهند و معتقدند فنر دالر فشرده شده 
و با روند تورم هم خواني ندارد. هر چند به نظر مي رسد 
بازار االكلنگي، از اختيار نهاد پولي كشور خارج شده اما 
در بي نظمي هفته هاي اخير بازار، نظمي  وجود دارد كه 
عالوه بر سرگرداني معامله گران جو رواني جامعه را نيز 

به هم  ريخته است.
هميشه خبرسازي در بازار به عنوان ابزاري در اختيار 
بازارساز بوده است؛ به نظر مي رسد با آشفتگي بازارهاي 
سرمايه در نيمه دوم سال  جاري، دولت با تغيير رييس 

كل بانك مركزي مسووليت را از شانه خود برداشت.
دولت در واقع با اين اقدام سعي داشت به بازار القا كند 
بزرگ ترين اقدام براي مهار قيمت دالر و تنبيه مسبب 
اصلي آن را انجام داده اس��ت؛ كما اينكه خود نيز باور 
داشت روند قيمت تغييري نخواهد كرد. تحليلگران 
معتقدند ب��ازار نياز به جريان پرق��درت خبري براي 

تعديل نرخ ها دارد.

   عملكرد موفق بانك مركزي 
در حوزه دالر؟

سيداحسان خاندوزي – وزير امور اقتصادي و دارايي 
– ش��نبه ش��ب )۱۷ دي ماه( در برنامه اي تلويزيوني 
مهم ترين اولويت ستاد اقتصادي دولت را استفاده از 
همه ابزارهاي الزم براي مهار تورم اعالم كرد و گفت كه 
دولت كار را از منضبط كردن بودجه آغاز كرد و سپس 
شبكه بانكي و مهار خلق پول بي ضابطه در اين شبكه 

را دنبال كرد.
او در اين برنامه عملكرد دولت در مديريت بازار ارز در 
۶ ماهه نخست سال جاري را موفقيت آميز اعالم كرد 
و گفت: »با وجودهمه مشكالتي كه در دو سه ماه اخير 
در ب��ازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملكرد دولت تا 
شهريور، هم در سامانه نيما و هم بازار آزاد غيررسمي، 
ب��ه لحاظ مديريت بازار ارز موفق بوده، اما مهر و آبان و 
آذر با توجه به ناآرامي هايي كه در فضاي جامعه ايجاد و 
به حوزه اصناف و كسبه سرريز شد نوساناتي رخ داد.«

خاندوزي درباره كانال ه��اي فردايي هم گفت: »اين 
كانال ه��ا نه در ايام كاري، بلك��ه در روزهاي تعطيل و 
ساعات شب قيمت را باال وپايين مي كردند و همچنان 
كه فعاالن ب��ازار ارزي مي دانند، كانالي كه در خارج از 
كشور است و آقايي كه در خارج از كشور دراستانبول 
آن را مي گرداند، مش��خص مي كند ما در يك جنگ 

شناختي ويژه قرار داريم.«
با وجود اظهارات س��خنگوي اقتص��ادي دولت روند 
معامالت فردايي با شروع معامالت هر روز آغاز و تا روز 
بعد از آن نيز همچنان ادامه دارد و آنچه معامله گران 
كف بازار بارها تاكيد مي كنند اين معامالت در داخل 
كشور و توسط واسطه گرها رخ مي دهد. كمااينكه در 
بسياري از نوسانات بازار معامالت فردايي به داد دولت 

رسيده است.

   دست كوتاه بانك مركزي 
از بازارهاي جهاني

در همين راستا ميثم راد پور تورم را به عنوان مهم ترين 
عام��ل تعيين ن��رخ ارز در كش��ور معرفي ك��رد و به 
تجارت نيوز گفت: »تمام عوامل تكنيكي وفني در كنار 
عامل تورم رنگ مي بازد با توج��ه به اينكه منابع اين 
كشور به شدت مستهلك شده و حتي اگر درآمد نفت 
هم كاهش پيدا نمي كرد ما دراين روند فعلي مي افتاديم. 
بنابراين روند فعلي قيمت دالر از منظر اقتصادي كامال 

قابل پيش بيني و ملموس بود.«
وي ادامه داد: »تحريم ها به اتفاقات امروز در بازار هاي 
مالي سرعت داد. در كشورمان طي دوره ۱۰ ساله  قيمت 

ارز ثابت مانده بود و مي توانيم بگوييم در آن زمان امكان 
ثبات دس��توري و كنترل بازار ارز وجود داش��ت زيرا 

صادرات، توليد، واردات و فروش نفت داشتيم.«
رادپور با تاكيد به تنگناهاي تامين ارز براي كشور گفت: 
»تا قبل از س��ال ۹۰ امكان جابه جايي پول از حساب 
شخصي بدون واسطه به همه جاي دنيا را داشتيم اما 

آيا االن اين امكان براي بانك مركزي وجود دارد؟«
وي افزود: »در ۱۰ سال گذش��ته بانك مركزي تمام 
كنترلش را در خصوص عرضه يا كنترل بازار از دست 
داده است. نهاد پولي كشور ما توانايي جابه جايي يك 
ري��ال در بازارهاي جهاني را ندارد و در مقابل هر زمان 
بحران ارزي ايجادمي ش��ود به كسب و كارها سخت 

مي گيرد.«

   مسير صعود طال ادامه يافت
ديروز روند بازار فلز زرد باز هم صعودي بود. قيمت سكه 
وارد كانال ۲۱ ميليون توماني ش��د و طال در كانال ۸ 
ميليون توماني ماند. نيم نگاه معامله گران به روند قيمت 
دالر همچنان ادام��ه دارد و فعال طالي جهاني بازيگر 
فعالي براي تعيين جهت قيمت بازارهاي داخلي نيست.

به گزارش تجارت نيوز روند صعودي قيمت طال و سكه 
در حالي ديروز نيز صع��ودي بود كه بازارهاي جهاني 
در تعطيالت پايان هفته به سر مي برند و قيمت اونس 
جهاني در همان محدوده ۱۸۶۵ دالري است. نوسانات 
روزهاي اخير دالر، بار ديگر مس��ير طال و س��كه را در 
روند صعودي قرار داده اس��ت. سكه امامي ديروز مرز 
۲۰ ميليون توماني را شكست و در كانال ۲۱ ميليون 
توماني قرار گرفت. طال اما روند افزايش��ي بيش��تري 
داش��ت و هر مثقال طال با تغيير كان��ال در ۸ ميليون 
تومان معامله شد. اما امروز سكه صعود بيشتري داشت 
و اواسط ساعت معامالتي امروز هر طال با اينكه به كانال 
۷ ميليون توماني برنگشت اما اندكي در كانال ۸ ميليون 

تومان ارزان شد.
روز گذشته روند افزايش قيمت دالر در بازارهاي داخلي 
و اونس طالي جهاني بازيگراِن افزايشي را واداشت تا 
خريدهاي خود را باال ببرن��د و امروز نيز قيمت طال و 

سكه افزايش يابد.
تحليلگران فني ب��اور دارند تا زماني كه فلز گرانبهاي 
داخلي باالي مرز ۲۰ ميليون تومان قرار دارد، احتمال 

نزول معني دار در بازار سكه چندان زياد نخواهد بود.

   طال گران تر مي شود؟
در صورت شكس��ت محدوده ۲۰ ميليون و ۸۰۰ هزار 
توماني، از نگاه برخي معامله گران احتمال رشد بيشتر 
قيم��ت نيز وج��ود دارد. با اين حال حباب س��كه در 
اندازه اي است كه دش��وار است اين فلز گرانبها بدون 
رش��د قابل توجه دالر، به صورت معن��ي دار افزايش 

قيمت را تجربه كند.
برخي تحليلگران در روزهاي گذشته افزايش حباب 
سكه را سيگنال افزايش قيمت براي دالر مي دانستند. 
در روزه��اي اخير قيمت دالر بار ديگر سقف ش��كني 
داش��ت و به نظر مي رسد س��يگنال حباب سكه كه 
كارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند در قيمت 

دالر خود را نشان داده است.
ديروز يكشنبه ۱۸ دي ۱۴۰۱ قيمت سكه امامي سقف 
جديدي زد و با بيش از ۶۰۰ هزار تومان افزايش، به ميانه 
كانال ۲۱ ميليون توماني رسيد. سكه امامي ديروز با 
قيمت حدودي ۲۱ ميليون و ۴۹۶ هزار تومان معامله 
شد. هر چند در لحظه نگارش اين گزارش در پله هاي 

۴ و ۵ كانال مذكور نوسان دارد.
سكه بهار آزادي در لحظه نگارش اين گزارش نزديك به 
۷۰۰ هزار تومان گران شد. اين قطعه از سكه امروز ۲۰ 
ميليون و ۳۰۸ هزار تومان شد و نوسان زيادي داشت.

نيم سكه ديروز ۲۵۵ هزار تومان گران شد و به قيمت 
۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رس��يد . ربع سكه نيز 
با افزايش ۱۰۰ هزار توماني قيم��ت، از نيمه كانال ۸ 
ميليون توماني عبور كرد و ۸ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
معامله شد. سكه گرمي ديروز كمترين افزايش قيمت 
را داشت. اين قطعه ۵۰ هزار تومان گران شد و با قيمت 
۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. قيمت طال نيز 
روند كاهش��ي محدودي داشت. ديروز مثقال طال در 
همان محدوده ۸ ميليون توماني معامله شد. اين مقدار 
طال ۸ ميليون و ۱۸۸ هزار تومان در بازار معامله شد. هر 
گرم طالي ۱۸ عيار نيز با قيمت يك ميليون و ۸۹۰ هزار 
تومان معامله شد. قيمت هر گرم طالي دست دوم يك 
ميليون و ۸۶۲ هزار تومان اس��ت و در حدود ۲۸ هزار 

تومان با طالي نو اختالف قيمت دارد.

   ثبات قيمت طال و سكه در روزهاي آينده
حميدرضا جيهاني كارشناس بازارهاي مالي در پاسخ 
به پيش بيني آينده بازار طال به تجارت نيوز گفت: االن 
همه چيز به اخبار سياسي مربوط مي شود. بازار طال به 
اين دسته خبرها واكنش نشان مي دهد. هر چند تاثير 

قيمت دالر نيز مستقيما با قيمت طال مرتبط است.
او با اشاره به اينكه روند قيمت دالر در روزهاي گذشته 
افزايشي بوده است، يادآور شد: در حال حاضر قيمت 
اونس جهاني طال نيز دست به دست دالر در بازارهاي 
داخلي داده و افزايش داش��ته اس��ت؛ اين روند باعث 
افزايش قيمت طال و سكه شده است اما به نظر مي رسد 
قيمت طال روند باثباتي را در روزهاي آينده داشته باشد.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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روزشمار براي واردات گاز
نماينده س��ابق مجلس با بيان اينكه ب��ه جاي اينكه 
مشكل خودمان را حل كنيم، گفتيم اروپا امسال يخ 
مي زند، گفت: در دنيايي كه يك ساعت كار هم كشور 
را از رقبا جلو مي اندازد ما به يك باره چندين ماه بخشي 

از كارخانجات را تعطيل يا مازوت مصرف مي كنيم.
هدايت اهلل خادمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا، درباره اوضاع توليد و تامين گاز طبيعي در كشور 
اظهار داش��ت: ما دومين دارنده ب��زرگ ذخاير گازي 
جهان هستيم و در مجموع ذخاير هيدروكربوري در 
دنيا رتبه اول را داريم ولي از اين س��رمايه به درستي 
استفاده نكرديم، ۲۸ مخزن مش��ترك با كشورهاي 
همسايه داريم كه براي برداشت و توسعه آنها عملكرد 
خوبي نداشته ايم. مثال اگر عملكرد خودمان را با كشور 
كوچكي مثل قطر مقايسه كنيم اين كشور فقط نيمي 
از يكي از مخازن مشترك با ما را در اختيار دارد با همان 
نصفه مخزن فقط براي زيرس��اخت هاي مراسم جام 
جهاني فوتبال ۲۰۲۲، ۲۳۰ ميليارد دالر هزينه كرده 
است و بخش اعظم بازار گاز دنيا را نيز در دست دارد. اين 
كشور تنها با برداشت از پارس جنوبي بازار ال ان جي دنيا 
را تسخير كرده است، عربستان روي ميادين مشترك از 
جمله فرزاد A و B كار مي كند، عراق برداشت از مخازن 
غ��رب كارون را با جديت دنبال مي كند و ما همچنان 

لنگان لنگان پيش مي رويم.
وي افزود: ما در فروش نفت هم فقط خام فروشي كرديم 
بنابراين عدم عملكرد منطقي بر اس��اس منافع ملي 
و حرفه اي و ناشايسته س��االري باعث شده مشكالت 
اساسي پيدا كنيم و اكنون كشوري كه دومين دارنده 
ذخاير گازي جهان را دارد نه تنها هيچ سهمي در بازار 
دنيا ندارد بلكه براي تامين نياز خودش هم با مشكل 
مواجه اس��ت و بايد كارخانجات و پتروش��يمي ها را 

تعطيل يا مازوت مصرف كند.
عضو سابق كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: ما 
۲۱ سال بعد از قطر وارد توسعه پارس جنوبي شديم و 
اين كشورها چندين برابر ما برداشت داشته و اكنون 
ما فقط ش��عار مي دهيم و پاسخگو نيستيم، به جاي 
اينكه مشكل خودمان را حل كنيم، گفتيم اروپا امسال 
يخ مي زند و تنها برنامه مان اين بود كه س��واپ كنيم. 
طبق اسناد باالدستي و برنامه هايي كه وزارت نفت به 
مجلس ارايه داده بود تا چند سال پيش بايد به سقف 
توليد ۵.۵ ميليون بش��كه توليد نفت مي رسيديم اما 

هيچ كار نكرديم.
وي با بيان اينكه مس��ووالن مطابق منافع ملي عمل 
نمي كنند، خاطرنش��ان كرد: اكن��ون فلرها بيهوده 
مي س��وزند و باعث هدررف��ت مناب��ع و آلودگي هوا 
مي ش��وند، براي منازل هيچ انرژي ديگري غير از گاز 
تعريف نكرديم و سبد انرژي را متنوع نكرديم فقط به 
منازل اعالم كرديم كه گازرساني را توسعه مي دهيم اما 
از سوي ديگر دايم به مردم ايراد مي گيريم كه مصرف 
گاز باالس��ت، سوال آينكه آيا بايد هيزم و برق مصرف 
كنيم؟ در كشورهايي مثل هندوستان و چين يا اروپا 
سبد انرژي را با برق تعريف كرده اند و ما مصرف خودمان 
را با آنها مقايس��ه مي كنيم و مي گوييم مصرف گاز در 

ايران باالست و مشكالت را گردن مردم مي اندازيم.
خادمي تاكيد كرد: مصرف انرژي در كش��وري كه در 
نظر دارد توس��عه پيدا كن��د و كارخانجات، صنعت و 
پتروشيمي احداث شود بايد باال برود، همان گونه كه 
چين ۲۶ برابر ما انرژي ما مصرف مي كند، ما مديريت 
درست نداريم و منظور از مديريت در كشور ما افزايش 
برداش��ت از ميادين نيس��ت، منظور اين است كه در 
زمستان گاز و در تابستان برق صنايع و كارخانجات را 
قطع كنيم. در دنيايي كه يك ساعت كار هم كشور را 
از رقبا جلو مي اندازد ما به يك باره چندين ماه بخشي 
از كارخانجات را تعطيل يا مازوت مصرف مي كنيم و از 
سوي ديگر تنها راه ما اين است كه قيمت ها را پلكاني 

افزايش دهيم.
وي بيان داش��ت: پيك مصرف گاز در كشور ما حدود 
۸۵۰ ميليون متر مكعب در روز اس��ت، يعني مصرف 
با توليد برابر اس��ت و اگر سبد انرژي را تغيير ندهيم تا 
يك دهه آينده نياز ب��ه ۲ ميلييارد متر مكعب در روز 
گاز داريم و ۱۶ سال آينده اين ميزان به ۳ ميليارد متر 
مكعب خواهد رس��يد و دومين دارن��ده بزرگ ذخاير 
گازي جهان بايد گاز را وارد كند و اين در حالي اس��ت 
كه روس��يه ۱۹ درصد بازار دنيا را در اختيار دارد و ما 
بازاري نداريم. جنگ روسيه و اوكراين بهترين فرصت 
براي بازاريابي در زمينه گاز بود اما از آن هم اس��تفاده 
نكرديم و تنها راهكارمان بحث سوآپ بود، اين نشان از 

عدم پاسخگويي مجلس و دولت است.
اين نماينده سابق مجلس گفت: طبق اسناد باالدستي 
ما بايد در زمينه توليد برق به ۱۰۰ هزار مگاوت ظرفيت 
نصب شده برسيم تا به مشكل برنخوريم اما امروز هر 
تابستان با توجه به مصرف باالي برق و چالش تامين 
دوباره سراغ بخش توليد و توقف فعاليت مي رويم و اين 

سيكل باطل هر سال ادامه دارد.

 اينترنت طبقاتي
 ايده خطرناكي است

ما نمي خواهيم از اپليكيشن خارجي دفاع كنيم اما 
بايد ديد آيا جايگزين آن در طول سال ها معرفي شده 
است؟ مواردي را نام مي برند كه جايگزين است اما 
مردم چه ميزان استقبال كرده اند؟ در اين شرايط 
بايد ساختن جايگزين ها مورد توجه قرار گرفته شود 
نه اينكه رانت توزيع شود، زماني كه رانت توزيع شود، 
منشأ فساد خواهد شد. ما در سازمان نظام صنفي 
استان تهران و به صورت كلي سازمان نظام صنفي 
كشور اساسا رويكردمان اين نيست كه برويم و چنين 
چيزي را تثبيت كنيم، وقتي اينترنت و دسترسي 
به ابزارهاي پركاربرد اينترنت قطع باش��د اما براي 
يك عده خاص اين دسترسي و به عبارتي اينترنت 

طبقاتي ايجاد شود، درست نيست.

آغاز عزل روساي شعب متخلف 
از نرخ رسمي سود بانكي

بازرسي هاي ميداني بانك مركزي از شعب بانكي در زمينه 
رعايت ضوابط اين بانك در مورد نرخ سود سپرده هاي 
بانكي از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبيهي الزم در مورد 
بانك ها و شعبه هاي متخلف انجام شد. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، بر اين اس��اس و با محرز ش��دن 
تخلف چندين شعبه بانكي در اين زمينه، اقدامات الزم 
در خصوص عزل روساي ش��عب مذكور اجرايي شد و 
برخي از شعبه ها نيز مشمول س��اير اقدامات تنبيهي 
شدند. همچنين بر اساس اين بازرسي ها، اكثر شعبه هاي 
بانكي نسبت به رعايت نرخ سود قانوني اقدام كرده و به 
ضوابط ابالغي مربوطه از سوي بانك مركزي پايبند بودند. 
بازرسي هاي ميداني بانكي مركزي از شعبه هاي شبكه 
بانكي در تهران و استان هاي مختلف در قبال لزوم رعايت 
نرخ سود س��پرده هاي بانكي، امروز و روزهاي آينده نيز 
ادامه دارد. گفتني است بانك مركزي روز ۱۳ دي ماه سال 
جاري در بخشنامه اي خطاب به شبكه بانكي با تأكيد بر 
لزوم پايبندي بانك ها در خصوص نرخ مصوب سپرده هاي 
بانكي از اعمال اقدمات تنبيهي براي بانك ها و موسسات 
اعتباري متخلف خبر داد و تأكيد كرد ضمن ابالغ اخطار 
و تذكر به بانك ها و موسسات اعتباري ناقض نرخ هاي سود 
موصوف و برخورد با آنها از طريق هيات انتظامي بانك ها 
اقدامات زير در خصوص بانك ها و موسس��ات اعتباري 

متخلف در دستور كار اين بانك قرار مي گيرد: 
� تعطيل��ي يا غيرفعال كردن شناس��ه اختصاصي 

شعب متخلف 
�  مدنظر قرار دادن تخلفات مذكور به عنوان تخلفات حايز 
اهميت در تصميم گيري  براي صدور تأييديه صالحيت 

مديران بانك ها و موسسات اعتباري 
� بازنگري در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر 

كنترل مقداري ترازنامه 
� بازنگري در تعداد شعبه و باجه 

� مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررس��ي هاي 
مربوط به صدور مجوزهاي موردنياز بانك  و موسس��ه 
اعتباري از جمله مجوزهاي برگزاري مجامع، افزايش 

سرمايه، ارايه خدمات ارزي و...
� عزل روساي شعبي كه در رعايت ضوابط نرخ هاي سود 
مرتكب تخلف شده اند از سوي بانك و موسسه اعتباري

همچنين شوراي هماهنگي بانك ها و كانون بانك هاي 
خصوصي در اطالعيه اي مش��ترك بر لزوم رعايت نرخ 
سود قانوني از روز ش��نبه ۱۷ دي ماه تأكيد كردند. بر 
اساس اعالم شوراي هماهنگي بانك ها و كانون بانك هاي 
خصوصي و موسس��ات اعتباري، از روز ش��نبه مورخ 
۱۴۰۱.۱۰.۱۷ بازرسان بانك ها و بانك مركزي بر رعايت 

مفاد اين اطالعيه نظارت جدي به عمل خواهند آورد

توافق كميسيون اقتصادي با 
رييس بانك مركزي براي ايجاد 

ثبات در بازار ارز
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
برگزاري نشست مشترك اين كميسيون با محمدرضا 
فرزين ريي��س جديد بانك مركزي خب��ر داد و گفت: 
در حوزه سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي توافق شد 
كه رويكرد سياس��ت ها ايجاد ثبات و كاهش نوسانات 
قيمت هاي بازاري ارز باشد. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
پورابراهيمي در توضيح جلسه امروز كميسيون اقتصادي 
گفت: اين جلسه با حضور رييس جديد بانك مركزي 
جهت ارايه برنامه ها تش��كيل و مقرر ش��د با همكاري 
بانك مركزي چند اقدام صورت گيرد. وي توضيح داد: 
ناترازي بودج��ه و نظام بانكي عامل اصلي ايجاد تورم و 
كاهش ارزش پول ملي در اقتصاد كشور است لذا مقرر 
ش��د تصميم هاي بنيادي اقتصادي در چارچوب كار 
مشترك ميان كميسيون اقتصادي و بانك مركزي در 
اليحه بودجه و احكام برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده و 
ريشه هاي تورم رفع شود. پورابراهيمي ادامه داد: توافق 
شد كه رويكرد حوزه سياست هاي ارزي ايجاد ثبات و 
كاهش نوسانات قيمت هاي بازاري ارز بوده و مغايرتي با 
قوانين پايه اي كشور مانند ماده ۲۰ قانون احكام دايمي 
نداشته باشد. در اين قانون نرخ ارز كشور را نرخ ارز شناور 
مديريت شده اعالم كرده است. به گفته وي، تعامل خوبي 
بين كميس��يون اقتصادي و بانك مركزي در راستاي 
هماهنگي براي ايجاد ثبات در نظام ارزي كشور و به دنبال 
آن كاهش پيامدهاي ناشي از آن در بخش هاي صادرات، 
واردات و فضاي عمومي كسب و كار در كشور وجود دارد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان بيان كرد: 
گزارش رييس كل بانك مركزي در كميسيون اقتصادي 
مجلس حاكي از بهبود مولفه هاي اصلي اقتصادي نسبت 
به گذشته در حوزه هاي صادرات نفتي و غير نفتي است.

طبق اليحه بودجه ۱۴۰۲
سال بعد يارانه ها تغيير نمي كند

در اليحه بودجه سال ۱۴۰۲، ميزان يارانه نقدي براي 
سال آينده تغييري نخواهد كرد و يارانه هاي ۳۰۰ هزار 
توماني و ۴۰۰ هزار توماني ادامه دارد. پيگيري هاي ايسنا 
از اليحه مصوب دولت كه اوايل دي ماه طي نامه رسمي 
رييس جمهوري به مجلس ارايه شد، نشان مي دهد كه 
ميزان يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به امسال 
تغييري نخواهد كرد؛ بنابراين يارانه ه��اي ۳۰۰ هزار 
توماني و ۴۰۰ هزار توماني كه از ماه هاي ابتدايي امسال 
كليد خورد، در صورت تصويب مجلس شوراي اسالمي، 
س��ال آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد. البته در بودجه 
۱۴۰۱ بيش از ۷۳ هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي 
۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني و همچنين يارانه معيشتي مربوط 
به بنزين پيش بيني شد كه تغييري نسبت به گذشته 
نداشت اما نهايتا دولت تصميم گرفت مبلغ يارانه ها را 
براي مشموالن به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان 
افزايش دهد. از سوي ديگر طرح كاالبرگ الكترونيكي كه 
در استان هرمزگان اجرايي شده، در سال آينده هم ادامه 
پيدا خواهد كرد. بر اين اساس مردم مي توانند انتخاب 
كنند كه يارانه نقدي مي خواهند يا كاالبرگ الكترونيكي.

دست كوتاه بانك مركزي از بازارهاي جهاني

مرتضي افقه ادعاي خاندوزي را خنده دار دانستوزير راه و شهرسازي خبر داد 

صعود همزمان سكه و ارز

اقرار به شكست و ناكارآمدي احتمال افزايش وام نهضت ملي مسكن به ۵۰۰ ميليون
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: انتظار مي رود سقف 
وام نهضت ملي مسكن از ۳۵۰ به ۵۰۰ ميليون تومان 
و دوره بازپرداخ��ت نيز افزايش ياب��د تا قدرت مالي 

ساخت و ساز باالتر برود.
مهرداد بذرپاش در جلس��ه كميته تخصصي س��تاد 
هماهنگي اقتصادي دولت با موضوع پيش��نهادات 
وزارت راه و شهرس��ازي در خصوص ساخت ساالنه 
يك ميليون مسكن، گفت: مس��كن و شهرسازي و 
حمل ونق��ل دو حوزه اصلي برنامه ه��اي وزارت راه و 
شهرسازي اس��ت. اين دو موضوع اگرچه اشتراكاتي 
دارن��د اما تالش هاي متفاوت��ي مي طلبند و تاكنون 
براي آنها دو شوراي حمل و نقل و مسكن تشكيل و به 

صورت هفتگي جلسه تشكيل مي شود.
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: كارهاي س��تادي و 
پش��تيباني در خصوص اجراي وعده ۴ ساله دولت، 
انجام ش��ده اس��ت و مطالبه اصلي دولت اين است 
كه اجراي قانون جهش توليد مس��كن به سرمنزل 

مقصود برسد.
وي تصريح كرد: با توجه به مشكالت پيش رو به ويژه 
در بخش تأمين مالي و تورم، كار اين بخش سخت تر 

شده است.
وزير راه و شهرس��ازي در خص��وص تأمين زمين و 
اراضي موردنياز براي اين هدف گذاري افزود: بخشي 
از زمين ها در مالكيت وزارتخانه و ش��هرهاي جديد 
است اما مطابق قانون جهش توليد مسكن سند بخش 
ديگر بايستي به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود.

بذرپاش با تأكيد بر اينكه كار حوزه مس��كن در چند 
بخش انجام مي شود، گفت: بيش از ۲۰۰ هزار مسكن 
مهر نيمه تمام باقي مانده كه درصد پيش��رفت هاي 
مختلف دارد و تعدادي از آنها تا پايان س��ال از طريق 

منابع صندوق ملي مسكن تكميل مي شود.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به سفر رييس جمهور به 
شهر جديد پرند خاطرنشان كرد: يكي از بحران هاي 
موجود، مس��كن هايي اس��ت كه مردم وج��ه آن را 
پرداخت كرده اما هنوز تحوي��ل نگرفته اند؛ اين در 
حالي اس��ت كه منابع آن صرف زيرساخت ها شده، 
بنابراي��ن تأمين منابع را به صورت واريز ۱۰ همت به 

صندوق ملي مس��كن مي طلبد تا بخشي از آن براي 
مسكن مهر و بخش ديگر براي ما به تفاوت و جبران 
كسري س��ود بانك ها صرف ش��ود كه در اين راستا 
تكميل مسكن هاي باالي ۶۰ درصد پيشرفت ساخت، 

در دستور كار است.
وي ب��ا بيان اينك��ه اصلي ترين تمرك��ز وزارت راه و 
شهرس��ازي روي بافت هاي فرسوده و ناپايدار است، 
گفت: اين اقدام عالوه بر توليد مس��كن، كش��ور را از 
مخاطرات بافت فرس��وده نجات مي ده��د و توليد و 
ايمن سازي آن حائز اهميت است. در بخش نوسازي 
بافت فرس��وده طرح هاي انگيزش��ي و بس��ته هاي 
تشويقي طراحي شده كه با استقبال مردم مواجه شده 

است و نتيجه قابل قبول داشته است.
وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به خودمالكي ها 
و ساخت و ساز از سوي مردم اعالم كرد: فرآيند ساخت 
و ساز شخصي در س��ال هاي اخير كاهش پيدا كرده 
است، اما با راهبرد طرح هاي تشويقي گوناگون كه از 
سوي معاونت شهرس��ازي در حال اقدام است، روند 

ساخت مسكن سرعت مي گيرد.
وي با اش��اره به بخش واگذاري زمين و ساخت واحد 
مسكوني در اجراي طرح نهضت ملي مسكن، تصريح 
كرد: در ش��هرهاي با جمعيت كم ت��ر از ۲۵ هزار نفر 
جمعيت، زمين ۲۵۰ متري و در روستاها زمين ۵۰۰ 
متري داده مي ش��ود كه اين متراژ بس��ته به شرايط 
قابل تغيير اس��ت. از س��وي ديگر با ارايه تسهيالت 
بانكي، ساخت و س��از تقويت و افزايش خواهد يافت 
و انتظار مي رود س��قف وام از ۳۵۰ ميليون تومان تا 
۵۰۰ ميلي��ون اضافه و زم��ان بازپرداخت نيز اضافه 
شود تا قدرت مالي باالتري به اشخاص براي ساخت 

و ساز داده شود.
بذرپاش ب��ه توافق با دس��تگاه هايي كه در خصوص 
س��اخت مس��كن ايفاي نقش مي كنند، اشاره كرد 
و گفت: كارهاي نه��ادي با دس��تگاه هاي اجرايي و 
شركت هاي بزرگ در راستاي تأمين مسكن كاركنان 
زيرمجموعه خود انجام شده است تا عالوه بر تحقق 
هدف دولت در حوزه مسكن، اين سازمان ها به عنوان 

محرك هاي اصلي ساخت مسكن وارد عمل شوند

اينكه شرايط اقتصادي به جايي رسيده كه يك فرد بتواند 
از هر طريقي مانند راه اندازي يك كانال يا از ثروت خود بر 
اقتصاد ايران و بازار ارز اثرگذار باشد و قدرت اين اثرگذاري 
را داشته باشد، به معناي تضعيف شدن اقتصاد است. وقتي 
دولت قدرت مانور در برابر يك نفر را نداشته باشد خودش 
اقرار به شكست و ناكارآمدي است. مرتضي افقه به ايلنا گفت 
درباره ادعاي وزير اقتصاد مبني بر اينكه فردي از استانبول از 
طريق يك كانال اعالم قيمت هاي فردايي باعث افزايش نرخ 
ارز در ايران شد و در اين صورت چرا دولت و تيم اقتصادي 
دولت نتوانستند با راه اندازي چند كانال و فعاليت در فضاي 
مجازي قيمت ها را كنترل و كاهش دهند، اظهار داشت: 
واقعيت اين است كه رييس جمهور و اعضاي تيم اقتصادي 
دولت و كابينه قبل از سر كار آمدن با موانع بسيار پيچيده اجرا 
آشنا نبودند. پيش از آن يكسري وعده ها دادند و تصورشان 
اين بود كه مي توانند اين وعده ها را به اجرا برسانند و اگر هم تا 
االن به اجرا نرسيده از بي عرضگي دولت هاي قبل بوده است. 
وي افزود: االن كه آقايان بر سر كار آمدند با واقعيت هايي آشنا 
شدند و براي اين شرايط هيچ توجيهي ندارند و مي دانند كه 
روز به روز اين ش��رايط بدتر مي شود از اين رو به توجيهات 
بسيار عجيب و خنده دار مانند اينكه يك كانال اعالم قيمت 
فردايي باعث افزايش نرخ ارز ش��ده، متوسل شده اند.  اين 
كارش��ناس اقتصادي تاكيد كرد: اينكه شرايط اقتصادي 
به جايي رسيده كه يك فرد بتواند از هر طريقي يا از طريق 
راه اندازي يك كانال يا از ثروت خود بر اقتصاد ايران و بازار ارز 
تا به اين اثرگذار باشد و قدرت اين اثرگذاري را داشته باشد، به 
معناي تضعيف شدن اقتصاد است. وقتي دولت قدرت مانور 
در برابر يك نفر را نداشته باشد خودش اقرار به شكست و 

ناكارآمدي است.
افقه با بي��ان اينكه اثرگذاري يك فرد ب��ا راه اندازي كانال 
در افزايش نرخ ارز اصال توجيه مناسبي نيست و سرمايه 
 اجتماعي را با اين توجيهات از بين مي برند، گفت: به جاي 
اين توجيهات عجيب بهتر بود كه اقرار كنند در نبود برجام 
نتوانستيم جايگزيني براي درآمدهاي نفتي داشته باشيم و 
از مردم بخواهند در پرداخت هزينه  اين مقاومت ها در برابر 
زياده خواهي برخي كشورها مشاركت داشته باشند و ببينند 

مردم تا چه حد با دولت همراهي مي كند.
وي ادام��ه داد: معتقدم اين اقرار خان��دوزي درباره داليل 

افزايش نرخ ارز اعالم شكست است و ندانسته به اين شكست 
اقرار كرده  است. اين كارشناس اقتصادي درباره ادعاي وزير 
اقتصاد درباره كاهش ۲۵ درصدي نرخ نقطه به نقطه تورم 
و اينكه چرا مردم اين كاهش نرخ تورم را حس نمي كنند، 
اظهار داشت: حتما كاهش نرخ تورم بايد براي مردم ملموس 
باشد و آن را احساس كنند و وقتي كه مردم كاهش نرخ تورم 
را احس��اس نكنند اما دولت براي توجيه ناكارآمدي خود 
يكس��ري آمار را اعالم كند ولو اينكه اين آمار واقعي باشد، 
نمي توان آن را اثرگذار دانست. افقه گفت: اساسا به فرض 
اگر نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد هم رسيده باشد به 
معناي ادامه افزايش قيمت  كاالها با نرخ ۴۰ درصدي است و 
اين نرخ ۴۰ درصدي هم براي مردم در اين شرايط اقتصادي 
بسيار زياد است. يادمان باشد كه نرخ تورم ساالنه تعيين 
مي ش��ود و اين ۴۰ درصدي كه امروز وزير اقتصاد مدعي 
است آن را كنترل كرده بر نرخ ۴۰ درصدي نرخ تورم سال 
گذشته اضافه مي شود و مجموعه اين نرخ ها در چند سال 
گذشته نشان مي دهد كه قدرت خريد مردم چقدر كاهش 
پيدا كرده است و چه جمعيتي را به زير خطر فقر رانده است.

وي ادام��ه داد: حتي اگ��ر ادعاي كاهش نرخ ت��ورم از ۶۰ 
درصد به ۴۰ درصد درست باشد به اين معنا است كه هنوز 
كاال و خدمات با افزايش ۴۰ درصدي قيمت ها به دس��ت 
مردم مي رسد و كاهش قدرت خريد مردم ادامه دارد. اين 
كارشناس اقتصادي درباره ادعاي كاهش نرخ تورم از سال 
آينده با توجه به كسري ۴۰۰ هزار توماني بودجه و افزايش 
قيمت دالر به بيش از ۴۰ هزار تومان اظهار داشت: معتقدم 
آقايان بر اين باور هستند از اين شاخه به آن شاخه فرجي 
اس��ت و با اين تصور درباره كاهش نرخ تورم از سال آينده 
ادعا مي كنند. معموال سه ماه پايان سال آثار تورمي كسري 
بودجه به صورت قطعي در اقتصاد نمايان مي شود. در طول 
سال هم دولت هر راهي بوده براي تامين كسري را انجام داده  
و در ماه هاي پايان تنها راه افزايش نقدينگي و استقراض از 
بانك مركزي مي ماند. از اين رو انتظار مي رود در همين سه 

ماه آينده شتاب بيشتري در افزايش نرخ تورم ببينيم.
افقه گفت: در حالي كه آقايان خود را اقتصاد خوان مي دانند 
معلوم نيست با چه اصولي درباره كاهش نرخ تورم حرف 
مي زنند مگر اينكه تحريم ها برداشته شود و انتظارات تورمي 

كاهش پيدا كند.



بورس ته��ران همواره از بازارهاي م��وازي تاثير گرفته و 
با افزايش يا كاهش بازارها تغيير روند داده اس��ت؛ براي 
نمونه با افزايش قيمت دالر در بازار آزاد بورس نيز تحت 
تاثير هيجانات مثبت مي شود و با كاهش آن روند منفي 
به خود مي گيرد؛ اين موض��وع تقريبا در تمامي دوره ها 
وج��ود دارد و اخب��ار بازارها مي توان��د وضعيت بورس 
تهران را تا حدود زيادي دچار نوس��ان كند.  به طور كلي 
ثبات در تصميم گي��ري در وضعيت اقتصادي كش��ور 
مي تواند به بازار سرمايه كمك شاياني كند چراكه زماني 
كه سياس��ت ها ثابت باش��د بورس نيز مي تواند به ثبات 
برسد. تغيير سياست هاي روزانه در اقتصاد كشور ضربه 
س��نگيني به اقتصاد كشور و بازار سرمايه مي زند و حتي 
مي تواند معيشت مردم را به خطر بيندازد. درحال حاضر 
افزايش ثبات در بازارهاي مالي مي تواند به بورس و جبران 
زيان هاي گذشته آن كمك كند و در نهايت بازار سرمايه 
به ثبات برس��د. براي نمونه بازار س��رمايه هميشه يك 
همبس��تگي با بازارهاي جهاني داشته و اكنون با شروع 
س��ال جديد ميالدي و تغيير وضعيت بازارهاي جهاني 
ب��ورس نيز تحت تاثير قرار گرفته اس��ت. س��ال 2023 
ميالدي به تازگي شروع شده اما نوسان بازارهاي كااليي 
به شدت افزايش يافته؛ درست كه موج جديد كرونا آغاز 
شده و به واسطه همين موضوع انتظار مي رود كه قيمت 
كاموديتي ها كاهش يابد اما كاهش نظارت دولت چين بر 
بازار امالك زمينه رشد قيمت فلزات آهني و غيرآهني و 
ساير كاموديتي ها فراهم شده است؛ با توجه به سابقه بازار 
كاموديتي ها در سال گذشته به نظر مي رسد كه در سال 
جديد ميالدي نيز شاهد نوس��ان در اين بازار باشيم.  در 
حال حاضر اقتصاد جهان وضعيت چندان خوبي ندارد و 
بحران انرژي اروپا نيز همچنان سايه سنگيني روي اقتصاد 
كشورها انداخته و احتماال شاهد ركود بيشتر اقتصادي 
باشيم. درست اس��ت اروپا در ابتداي ژانويه گاز طبيعي 
را كمتر از مدت مشابه س��ال قبل دريافت كرد اما هنوز 
جبران انرژي ادامه دارد و اين كاهش قيمت تاثير مثبتي 
روي بازارها نخواهد داشت.  طبق گزارش هاي منتشر شده 
در بلومبرگ خبر داد ك��ه احتماال دولت چين از نظارت 
روي بازار امالك براي جذب نقدينگي و گردش اقتصاد 
كمتر كرده اس��ت. به نظر مي رسد دولت چين در حالي 
كه با افزايش تعداد مبتاليان به كرونا روبروس��ت و براي 
جلوگيري از تبعات منفي اقتصادي اوج   گيري مجدد كرونا 
در اين كشور به دنبال حمايت از بخش ساخت   وساز است، 
پس از انتش��ار اين خبر در بازه روزانه مس 2/18درصد، 
س��نگ   آهن 2/16 درصد و فوالد 1/4 درصد گران شد. با 
وجود اين، بلومبرگ در گزارش خود بر كاهش تقاضا براي 
كاموديتي   ها ظرف هفته هاي پيش رو و تا پايان س��ه ماه 
ابتدايي سال 2023 تاكيد دارد. آغاز تعطيالت سال نوي 
چيني به شكل سنتي زمان كاهش تقاضا و در نتيجه افت 
نرخ در بازارهاي كااليي اس��ت. در عين حال با توجه به 
كاهش محدوديت كرونايي در چين احتمال جهش 
تعداد مبتاليان به كرونا در اين كشور پس از تعطيالت 
سال نوي اين كشور وجود دارد. مجموع اين موارد مانع 
اثرگذاري مثبت و قابل مالحظه سياست هاي حمايتي 
چين از بازار امالك و مستغالت بر تقاضاي كاموديتي   ها 

و در نتيجه رشد بهاي آنها در ميان مدت خواهد بود.

    قيمت دالر و بورس
به نظر مي رسد سياست  تغيير رييس بانك مركزي براي 
وارد كردن ش��وك به بازار ارز چندان كارساز نبوده است. 
بر همين اس��اس اگرچه طي هفته گذشته قيمت دالر با 
كاهش روبرو شد و به كانال 39 هزار توماني بازگشت اما 
حاال دو روز است كه بازار آزاد شاهد معامالت نقدي دالر در 

كانال 40 هزار توماني است. روز يكشنبه هم روند قيمت 
دالر صعودي ب��وده و در لحظه تنظيم اين گزارش به 40 
هزار و 455 تومان رسيده است. بايد اشاره داشت كه شب 
گذشته وزير اقتصاد تاكيد كرده بود دولت بنا ندارد قيمت 
دالر را در سطح خاصي ثابت نگاه دارد. بر اساس گفته هاي 
سيداحسان خاندوزي به نظر مي رسد دولت در تالش است 
اظهارات قبلي محمدرضا فرزين رييس جديد بانك مركزي 
را اندكي تعديل كند كه گفته بود سياست بانك مركزي در 
اين دوره ثابت كردن قيمت دالر نيمايي روي عدد 28 هزار 
و 500 تومان است. در حالي كه قيمت دالر آزاد همچنان 
رشد مي كند، قيمت دالر توافقي هم با افزايش روبرو شده 
اس��ت. دالر توافقي ديروز 38 ه��زار و 950 تومان قيمت 
خورده است. قيمت خريد دالر صرافي نيز امروز 38 هزار و 
941 تومان و قيمت فروش آن 39 هزار و 339 تومان است. 
روز اخير در بازارهاي همسايه هم دالر، افزايشي است. دالر 
فردايي سليمانيه به 41 هزار و 350 تومان رسيده است. 
در بازار هرات هم قيمت دالر 41 هزار تومان است. به نظر 
مي رسد اگر چه پيشتر بازارهاي همسايه به دالر تهران 
سيگنال مي دادند، حاال اين بازار تهران است كه دالرهاي 
هرات و سليمانيه را به دنبال خود مي كشد. دالر در هفته 
گذشته حدود 10 درصد از سقف تاريخي خود فاصله 
گرفت و تا كانال 39 هزار تومان عقب نشيني كرد، اما از 
روز شنبه مجددا در مسير افزايشي قرار گرفته و به نظر 
مي آيد مسيري كاهشي در پيش داشته باشد. از عوامل 
تضعيف نرخ ريال در برابر دالر تداوم رشد باالي ميانگين 
نقدينگي و پايه پولي، ركوردزني خروج سرمايه از كشور 

و انتظارات تورمي را مي توان دخيل دانست.
تحليلگران بازار معتقدند ب��ازار ارز به دليل دخالت هاي 
مستقيم دولت بر هر مداري كه بچرخد، نهاد پولي كشور 
از روند سود مي برد و متضرر اصلي مردم هستند. با وجودي 
كه قيمت دالر به سياست هاي نهاد پولي كشور بي توجه 
است اما ديپلماسي برون مرزي بانك مركزي با سفر فرزين 
به قطر كليد خورد. پيشتر چنين اقداماتي از سوي روساي 
قبلي نيز با اهداف مشخصي انجام شده بود. تحليلگران، 
آزادسازي منابع بلوكه شده ايران، افزايش حجم تجارت 

و هم��كاري مالي ميان ايران و س��اير كش��ورها و انعقاد 
پيمان هاي پولي دوطرفه سرفصل هاي مشترك سفرهاي 
س��ه رييس اخير بانك مركزي مي دانند. هر چند به نظر 
مي رسد اقدام مذكور به عنوان مسكني ضعيف بر سرطان 
دالر عمل مي كند اما كارشناس��ان چني��ن اقداماتي را 
سيگنال دهي به بازار براي روند كاهشي و ترغيب به فروش 
مي دانند. بارها اشاره شده كه مذاكرات هسته اي برجام از 
سوي نهاد  هاي دولتي براي سيگنال دهي به بازار سرمايه 
است و موضوع آزادسازي دالرهاي بلوكه شده نيز يكي از 
مواردي است كه در بن بست هاي ارزي بازتاب بيشتري 
مي يابد. اين در حالي است كه برخي كارشناسان ۷ ميليارد 
دالر بلوكه ش��ده در كره جنوبي را موضوعي تمام ش��ده 
مي دانند. افزايش قيمت دالر مي تواند محرك اصلي بازار 
سرمايه براي رشد دوباره و جهش صنايع دالري بازار 
باشد؛ اما اين روزها به واسطه تغيير رييس بانك مركزي 
مسير دالر نيز تغيير كرده و احتماال شاهد نوسان و روند 
منفي در تاثيرگذاري اين بازار باشيم. درست است بازار 
سرمايه با دالر نيمايي كار مي كند و معامله مي شود اما 
افزايش قيمت دالر در بازار آزاد نيز مي تواند روي بازار 
سهام تاثير داشته باشد و در نهايت مسير معامالت را 
تغيير دهد. با افزايش قيمت دالر بسياري از افراد به دنبال 
خريد سهام دالمحور بودند اما اين روزها با كاهش قيمت 
دالر تغيير موضع دادند و به دنبال س��هام ريالي هستند 
به طور كلي تغيير قيمت دالر تاثير بسزايي روي معامالت 
بازار دارد و مي تواند مسير شاخص را تغيير دهد چرا كه 

بخشي از بازار سهام دالرمحور تشكيل مي دهند.

    بازار از دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز گذشته 
يعني يكشنبه، 18 دي ماه با 3۷ هزار و 166 واحد افزايش 
در ارتفاع يك ميليون و 635 هزار واحدي ايستاد. شاخص 
هم وزن با 10 هزار و 315 واحد افزايش به 492 هزار و 439 
واحد و شاخص قيمت با 6 هزار و 138 واحد رشد به 293 
هزار و 28 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 28 هزار و 554 
واحد و شاخص بازار دوم، ۷0 هزار و 69۷ واحد افزايش را 

ثبت كردند. روز گذشته در معامالت بورس تهران، بيش از 
19 ميليارد و 5۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش 99 هزار و 103 ميليارد ريال معامله شد.
همچنين فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 583 
واح��د، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با 2 هزار و 436 
واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با 2 
هزار و 214 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( 
با يك هزار و ۷23 واحد، بيمه پاسارگاد )وپاسار( با يك هزار 
و 312 واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با يك هزار و 286 
واحد و پتروشيمي نوري )نوري( با يك هزار و 262 واحد 
تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل پتروشيمي 
پرديس )شپديس( با 386 واحد، كشتي جمهوري ساالمي 
ايران )حكشتي( با 216 واحد، سايپا )خساپا( با 206 واحد 
و شركت سرمايه گذاري بهمن )وبهمن( با 90 واحد تاثير 
منفي بر شاخص بورس به همراه داشت. بر پايه اين گزارش، 
ديروز نماد ايران خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، پااليش نفت تهران 
)شتران(، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
بانك تجارت )وتجارت( و بانك ملت )وبملت( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت ديروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
چهار ميليارد و 190 ميليون برگه سهم به ارزش 16 هزار و 
516 ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص فرابورس نيز روز 
گذشته بيش از 489 واحد افزايش داشت و به 20 هزار و 
۷5۷ واحد رسيد. در اين بازار بيش از پنج ميليارد و 984 
ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات 
معام��الت روز اخير فرابورس بي��ش از 34۷ هزار و 802 
نوبت بود. پليمر آرياساسول )آريا(، بيمه پاسارگاد )بپاس(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، ش��ركت سرمايه گذاري 
صبا تامين )صبا(، پتروشيمي تندگويان )شگويا(، آهن و 
فوالد غدير ايرانيان )فغدير( و فرابورس ايران )فرابورس( 
تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند. در مقابل بهمن ديزل 
)خديزل(، تهيه و توزيع غذاي دن��ا آفرين فدك )گدنا(، 
كشت و دامداري فكا )زفكا( و كشت و دام گلدشت نمونه 

اصفهان )زگلدشت( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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گروه بانكي ها چشم انتظار
نرخ تسعير ارز

بورسنيوز| هابيل خاوري، كارشناس بازار سرمايه 
بيان كرد: سخنراني هاي ابتدايي رياست جديد بانك 
مركزي ترسي را در دل بازار به وجود آورد، كه با همان 
)در مورد نرخ بهره عنوان ش��د كه بعد نظر مي دهند( 
رويه قبل اداره بانك مركزي انجام مي ش��ود. در مورد 
نرخ ارز هم 28500 تومان قيمت دالر نيما بيان و دالر 
صنايع هم 30 هزار تومان شد، اين نرخ دالر سيگنالي 
مثبت براي ش��ركت هاي صادرات محوري همچون 
فلزاتي هاس��ت. به نظر مي رسد سياس��ت مديريتي 
همان رويه مديران قبل اس��ت و اتفاق خاصي در دوره 
رياست جديد رخ نمي دهد حتي معتقدم كه با توجه به 
سخنراني هاي انجام شده و مشاهدات رويه رييس كل 
بانك مركزي چندان به نفع بازار سرمايه نيست. با اين 
تصميمات بي شك نرخ بهره در اين دوره باالتر مي رود 
البته كه براي كنترل تورم تنها ابزار بانك مركزي همين 
نرخ بهره اس��ت. وي ادامه داد: باي��د گفت 90 درصد 
ارز داخل كش��ور متعلق به دولت بوده، يعني پيشران 
قيمت 40 هزارتوماني دالر خود دولت اس��ت. پس در 
م��ورد باال رفتن نرخ ارز نمي توان بازار آزاد و 4 ش��بكه 
در فضاي مجازي را مقصر دانس��ت، يعني زماني كه با 
سخنراني رييس كل بانك مركزي نرخ دالر 2 تا 3 هزار 
تومان تغيير مي كند، چندان اقدام خاصي نيست و اين 
امر طبيعي است با تغيير در سطوح مديريتي شوك به 
بازار ها وارد مي ش��ود. خاوري با تأكيد بر نقش پررنگ 
دالر در اقتصاد كشور بيان كرد: ايرادي كه به سياست 
و تصميمات بانك مركزي وارد مي شود، ارتباط معنادار 
دالر با تمام بازار هاي مالي و حتي زندگي مردم است. 
در بورس تمام فعالين چه قديم��ي و چه جديد همه 
به دنبال نوس��انات دالر هستند و چارت هاي اين ارز را 
بررس��ي مي كنند. اين رويه ساليان متمادي در بانك 
مركزي اجرا ش��د تا جايي ك��ه دالر در زندگي مردم 
نقش پررنگي را داش��ت و در بورس ه��م اين موضوع 
همانند مريضي شده است. چراكه استفاده از آمار هاي 
علمي تأخير 5 ماه تأثيرگذاري دالر در بازار سرمايه را 
نشان مي دهد، اما باكمي افزايش و كاهش آن صفوف 
خريدوفروش شكل مي گيرد و بازار تكليف مشخصي در 
اين باب ندارد. رييس كل بانك مركزي كه ركن اصلي 
شوراي عالي بورس است نبايد اينگونه تصميم بگيرد و 
تا قبل از تصويب قانون رويه يا رويكردي را عنوان كند. در 
كشورمان تمام مشكالت را همه مي دانند، اما راه كاري 
براي حل آن ندارند. اين فعال بورسي با اشاره به بودجه 
تشريح كرد: بايد منتظر ماند تا لوايح بودجه تصويب شود 
تا بتوان جزييات آن را بررسي كرد، االن هر پيش بيني 
احتمال تفاوت دارد. البته با توجه به مش��كالت زياد 
اقتصادي به نظر مي رسد كه مقداري بودجه سال بعد 
به نفع بازار سرمايه نباشد. مطلبي كه احتمال دارد به 
نفع بازار س��رمايه رقم بخورد نرخ تسعير ارز است كه 
منفعت آن براي بانكي هاس��ت، در روز هاي گذشته با 
بازار منفي روبرو بوديم، اما بانكي ها روند مثبتي را سپري 
كردند. مي توانيم نرخ تسعير ارز را در بازه 26 تا 28 هزار 
تومان بدانيم و احتمااًل باالتر از اين ارقام هم خواهد بود 
در كل اين موضوع خود سيگنال مثبتي به گروه بانكي 
است. خاوري گفت: به نظر مي رسد با تصميماتي كه 
گرفته مي ش��ود، رانتي در حال رقم خوردن است كه 
حتي از دوره رياس��ت جمهوري قبل هم بدتر خواهد 
ب��ود. در همين موضوع واردات خ��ودرو كه در بودجه 
هم قرار اس��ت رديفي را به خود اختصاص دهد، سوال 
مطرح اس��ت، واردات خودرو با چه ارزي )براي واردات 
با ارز نيما بايد گفت كه مطابق سخنان رييس كل بانك 
مركزي ارز نيما براي كاال هاي اساس��ي است، واردات 
خودرو با ارز بازار آزاد يعني پذيرفتن قيمت دالر بيش 
از 40 هزارتوماني( انجام مي شود، در كل شرايط بسيار 
پيچيده است و همين طور مسووالن با خريدن زمان در 
انتظار گشايش هستند. به نظر مي رسد اليحه بودجه 
در شرايط تورمي فعلي بر روي عوامل بنيادي تأثيرگذار 
خواهد بود، اما بر روان سهامداران تأثيرات چنداني ندارد.

بودجه با 3 موضوع مهم
درباره بورس بسته مي شود

فارس|علي مومني، كارشناس بازار سرمايه گفت: 
افت ارزش معامالت خرد در هفته گذشته و امروز، 
ناشي از نامشخص بودن تكليف بازار بوده و بسياري 

از ريسك هاي بازار تا حدود زيادي مرتفع شده اند.
وي ادامه داد: ورود پول حقيقي به بازار سرمايه كه 
در هفته هاي گذشته رخ داده است، مي تواند روند 
صعودي بورس را قطعي كند؛ پول هاي پارك شده 
در بازار س��رمايه و پول هاي جديد سرمايه گذاران 
خرد نشان مي دهد، س��اير بازارها اشباع شده اند و 
بورس به دليل عقب ماندگي از ساير بازارها همچنان 
مستعد رشد است. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد 
كرد: دولت همچن��ان در حال حماي��ت از بورس 
است، ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه در بودجه 
1402 سه مورد براي حمايت از بازار سرمايه لحاظ 
خواهد ش��د. در اليحه بودجه سال 1402، ميزان 
15 هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي 
براي حمايت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار 
سرمايه به صندوق تثبيت بازار سرمايه واگذار شود 
مومني تصريح كرد: همچنين قرار است به منظور 
تقويت بنيه شركت هاي بازار، بخشي از سودي كه 
به افزايش سرمايه اين ش��ركت ها اختصاص پيدا 
مي كند، با نرخ صفر معافيت مالياتي محاسبه شود. 
با اين اقدام، ش��ركت ها به افزايش سرمايه تشويق 
و ق��درت س��رمايه  گذاري و توس��عه فعاليت هاي 
شركت  هاي بورس��ي بيش از پيش فراهم خواهد 
شد. مومني افزود: همچنين شنيده شده است كه 
بر اساس اليحه بودجه سال 1402 همه كاالهايي 
كه در قالب گواهي سپرده كااليي در بورس معامله 
مي شوند تا قبل از تبديل به كاالي فيزيكي مشمول 
ماليات بر ارزش افزوده نمي شوند و تنها اين ماليات 

يك بار و در زمان تبديل به كاال اخذ خواهد شد.

بورس براي رشد رقيبي ندارد
شهربورس| حس��ين عبده تبريزي درباره تاثير 
سياست هاي بانك مركزي بر اقتصاد، اظهار داشت: 
اقتصاد يك بخش واقعي دارد كه اين بخش واقعي 
يعني اينكه درمان بيش��تر يا آموزش بيش��تري يا 
مس��كن و كشاورزي بيشتري داش��ته باشد، است 
و يك بخ��ش مالي دارد كه تصميمات��ي كه در آن 
بخش مالي مي گيرند كه مثال ن��رخ برابري ارز را از 
چه قيمتي حمايت مي كنند يا نرخ بهره را باال ببرند 
يا پايين بياورن��د. وي ادامه داد: تمام آنچه كه به آن 
سياس��ت مالي مي گوييم مستقيم بر بخش واقعي 
تاثير دارد؛ يعني اينكه بانك چه مي كند يا نرخ بهره 
در يك كشوري چيست. به عنوان مثال بازار سرمايه 
چه نرخ هايي براي اوراق منتشر مي كند، تاثير روي 
اين مساله دارد كه چقدر مثال در يك كشور مسكن 
توليد شود يا آموزش داشته باشد؛ پس بخش مالي 
كشور و بازار سرمايه  روي بخش واقعي تاثير دارد. اين 
اقتصاددان برجسته تصريح كرد: وقتي تورم داريم 
كه موضوع آن به دليل سياس��ت هاي مالي و بانكي 
بوده، معلوم است كه تاثير آن در بخش واقعي به طور 
مستقيم اعمال مي شود و روي توزيع و خلق ثروت 
تاثير دارد. وي با اشاره به سياست هاي انقباضي بانك 
مركزي، خاطرنشان كرد: چند ماهي است كه بانك 
مركزي به بانك ها گفته كه وام جديدي ندهند و وقتي 
وام جديدي ندهند، تاثير مستقيمي روي عملكرد 
ش��ركت ها دارد. ش��ركت هايي كه مي خواستند از 
بانك ها سرمايه در گردش بگيرند و بانك مركزي هم 
به داليلي اين كار را كرده است. از اين نظر مثال هاي 
زيادي مي توان ذكر كرد كه چگونه اين رابطه برقرار 
مي شود. عبده تبريزي درمورد تغيير رييس كل بانك 
مركزي و تاثير آن بر سياس��ت هاي دولت، تصريح 
كرد: طبعًا آدم ها فرق دارند و اين تغيير موثر اس��ت 
اما اينكه سياست ها در بانك مركزي تغيير خواهند 
كرد، من فكر مي كنم تغيير رييس كل بانك مركزي 
تاثير دارد اما نه تاثيري كه بتواند جهت هاي نامناسب 
فعلي در اقتصاد را تغيير دهند؛ براي اين تغيير نياز 
به تغييرات اساسي تري در اقتصاد ايران نياز داريم. 
وي ادامه داد: بايد سياست هاي ايران در حوزه هاي 
مختلفي تغيير كند. من تاكيد دارم كه ش��رايط به 
قدري سخت است كه سياست گذار به سختي بتواند 
اصالحاتي بكند. در اين شرايط بايد از تدبير و تجربه 
بااليي برخوردار باش��ند كه از اين نظر فكر مي كنم 
كار رييس جديد بانك مركزي دش��وار خواهد بود 
كه بتواند س��اير اعضاي كابينه را براي دنبال كردن 
سياست هايش اقناع كند. اين كارشناس اقتصادي 
با بيان اينك��ه از ابتداي انقالب همواره ميان رييس 
كل بانك مركزي و س��اير اعض��اي كابينه تعارض 
وجود داش��ته است، گفت: هميش��ه دولتي ها پول 
براي توزيع بيشتر مي خواس��تند و شايد هم بودن 
رييس بانك مركزي در جلسات هيات دولت خوب 
نباشد چون هميشه تقاضا براي كمك به بخش هاي 
مختلف وجود دارد و درك شان از بانك مركزي اين 
است كه روي سيس��تم توزيع اعتبار تاثير دارد؛ در 
حالي كه بانك مركزي بايد تاثير كلي داشته باشد، نه 
تاثير دستوري. عبده تبريزي به تشريح وضعيت بازار 
مسكن پرداخت و يادآور شد: بازار مسكن كماكان 
رونق س��رمايه گذاري و ركود مصرف��ي دارد؛ يعني 
بخش قابل مالحظه اي از مردم توان خريد مسكن 
ندارند و نظام بانكي هم نمي تواند تسهيالت خريد 
مس��كن بدهد. در اين وضعيت نرخ ها در شهرهاي 
بزرگ به جايي رس��يده كه ش��ايد 80 درصد مردم 
توان خريد مس��كن ندارند. عبده تبريزي ادامه داد: 
اين شرايط خوبي براي بازار مسكن نيست. از نظر من 
مسكن در سطح ملي به يك شرايط بحراني رفته كه 
از دولت هم كاري برنمي ايد. معموال هم طرح هايي 
مانند ساخت 4 ميليون مس��كن براي زماني است 
كه بحراني ب��ه وجود مي آيد كه از اي��ن نظر درباره 
مسكن سياست هاي فوري در دسترس نيست چون 
قيمت ها به گونه اي افزايش يافته كه اين مناسبات را 
بي معني كرده است. وي تاكيد كرد: درباره شهرهاي 
جديد دولت مي تواند n تعداد مسكن در آنجا بسازد، 
اما مساله اصلي در شهرهاي جديد ايجاد اشتغال است؛ 
االن بسياري از كساني كه در شهرهاي بزرگ هستند 
اگر شغلي داشته باشند به شهر خودشان برمي گردند. 
به همين دليل موضوع شهرسازي پيچيده است و شهر 
بايد جايي ساخته شود كه امكان اشتغالزايي دارد. اين 
كارش��ناس بازارهاي مالي با بيان اينكه »ايجاد شهر 
جديد بسيار پيچيده شده است«، گفت: دولت براي 
اين كار بايد منابع عمده اي را بياورد؛ به همين دليل فكر 
مي كنم دولت بايد سياست دهه 80 را اجرا، تفاوت سود 
بدهد و وام خريد بدهد. مي دانم كه دولت چنين امكاني 
را ندارد و به عنوان كارشناس فكر مي كنم وام هايي كه 
اصل پول را بدهكار و از تفاوت قيمت اس��تفاده كنند 
تنها مسيري اس��ت كه براي خانه اولي ها باقي مانده 
است. وي ادامه داد: من زياد اميدوار به نقشه هاي دولت 
نيستم چون منابعي ندارد و مردم هم نبايد انتظاري 
از دولت براي ساخت مسكن داشته باشند. متاسفانه 
نرخ اجاره نشيني و حاشيه نشيني بيشتر خواهد شد، 
چون قيمت هاي فعلي از حد چارچوبي كه در توانايي 
خريدار باشد، گذشته است. عضو اسبق شوراي عالي 
بورس راجع به وضعيت بازار س��رمايه، اظهار داشت: 
فعاالن اين بازار معتقدند كه حباب قيمتي وجود ندارد 
و امكان رشد هم به لحاظ باال رفتن نرخ تورم و قيمت ارز 
دارد هم به لحاظ اينكه قيمت هاي كاموديتي كاهشي 
نيس��ت و به همين دليل يك اميدي از اين طريق هم 
دارند. وي ادامه داد: از نظر جايگزين سرمايه گذاري؛ 
روش هاي ديگري در دس��ترس نيس��ت. با توجه به 
شرايط موجود، بازار سرمايه از هر زمان ديگري رقيب 
كمتري براي رش��د دارد. عبده تبريزي در پاسخ به 
اين سوال كه »ارز 28500 توماني چه تاثيري بر 
بازار س��رمايه دارد؟«، گفت: يكي از كارهايي كه 
بايد انجام مي شد و دولت هم از اين مسير ديد، اين 
بود كه با ارز 4200 توماني فش��ار زيادي به مردم 

آمد و اين كار در چارچوب يك نظريه انجام نشد.

»تعادل«گزارشميدهد

بورس در انتظار بازارها

تكرار سال سياه سرمايه گذاران در ۲۰۲3 ؟
پس از تجربه يك كابوس در سال 2022، سرمايه گذاران 
ضررهايي براي جبران در سبد سرمايه گذاري خود مي بينند 
و بايد در مورد آن تصميم گيري كنند. به نظر مي رسد كه به 
يك تغيير پرتفوي سرمايه گذاري نياز باشد. صنايعي كه بايد 
سهم آنها را در سبد بيشتر يا از آنها اجتناب كرد. ضمن آنكه هر 
متغير اثرگذار اقتصادي بايد پيش بيني شود. از اين رو مديران 
حرفه اي بازار سرمايه اين چالش را پيش روي خود مي بينند 
كه چگونه از خروج س��رمايه رقابت مشتريان عصبي خود 
جلوگيري كنند. در اين ميان يك سوال بر بقيه پرسش هاي 
موجود غالب است؛ آيا اين كابوس به پايان رسيده يا شرايط 
بدتري در راه است؟ بر اساس گزارش فرداي اقتصاد؛ از نظر 
اقتصادي، پاسخ روشني وجود دارد: امسال تلخ خواهد بود. 
كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق بين المللي پول در 
اول ژانويه هشدار داد كه احتمااًل يك سوم اقتصاد جهاني 
در سال 2023 وارد ركود خواهد شد و ركود در منطقه يورو 
و بريتانيا به زودي آغاز شود. همچنين در يك نظرسنجي 
جديد از اقتصاددانان كه توسط دانشگاه شيكاگو و فايننشال 
تايمز انجام شد، 85 درصد بر اين باور بودند كه امريكا قبل 

از پايان سال 2023 به يك دوره ركودي وارد خواهد شد.

    حمام خون در بازارهاي مالي؟
نمي ت��وان با قطعيت از يك حم��ام خون جديد صحبت 
كرد. حتي مي تواند ش��رايط متفاوتي رقم بخورد. از نظر 
تئوري، بازارها آينده نگر هستند. ترس از ركود، در بيشتر 
سال 2022، اقتصاد و بازارهاي جهاني را تحت تأثير قرار 
داد. چنين اجماع گسترده اي بايد در قيمت هاي امروزي 
منعكس شده باشد، به اين معني كه حتي يك چشم انداز 
مثبت كوچك مي تواند باعث افزايش قيمت ها شود. در واقع، 
 JPMorgan Asset Management تحليلگران در
از قدرت توافق مبني بر وقوع ركود اس��تفاده مي كنند تا 
اس��تدالل كنند كه قيمت سهام در واقع س��ال 2023 را 
باالتر از آنچه كه شروع كرده بود به پايان خواهد رساند. تنها 

آنها خوش بين نيستند. محققان گلدمن ساكس نيز فكر 
مي كنند قيمت سهام در كوتاه مدت كاهش مي يابد، اما تا 
پايان سال بهبود خواهد داشت. طبق آمار صعودي دويچه 
بانك، شاخص S&P500 شركت هاي بزرگ امريكايي سال 
را 1۷ درصد باالتر از آنچه اكنون است به پايان خواهد رساند.

محققان اينگونه پيش بيني مي كنند كه اگر امسال تكرار 
سال 2022 با ضررهاي سنگين هم براي سهام و هم براي 
اوراق قرضه باشد، سالي غيرعادي خواهد بود. انتظارات 
خبر مي دهند كه قيمت س��هام بيشتر مي شود. در 
تجربيات تاريخي، بازارها به ندرت دو س��ال متوالي 
كاهش مي يابند. آخرين بار S&P500 اين كار را دو 
دهه پيش در زمان تركيدن حب��اب دات كام انجام 
داد. سقوط اوراق قرضه سال گذشته به دليل افزايش 
نرخ هاي فدرال رزرو با س��ريع ترين س��رعت خود از 

دهه 1980 بود كه بعيد به نظر مي رسد تكرار شود.

    كابوس ادامه دارد
با اين حال، داليلي وجود دارد كه باور كنيم درد بيشتري 
در راه اس��ت. اولين مورد اين اس��ت كه سهام، نسبت به 
درآمدهاي اساسي آنها، بر اساس استانداردهاي تاريخي 
گران ارزيابي مي شوند. با وجود افت سال گذشته، نسبت 
قيمت به سود سهام شركت هايي كه سودهاي آتي بزرگي 
را وعده مي دهند، تنها به جايي كه در س��ال 2019 بود، 
كاهش يافته اس��ت و اين باالترين ميزان از زمان بحران 
مالي جهاني 2009-200۷ محسوب مي شود، سطحي 
كه پس از يك دهه، بازار صعودي به آن رس��يد. درس��ت 
است آن دسته از س��هامي كه قيمت پاييني در مقايسه 
با دارايي هاي ش��ركت دارند، جذاب تر به نظر مي رسند 
اما با ش��روع ركود، هر دو نوع در برابر كاهش رتبه س��ود 
آسيب پذير هستند كه در بيشتر موارد هنوز محقق نشده 
است. عالوه بر اين، ارزش گذاري هاي امروزي در دوره اي 

غيرعادي به دست آمد: دوره اي كه در آن بانك هاي مركزي 
نقدينگي بي پاياني را از طريق بسته هاي حمايت مالي به 
بازار پمپاژ كردن��د. با خريد اوراق قرضه دولتي با پول تازه 
ايجاد شده، فدرال رزرو و سايرين، بازدهي را كاهش دادند 
و سرمايه گذاران را تش��ويق كردند كه به دنبال بازدهي 
در دارايي هاي پرريسك تر مانند سهام باشند. اكنون اين 
برنامه هاي حمايت مالي به صورت معكوس اجرا مي شوند. 
يك پيامد اين اس��ت كه دولت ها براي حفظ بدهي هاي 
خود بيشتر به سرمايه گذاران خصوصي تكيه خواهند كرد. 
در س��ال مالي 2023-2022، خزانه داري امريكا ممكن 
است نياز داشته باشد تقريباً دو برابر بيشتر از دو سال قبل 
از همه گيري كوويد-19 و چهار برابر ميانگين پنج سال 
قبل از آن، از سرمايه گذاران وام بگيرد. حتي بدون افزايش 
نرخ هاي بهره كوتاه مدت توسط بانك هاي مركزي، اين 
اشباع مي تواند قيمت اوراق قرضه را پايين بياورد و درست 
مانند سال 2022، بازدهي اوراق را افزايش دهد. بنابراين 
سهام در مقايسه با آنها جذابيت كمتري خواهد داشت. دليل 
نهايي اين چشم انداز تاريك، اختالف بين اقتصاددانان و 
سرمايه گذاران اس��ت. با وجود اينكه متغيرها روي يك 
ركود شرط بندي مي كنند، بسياري از سرمايه گذاران هنوز 
اميدوارند كه بتوان از آن اجتناب كرد. بازارها انتظار دارند 
كه نرخ بنچمارك فدرال رزرو قبل از كاهش در نيمه اول 
سال جاري در اوج خود به زير 5 درصد برسد. اقتصاددانان 
اما پيش بيني مي كنند كه نرخ بهره، سال 2023 را باالي 
5 درصد به پايان برساند. بنابراين، سرمايه گذاران شرط 
مي بندند كه يا نرخ تورم سريع تر از آنچه فدرال رزرو 
انتظار دارد كاه��ش مي يابد يا اينكه نگهبانان پولي، 
دلي براي تحميل درد و رنج��ي كه براي كاهش آن 
الزم اس��ت، ندارند. اما بازارها بيشتر سال 2022 را 
صرف دست كم گرفتن اقدامات تهاجمي فدرال رزرو 
كردند. بنابراين اگر اين الگو تكرار شود، سال 2023 

سال بد ديگري براي سرمايه گذاران خواهد بود.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه در سال هاي اوليه دهه 1390 تعداد تلفات تصادفات 
جاده اي كاهش يافته بود و رشدهاي كمتري را شاهد بوديم، 
اما بر اس��اس آمارهاي موجود، از س��ال 1397 اين بهبود 
نسبي در كاهش تلفات جاده اي متوقف و طي سال هاي 
پس از آن به دوباره اوج گرفت. البته طي سال هاي 1399 و 
1400 كه به دليل شيوع ويروس كرونا تا حد قابل توجهي 
سفرهاي جاده اي شهروندان كاهش يافته بود، تعداد تلفات 
تصادفات نيز دچار افت شدند، اما از اواخر سال 1400 و در 
پي واكسيناسيون سراسري كرونا بار ديگر سفرهاي داخلي 
كشور اوج گرفته است و حاال مسووالن نگران ركورد زدن 
تعداد تلفات جاده اي در نوروز س��ال 1402 هستند، چه 
آنكه در 8 ماهه نخست سال جاري، تعداد كشته شدگان 
تصادفات جاده اي نس��بت به دوره س��ال قبل، 14 درصد 
رشد داشته است. از همين رو، معاون حمل و نقل وزير راه 
و شهرسازي با توجه به افزايش 14 درصدي جان باختگان 
تصادف��ات بر حضور فعال اس��تانداران در نشس��ت هاي 
كميسيون ايمني اس��تان ها و لزوم برنامه ريزي سفرهاي 
نوروزي س��ال جاري و تالش و همكاري تمام سازمان ها 
براي كاهش تصادفات تاكيد ك��رد. به گزارش »تعادل«، 
تعداد قربانيان سوانح رانندگي در يك روند كاهشي از 24 
هزار نفر در اواسط دهه 80 به حدود 17 هزار نفر در سال 96 
رسيده بود، در سال 97 روند نزولي كشته شدگان حوادث 
جاده اي متوقف شد، اما طي 9ماهه ابتدايي سال 98، تعداد 
جان باختگان 1.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
از آن افزايش يافته بود.  بر اس��اس اي��ن گزارش، اگر چه از 
»سبقت غيرمجاز« و »سرعت غيرمجاز«، »خستگي«، 
»خواب آلودگي« و »عدم توجه به جلو« به عنوان علل اصلي 
تصادفات جاده اي نام برده مي شود، اما كارشناسان از »توليد 
بي رويه خودرو« ني��ز به عنوان يكي از علل فرعي افزايش 
تصادفات جاده اي نيز ياد مي كنند. اين استدالل از نظر علم 
رياضي نيز درست به نظر مي رسد، چه آنكه با افزايش تعداد 
خودروها در كشور، طبيعي است كه تعداد خطاها و تصادفات 
نيز بيشتر مي شود. البته اين افزايش خودروها در جاده ها 
و خيابان ها وقتي بيشتر به چشم خواهند آمد كه بدانيم، 
خودروهاي فرسوده از دور فعاليت خارج نمي شوند و تعداد 
خودروها به صورت انباشتي و تجمعي در حال ازدياد است.

  فرسودگي ۳۳ درصد وسايل نقليه
در همين رابطه، سردار سيد كمال هاديانفر، رييس پليس 
راهور فراجا خواستار بازگشت سن فرسودگي به خودروها 
و جدي گرفته شدن موضوع اسقاط خودروهاي فرسوده 
شده است. سردار هاديانفر درباره وضعيت تردد خودروهاي 
فرسوده در كش��ور گفت: موضوع اسقاط وسايل نقليه امر 
مهمي است، اما متاس��فانه در حال حاضر شرايطي وجود 
دارد كه اعالم س��ن فرسودگي خودرو وجود ندارد. ببينيد 
ما درگذشته سن فرس��ودگي وسايل نقليه را داشتيم كه 
براساس آن دارنده وسايل نقليه مي دانست كه چه زماني 
خودرويش در سن فرسودگي و اسقاط قرار خواهد گرفت. 
اما متاس��فانه در حال حاضر سن فرس��ودگي وجود ندارد 
و برابر مقررات فردي كه معاينه فن��ي را براي خودرويش 
دريافت كند مي تواند از اين خودرو استفاده كند. حاال اينكه 
اين خودرو دودزا باشد يا مشكالت ايمني داشته باشد، ديگر 
بستگي به همان معاينه فني دارد. وي در گفت وگو با ايسنا 
ادامه داد: به همين دليل نيز ما تاكيد داريم كه سن فرسودگي 
درست شود، يعني بايد مشخص شود كه سن فرسودگي 
يك خودرو چقدر است. بعد از آن هم الزم است كه موضوع 
اس��قاط به طور جدي پيگيري شود. شما نگاه كنيد سالي 
دو ميليون وسيله نقليه وارد چرخه ترافيك مي شود اما از 
آن طرف خروجي نداريم. خب اگر اينطور باشد خيابان ها و 

جاده هاي ما از خودرو اشباع مي شود. در اين شرايط معلوم 
است كه آلودگي هوا و ... هم چه خواهد شد. پس اينها جزو 
مواردي اس��ت كه بايد اصالح ش��ود. رييس پليس راهور 
فراجا افزود: همچنين بايد دولت محترم نيز تسهيالتي را 
بر اسقاط خودروهاي فرسوده ايجاد كند. افراد بايد از دولت 
تسهيالتي را دريافت كنند تا بتوانند تاكسي، خودرو و موتور 
خود را اسقاط كند. هاديانفر با بيان اينكه تقريبا 33 درصد از 
كل وسايل نقليه كشور در سن فرسودگي و شرايط اسقاط 
قراردارند، گفت: البته همانطور كه گفتم ما االن ديگر سن 
فرسودگي نداريم، اما اگر با معيار سن فرسودگي موضوع را 
بررسي كنيم، 330 درصد از كل وسايل نقليه كشور در سن 
فرسودگي بوده و بايد اس��قاط شود. مثال در همين بحث 
موتورسيكلت ها، از 12.5 ميليون دستگاه موتورسيكلت، 
حدود 11 ميليون دستگاه آن يا انژكتوري نيست يا فرسوده 
اس��ت. وي با بيان اينكه مراكز معاينه فني موتورسيكلت 
نيز نداريم، درباره كيفيت مراكز معاينه فني نيز گفت: در 
كالن شهرها معاينه فني كيفي است، اما در برخي از نقاط 
و به خصوص حاشيه شهرها معاينه فني كيفي نيست. اين 
موضوع كمكي به آلودگي هوا و سن فرسودگي و ... نخواهد 
كرد. رييس پلي��س راهور فراجا درباره اينكه چه كس��ي 
مسوول نظارت بر مراكز معاينه فني است، گفت: اين مراكز 
زيرنظر وزارت كشور و شهرداري ها است و پليس نظارتي بر 
آنها ندارد. هاديانفر درباره اينكه گفته مي شود در برخي 
از مراكز، گواهي معاينه فني صوري صادر مي شود، نيز 
گفت: من چيزي درباره معاينه فني صوري نشنيده ام، 
چرا كه شرط صدور معاينه فني حضور وسيله نقليه در 
مراكز است. اما خب كيفيت و چگونگي برخي از مراكز 
جاي سوال دارد. البته همانطور كه گفتم كيفيت در اكثر 
مراكز واقع در كالن شهرها خوب است. وي درباره جريمه 
نداش��تن معاينه فني نيز گفت: طبق قانون افرادي كه 
معاينه فني ندارند روزانه 50 هزار تومان جريمه مي شوند.

  جزييات افزايش تلفات جاده اي در 1401 
سردار هاديانفر پيش از اين نيز جزييات آمار مربوط به 
افزايش تلفات جاده اي را اعالم كرده است. به گفته او، 

34 درصد تصادفات در راه هاي اصلي اتفاق مي افتد. 75 
درصد تلفات جاني تصادفات نيز در اين مسيرها صورت 
مي گيرد. موضوع تصادفات بسيار مهم است و 8 دستگاه 
از جمله وزارت راه، بهداشت و كشور نقش جدي در آن 
دارند. پليس مسوول پيشگيري از تصادفات نيست، 

بلكه مسوول رسيدگي به تصادفات است. 

  شكست ركورد 12 ساله اخير
به گفته رييس پليس راهوار، امروزه 51 درصد از تصادفات 
در دم فوتي دارند و بايد نقش س��ازمان هاي دخيل در اين 
امر بررسي شود. البته 43 درصد از فوتي هاي تصادفات در 
بيمارس��تان ها جان خود را از دست مي دهند. 6 درصد از 
فوتي هاي تصادفات در حين انتقال جان خود را از دست 
مي دهند كه اين موضوع امكان دارد به دليل نبود بالگرد و 
آمبوالنس يا دور بودن مراكز درماني باشد. همچنين در 
8 ماهه سال 1401، تعداد فوتي ها 14 درصد افزايش 

يافته است كه در 12 سال اخير بي سابقه بوده است. 

  زيان 8 ميليارد توماني به كشور با فوت هر نفر
سردار هاديانفر همچنين افزود: مجروحين تصادفات نيز 21 
درصد افزايش يافته اند. با فوت هر نفر در تصادفات، حدود 
8 ميليارد تومان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به كشور 
ضرر وارد مي شود. در برخي از مسيرها همچون مسيرهاي 
ش��مالي، 83 درصد جانباختگان عابران پي��اده و راكبان 

موتورسيكلت هستند و بايد به اين موضوع توجه شود. 

  2 سناريو براي آينده تلفات جاده اي
بر اساس گفته هاي وي، افزايش 14 درصدي فوتي ها تحليل 
شده و دو سناريو وجود دارد. اگر با همين روند پيش برويم، 
پيش بيني 20 هزار جان باخته تا پايان سال داريم و به 8 سال 
گذشته باز خواهيم گشت. اگر توجه شود و اقدامات الزم 
در حد توان حداقل انجام شود، مي توان آمار جانباختگان 
را ح��دود 16 هزار نفر حفظ كرد. تا اين لحظه هيچ تغيير 
جدي در كيفيت و ايمني خودروهاي مونتاژ و توليد داخل 
ديده نشده است.  او از دولت و مجلس،  برنامه كوتاه مدت 

جدي اثربخش و پايدار در موضوع خودرو را خواستار شد. 
در موضوع واردات نيز اگر بنا به واردات خودرو هندي است، 
همان پرايد توليد شود بهتر است. آنچه كه باعث نگراني بوده، 
اين است كه هنوز 60 درصد تصادفات در 30 كيلومتري 
ش��هرها اتفاق مي افتد. همچنين 33 درصد تصادفات در 
جاده ها واژگوني است كه مهم ترين عامل آن خستگي و 
خواب آلودگي و عدم توجه به جلو است. همچنان 2 هزار و 
852 نقطه حادثه خيز در كشور وجود دارد كه برخي از آنها 
بسيار كشنده است . شدت تصادفات در جاده بسيار باال 
است. همچنين در شهرها هزار و 938 نقطه حادثه خيز 
وجود دارد. تا اين لحظه هيچ اتفاقي در زمينه ايمن سازي 
جاده ها صورت نگرفته و وزارت راه مي گويد كه با الگوي 
رياضي نقاط ناايمن را شناسايي مي كند. اما در حالي كه 
اين موارد به الگوي رياضي احتياجي ندارد. 10 سال در 
برخي نقاط مدام حوادثي رخ داده كه نشان مي دهد آن 

يك نقطه  حادثه ساز است و بايد رفع شود. 

  5 هزار ميليارد تومان؛ اعتبار الزم
براي اصالح جاده ها

يك صد و بيست و ششمين نشست كميسيون ايمني 
راه هاي كشور به رياست شهريار افندي زاده، معاون حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازي و دبير كميسيون ايمني راه هاي 
كشور و مشاركت اعضا برگزار و بر بسيج همگان از جمله 
استان ها براي برنامه ريزي و كنترل جهت كاهش تصادفات 
اشاره و خواس��تار حضور همه جانبه دستگاه ها در انجام 
اين مهم ش��دند. در ابتداي اين نشست گزارش آماري از 
تصادفات و كشته شدگان تصادفات در 8 ماه نخست 1401 
ارايه و با توجه به رشد بيش از 14 درصدي كشته شدگان 
تصادفات در اين دوره، بر تحليل دقيق با هدف ريشه يابي 
چرايي افزايش تصادفات تاكيد شد. معاون حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازي همچنين با تاكيد بر اختصاص 
اعتبار مورد نياز براي رفع و اصالح نقاط، بر پيگيري اين 
مهم در سازمان برنامه و بودجه كشور براي اجراي دستور 
رييس جمهور در تخصيص 5 هزار ميليارد تومان اعتبار 

ويژه براي رفع و اصالح نقاط پرتصادف تاكيد كرد.

ايرانشهردر شهر 5 .Mon  راهوشهرسازي Jan 9. 2023  2404   دوشنبه 19 دي 1401    16 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره

تخفيف ۳0 درصدي ورود
به طرح با معاينه فني برتر

مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران از 
تخفيف 30 درصدي عوارض تردد در محدوده كم 
انتشار آاليندگي )طرح كاهش( و طرح ترافيك با 

اخذ معاينه فني برتر خبر داد. 
به گزارش تسنيم، شادي مالكي در خصوص انجام 
معاينه فني برتر در مراكز ش��هر تهران اظهار كرد: 
معاينه فني برتر در 11 مركز منتخب بيهقي، سراج، 
شهيد آبشناسان، دماوند، الغدير، شقايق، نيايش، 
ش��هيد چمران، خاوران، فداييان اسالم و شهداي 
زمان آباد انجام شده و اين مراكز منتخب به استناد 
ضوابط قانوني و مميزي اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان تهران داراي گواهي صالحيت صدور 

معاينه فني برتر هستند. 
مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي تهران 
تصريح كرد: خودروها مي توانند به صورت اختياري 
در صورت احراز شرايط الزم نسبت به اخذ معاينه 
فني معمولي يا برتر اقدام كرده و با اخذ معاينه فني 
برتر از تخفيف 30 درصدي عوارض تردد در محدوده 
كم انتشار آاليندگي )طرح كاهش( و طرح ترافيك 

استفاده كنند.
الزم به توضيح است تفاوت معاينه فني برتر و عادي 
تنها در فرآيند آزمون آاليندگي خودرو بوده و از لحاظ 
هزينه پرداختي يكسان است. وي افزود: با عنايت به 
اينكه خودروهاي داراي معاينه فني برتر داراي سطح 
توليد آاليندگي كمتري بوده و در كالنشهر تهران 
با توجه به وضعيت بحران��ي آلودگي هوا خودروها 
نيازمند پايش دقيق تر و سختگيرانه تري هستند، 
از اين رو، از شهروندان درخواست مي شود به عنوان 
يك مسووليت اجتماعي براي حفظ سالمت شهر و 
شهروندان نسبت به مراجعه به مراكز معاينه فني 

شهر تهران و دريافت معاينه فني برتر اقدام كنند.

1۶ هزار ساختمان زير ذره بين 
سازمان مديريت بحران

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران با اش��اره به رصد ايمني س��اختمان ها در 
پايتخت گفت: 16 هزار س��اختمان زير ذره بين 

سازمان مديريت بحران قرار گرفته است.
به گزارش فارس، علي نصيري در خصوص آخرين 
جلسه قرارگاه ايمني كالبدي كالنشهر تهران با 
بيان اينكه اين جلسه نكات قابل توجهي داشت، 
گف��ت: ايج��اد اين قرارگاه نش��ان از ع��زم جزم 
ش��هرداري تهران در اين باره دارد كه نسبت به 
موارد ناايمني شهر بي تفاوت نباشيم؛ چرا كه ما 
هم مي توانستيم مانند برخي از مديران گذشته 

چشم مان را به روي موارد ناايمن ببنديم.
رييس س��ازمان پيش��گيري و مديري��ت بحران 
ش��هر تهران با بيان اينكه يك س��ري مشكالتي 
درباره ناايمني از قبل ايجاد ش��ده و خس��ارات 
چند هزار ميلياردي به ش��هرداري وارد مي كند 
از جمله اينكه مجوزهايي داده ش��ده و نسبت به 
ساخت و س��ازها نظارت كافي انجام نشده است، 
افزود: اينكه ش��هردار تهران در جلسه اي اجازه 
طرح مس��اله درباره تمام موارد ج��دي ناايمن 
ش��هر را در حضور رسانه ها و دستگاه ها مي دهد، 
نش��ان مي دهد كه عزم جدي ب��راي جلوگيري 
از اين اتفاق��ات وجود دارد، ضم��ن اينكه موارد 
ناايمني كه از دهه ها قبل به ما ارث رس��يده و در 
طول س��ال ها ناديده گرفته ش��ده يا اينكه اقدام 
جدي در خصوص شان شكل نگرفته را هم تعيين 

تكليف مي كنيم.
وي با اش��اره به س��ه گود پرخطر كه تملك آنها 
با ش��هرداري اس��ت، اظهار كرد: تعداد گودهاي 
پرخطري كه متولي آن ش��هرداري نيس��ت دو 
برابر گودهاي تحت نظارت ش��هرداري اس��ت؛ 
ام��ا از جمله گودهاي متعلق به ش��هرداري گود 
برج ميالد اس��ت كه ب��ا اينكه ردي��ف اعتباري 
برايش در نظر گرفته نش��ده بود، با اس��تفاده از 
اعتبارات ش��هردار ايمن س��ازي آن شروع شده 
و تاكنون نيمي از مس��ير ايمن س��ازي آن پيش 
رفته و رس��يدگي به وضعيت دو گود ديگر نيز در 
دستور كار قرار داده شده كه ظرف يك ماه تعيين 

تكليف شوند.
نصيري ادام��ه داد: اينكه تصميم گرفته ش��ده 
كه ايمني چند بازارچه، س��اختمان مس��كوني، 
تجاري، اداري و ش��هرك ها ب��ه تفكيك تعيين 
تكليف ش��ود، نش��ان از اين دارد كه اين دوره از 
مديريت شهري نسبت به برخورد با ناايمني ها و 
متروپل ها و پالسكوهايي كه در شهر وجود دارد 
عزمش را جزم كرده اس��ت تا قبل از وقوع حادثه 

آنها را تعيين تكليف كند.

وعده پرهيز از تصميم گيري 
هيجاني درباره تراموا

جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي تهران با اشاره به اينكه در 
مورد LRT )قطار سبك شهري( و تراموا، تصميم 
هيجان��ي نخواهيم گرفت، گفت: ت��ا مادامي كه 
مطالعات ترجيح پذيري، اين سيس��تم را نسبت 
ب��ه اتوبوس برق��ي و مت��رو اثبات نكن��د، اقدام 

نخواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، جعفر تشكري هاشمي با اعالم 
اينكه قطع��ًا يكي از راهكارهاي��ي كه در كاهش 
آلودگي ه��وا مي تواند موثر باش��د، اس��تفاده از 
وسايل نقليه برقي اعم از موتورسيكلت، سواري، 
اتوبوس و حتي وسايل نقليه باري به جاي ناوگان 
آالينده و فرس��وده ش��خصي، عمومي و باربري 
است، گفت: طبعًا وسايل حمل و نقل عمومي به 
دليل پيمايش چندين برابري نس��بت به وسايل 
نقليه ش��خصي و تردد بسيار باالتر روزانه وسايل 
نقليه عمومي در مقايسه با حمل و نقل شخصي 

از اولويت باالتر و اهميت بيشتري برخوردارند.
وي با اش��اره به برنامه هاي ش��هرداري تهران تا 
پايان سال 1404 براي افزايش وسايل نقليه برقي 
اظهار كرد: اين برنامه ها شامل ورود اتوبوس هاي 
برقي، موتورس��يكلت هاي برقي و تاكس��ي هاي 
برقي و هيبريد و نيز حمايت از بخش خصوصي در 
سرمايه گذاري و ترويج اين نوع از وسايل خواهد 
بود و احجام هر يك از وسايل نقليه در برنامه چهار 

ساله چهارم قطعي خواهد شد.

امضاي قرارداد ۶۶ هزار واحد 
خودمالكي نهضت ملي مسكن

عضو هيات مديره بانك مسكن از امضاي قرارداد 
خودمالك��ي 66 هزار و 128 واح��د خبر داد. به 
گزارش تسنيم، سيدمحسن فاضليان اظهار كرد: 
از ابتداي اجراي طرح نهضت ملي مسكن تاكنون 
قرارداد خودمالكي طرح نهضت ملي مسكن براي 

66 هزار و 128 واحد امضا شده است.
وي اف��زود: تاكنون از مبل��غ كل 22 هزار و 645 
ميليارد تومان تسهيالت خودمالكي طرح نهضت 
ملي مس��كن 13 ه��زار و 183 ميلياردتومان به 

حساب سازندگان واريز شده است. 
به گزارش »تعادل«، آمار 66 هزار واحد مس��كن 
خودمالكي با 166 هزار واحد مس��كن دولتي در 
دس��ت احداث، حاكي از افزاي��ش واحدهاي در 
دس��ت احداث در طرح نهضت ملي مس��كن يا 
همان س��اخت يك ميليون مسكن در يك سال، 
به بيش از 230 ه��زار واحد مي رس��د. اين رقم 
نش��ان مي دهد كه دول��ت از برنامه س��اخت دو 
ميليون مسكن در دو سال اول دولت - يا به تعبير 
جديدتر دولتمردان زمينه س��ازي براي ساخت 

مسكن- فاصله زيادي دارد. 

 ۳0 جلسه شوراي عالي مسكن 
برگزار نشد

با وج��ود وعده رييس جمهور مبني بر تش��كيل 
هر 2 هفته يك  بار جلس��ه شوراي عالي مسكن، 
از ابتداي دولت تاكنون فقط 4 جلس��ه با حضور 
رييس جمه��ور برگزار ش��ده اس��ت و از آخرين 
جلس��ه برگزارش��ده ح��دود 90 روز مي گذرد، 
همچني��ن 30 جلس��ه ش��وراي عالي مس��كن 
برگزار نش��ده اس��ت. به گزارش ف��ارس، تحقق 
سياست هاي مورد تاكيد دولت نيازمند اقداماتي 
نظير تامين منابع صندوق ملي مسكن، همراهي 
بانك ها در پرداخت تسهيالت مسكن و همكاري 
دستگاه هاي دولتي واگذاري زمين هاي دولتي به 

طرح نهضت ملي مسكن است.
بر اين اس��اس، بديهي است ساخت يك ميليون 
مسكن در سال و تحقق الزامات آن نيازمند عزم 
جدي دول��ت و رييس جمهور  اس��ت كه يكي از 
نمودهاي آن تشكيل جلسه شوراي عالي مسكن 
است. با گذش��ت 16 ماه از روي كار آمدن دولت 
سيزدهم فقط 4 جلسه ش��وراي عالي مسكن با 
حضور رييس جمهور تشكيل شده  است، بر اين 
اساس نزديك به 90 روز از آخرين جلسه شوراي 
عالي مس��كن كه با حضور رييس جمهور برگزار 
ش��ده مي گذرد و باتوجه به وعده رييس جمهور 
مبني بر برگزاري هر 2 هفته يك بار شوراي عالي 
مس��كن، تا اين لحظه 30 جلسه ش��وراي عالي 

مسكن برگزار نشده است.

همكاري ايران و روسيه
براي ساخت قطار شهري

مديرعامل يكي از ش��ركت هاي بزرگ روس��يه 
اعالم كرد كه شركت هاي ايراني قصد دارند با اين 
شركت در س��اخت قطار شهري تراموا همكاري 
كنند. به گ��زارش فارس به نق��ل از تاس، رومن 
نويكوف، مديرعامل شركت UKCP روسيه كه 
زير مجموعه ش��ركت بزرگ روس كاسماس، به 
ش��مار مي رود، اعالم كرد كه شركت هاي ايراني 
قصد دارند با اين ش��ركت در زمينه ساخت قطار 

شهري يا همان تراموا همكاري كنند.
وي گفت: دو ماه پيش ما با همكاران ايراني ديدار 
كرده ايم، آنه��ا با هم��ه توليدكنندگان صحبت 
كردند و س��پس دوباره به س��راغ ما آمدند. آنها 
خواستار آن بودند كه قطارها را ما بسازيم. سپس 
طرف ايران��ي به صورت مكتوب ب��ه ما گفت كه 
عالقه زيادي به همكاري با ما دارد. وي همچنين 
گفت ك��ه همكاري هاي گس��ترده اي در زمينه 
ساخت پمپ هاي گازي با ايران در جريان است. 
اوايل ژانويه ش��ركت روس كاسماس اعالم كرد 
كه يك تفاهم نامه همكاري با دو ش��ركت ايراني 

امضا كرده است.

تردد 12 هزار نفر مسافر دريايي 
به شارجه در هفته

مدي��ر بنادر و دريانوردي ش��هيد باهنر و ش��رق 
هرمزگان با اشاره به س��فرهاي دريايي خارجي 
گفت: در مس��ير بين المللي بندر شهيد باهنر به 
بندر شارجه 12 هزار و 393 نفر مسافر بين المللي 
با انجام دو س��فر دريايي در ط��ول هفته به ثبت 

رسيده است.
به گ��زارش ايس��نا، حميدرضا محمدحس��يني 
تخت��ي، مدير بنادر و دريانوردي ش��هيد باهنر و 
ش��رق هرمزگان گفت: از ابتداي س��ال جاري تا 
پايان آذرماه امسال، 2 ميليون و 455 هزار و 857 
نفر مسافر و گردشگر در بنادر شرق تردد كردند 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد 

افزايش به ثبت رسيده است.

قربانيان تصادفات در 8 ماهه نخست سال 14درصد رشد داشته است

عضو كانون انبوه سازان از افزايش ۵ برابري قيمت مصالح ساختماني در يك هفته خبرداد

نگراني از جهش تلفات جاده اي در نوروز 1402

سيگنال قيمت مصالح به مسكن سازي دولتي 
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه ايرج رهبر، عضو كانون انبوه سازان خبر داده، 
قيمت مصالح ساختماني صرفا در هفته گذشته 5 برابر 
رشد يافته است. بر اين اساس او هشدار داده است كه 
گراني مصالح ساختماني مي تواند پروژه هاي حمايتي 
دولت را متوقف مي كند. برخالف خبر افزايش قيمت 
مصالح ساختماني از جمله س��يمان، رييس انجمن 
سيمان با اعالم اينكه قيمت سيمان گران نشده است، 
اظهار كرد: به دليل قطع شدن گاز كارخانجات سيمان، 
توليد در اين شركت ها با سوخت مازوت و با هزينه هاي 
بيشتري انجام مي ش��ود. بر اس��اس اين گزارش، در 
چند روز گذشته خبر افزايش يونوليت و ديگر مصالح 
ساختماني به گوش رسيد با توجه به اينكه اين افزايش ها 
مي تواند ساخت و سازها را با سختي همراه كند از سوي 
ديگر قيمت مسكن نيز افزايش مي كند.ايرج رهبر، عضو 
كانون انبوه سازان در خصوص افزايش قيمت مصالح 
ساختماني به مهر گفت: هر مصالحي گران شود بر بازار 
مسكن تأثير مستقيم دارد و حتي روي ساخت و سازها 
تأثير مي گذارد. وي از افزايش قيمت يونوليت گفت: 
يونوليت يك نوع سقف است كه بين طبقات استفاده 
مي ش��ود و بتن ريزي ه��ا ب��ر روي يونوليت صورت 
مي گيرد از هفته گذشته قيمت يونوليت 5 برابر شده 
است از سوي ديگر از اول سال كه 70 تومان بوده 400 
هزار تومان شده است. اين عضو كانون انبوه سازان در 
ادامه گراني ها گفت: فوالد و سيمان هم از مصالحي 
هستند كه گران شده است با توجه به اينكه مسووالن 
آالرم اشتباه مي دهند و اين اعالم مي كنند كه گراني 
صورت نگرفته و ارزان شده است اما قيمت هاي بازار 
اتفاقات ديگري را مي گويد با اين وضع گراني مصالح 

مشكالت ساخت و ساز ادامه خواهد داشت.

  احتمال توقف پروژه هاي حمايتي
ايرج رهبر از احتمال توقف ساخت سازهاي حمايتي گفت: 
با اين وضع گراني ساختمان هاي خود مالكي كه تكليف شان 
مشخص است هرچه مصالح گران بخرند گران مي فروشند 
اما مسكن هاي حمايتي مثل مهر، ملي و… كه قراردادها 
بسته شده است و انبوه ساز با گراني نمي تواند بسازد اعالم 

ورشكستگي مي كند يا اينكه پروژه را متوقف مي كند.

  گاز 54 كارخانه سيماني قطع شد
حميد فرماني، رييس انجمن سيمان با بيان اينكه سيمان 
گران نش��ده و عرضه هم كم نيست، گفت: ما نگفتيم 
كارخانجات سيمان تعطيل شده اند، بلكه گفتيم گاز 
54 شركت قطع شده و توليد با استفاده از مازوت انجام 
مي ش��ود.فرماني در گفت وگو با مهر در مورد وضعيت 
عرضه س��يمان، اظهار كرد: در حال حاضر توليد انجام 
مي شود و كمبودي در حوزه سيمان وجود ندارد و احيانًا 
شايد در برخي از مناطق عرضه كم باشد اما در مجموع 
عرضه ها مازاد بر نياز است و اتفاقاً سيمان هاي عرضه شده 
در بورس هم گاهي به صورت كامل خريداري نمي شوند.

  سيمان گران نشده است
رييس انجمن سيمان به قيمت سيمان نيز اشاره كرد و افزود: 
قيمت سيمان تفاوتي نكرده است و ممكن است در برخي از 
بازارها در مناطق گرمسيري به دليل داشتن موقعيت كاري 
خوب و تقاضاي زياد، قيمت كيسه هاي سيمان مقداري 
متفاوت از ساير مناطق باشد. وي ادامه داد: در حال حاضر 
ميانگين قيمت سيمان كيسه اي )50 كيلوگرمي( در بورس 
كاال بين 32 تا 33 هزار تومان است و در بازار آزاد تقريباً بين 

45 تا 50 هزار تومان مبادله مي شود.
فرماني در مورد اظهارات متولي��ان وزارت صمت در مورد 

كذب بودن تعطيلي كارخانجات سيمان نيز گفت: ما هرگز 
اعالم نكرديم كه كارخانجات سيمان تعطيل هستند، به نظر 
مي رسد وزارت صمت دشمن فرضي درست كرده و با آن 
دشمن فرضي در حال جنگ است.وي تصريح كرد: ما اعالم 
كرديم كه گاز 54 شركت توليدكننده سيمان به طور كامل 
قطع شده و اين كارخانجات با استفاده از مازوت در حال توليد 
هستند كه موجب شده توليد اقتصادي نباشد كارخانجات 
با استفاده از مازوت در حال توليد هستند كه موجب شده 
توليد اقتصادي نباشد و با هزينه هاي بيشتري سيمان توليد 
كنيم.رييس انجمن سيمان تاكيد كرد: ما نگفتيم كه توليد 
متوقف شده بلكه گفتيم گاز شركت ها قطع شده و توليد در 

اين شركت ها با هزينه هاي بيشتري انجام مي شود.

  ضربه توليد نيمه جان مسكن
به گزارش »تعادل«، افزايش قيمت نهاده هاي توليد مسكن، 
سازندگان را بيش از پيش نسبت به ادامه فعاليت بي ميل 
كرده است. اگر چه به گواه آمارهاي رسمي، قيمت سيمان 
و آهن آالت در تابستان س��ال جاري تعديل شده بود، اما 
به گفته انبوه س��ازان طي دو هفته اخير قيمت سيمان و 
همچنين يونوليت سقفي دچار نوسان شده است. كمبود 
گاز براي سوخت كارخانه هاي سيمان در فصل سرد سال و 
در پي آن تعطيلي اجباري اين كارخانه ها يكي از علل كليدي 
افزايش قيمت سيمان به شمار مي رود. در عين حال، آنگونه 
كه انبوه سازان اعالم كرده اند، قيمت يونوليت نيز از حدود 
150 هزار تومان به حدود 500 هزار تومان افزايش يافته و 
منجر به رشد قيمت ساخت هر متر مربع مسكن به ميزان 
270 هزار تومان شده است. گفته مي شود، علت رشد قيمت 
اين كاال تعطيلي پتروشيمي ها با هدف تعميرات دوره اي 
اس��ت. به گزارش »تعادل«، تورم ساالنه نهاده هاي توليد 
واحدهاي مس��كوني در شهر تهران در بهار سال جاري به 

44.8 درصد رسيد. اين در حالي است كه تورم ساالنه اين 
شاخص در بهار س��ال گذشته 93.5 درصد و در بهار سال 
1399 نيز 29.3 درصد بوده است. اگرچه نرخ تورم 44.8 
درصد همچنان نرخ بااليي به شمار مي رود، اما داده هاي 
آماري حاكي از اين اس��ت كه طي يك سال گذشته تورم 
نهاده هاي توليد مس��كن روندي نزولي را در پيش گرفته 
اس��ت. با اين حال، هم اينك عالوه بر تورم شديد حاكم بر 
بازار زمين و مسكن، شاهد تورم شديد مصالح ساختماني 
نيز هستيم. بر اساس داده هاي مركز آمار ايران، تورم مصالح 
ساختماني در سال 1399 به اوج خود در چند سال اخير 
رسيده بوده است به گونه اي كه در پايان سال يادشده، تورم 
نهاده هاي توليد مسكن به 76.4 درصد بالغ شده بوده است. 
از نظر فصلي اما، بهار س��ال 1400 با تورمي بيش از 93.5 
درصد، فصل بي نظير و مانندي بوده است. بهار سال 1400 
اما دوباره مساله مذاكرات هسته اي در وين مطرح شد اما به 
نتيجه نرسيد، در اين حال، انتظار مي رفت با تغيير دولت در 
پي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1400، 
مس��اله لغو تحريم ها در دولت جديد پي گرفته شود. اين 
اميدواري در پاييز و زمستان سال گذشته به اوج خود رسيد.

در چنين بستري است كه مشاهده مي شود همگام با كاهش 
انتظارات تورمي طي س��ال 1400، تورم نهاده هاي توليد 
مسكن نيز از اوج بهاري خود فاصله گرفته و در تابستان، پاييز 
و زمستان سال گذشته به ترتيب ركوردهاي 88.4 درصد، 
69.9 درصد و 55.3 درصد را ثبت كردند. اين روند در بهار 
سال جاري نيز به 44 درصد افت كرده و تداوم يافته است. بر 
اساس داده هاي مركز آمار، در بهارسال جاري »شيشه« با 
تورم 86.3 درصد در صدر فهرست مصالح ساختماني قرار 
داشته است. پس از شيشه، »سيمان، بتن، شن و ماسه« 
با 68.5 درصد تورم س��االنه در رتبه دوم قرار گرفته است. 
رتبه سوم نيز به »سنگ« با 57.2 درصد تعلق داشته است.



از ابتداي سال جديد ميالدي، قيمت بيت كوين شاهد 
افزايش هايي در كوتاه مدت بوده اس��ت، با اين حال، 
ارزش بازار اين ارز ديجيت��ال پرچم دار همچنان زير 
سطوح حمايتي مهم قرار دارد و در عين حال شرايط 
كالن اقتصادي، پولي و ارزهاي ديجيتال نشان مي دهد 

كه سال سختي براي همه بازيگران در پيش است.
بيت كوين چند هفته اس��ت كه براي باق��ي ماندن باالي 
۱۷هزار دالر مبارزه كرده اس��ت اما نتوانس��ته مقاومت را 
بشكند و اخيرا براي اولين بار در دو ماه اخير به زير ۱۶هزار 
و ۹۰۰ دالر سقوط كرد. اين مبارزه به اينجا ختم نمي شود 
زيرا بيت كوين ممكن اس��ت همچنان بتواند در آينده به 
قيمت هاي بسيار پايين تري برسد. داده هاي كريپتو كوانت 
نشان مي دهد كه قيمت هنوز آن طوري كه بسياري انتظار 
داشتند نزول نكرده است. قيمت معموال در طول چرخه هاي 
مثبت بازار كريپتو، باالتر از قيمت واقعي باقي مي ماند. از 
سوي ديگر، از آنجايي كه بازار نزولي در حال نزديك شدن به 
مرحله نهايي كاپيتوالسيون خود است، قيمت به زير قيمت 
واقعي سقوط مي كند و باعث وحشت گسترده مي شود. 
قيمت واقعي معيار ميانگين قيمتي است كه با عرضه آن 
چيزي كه كل شركت كنندگان بازار براي سكه هاي خود 
پرداخته اند اندازه گيري مي شود و مي توان آن را به عنوان 
قيمت حمايت يا مقاومت روي زنجيره تفس��ير كرد و به 
عنوان سقف تحقق يافته تقسيم بر كل عرضه سكه محاسبه 
مي ش��ود. عالوه بر اين، در اين دوره، بازيگران بازار تحت 
استرس زيادي قرار دارند و در نتيجه، دارايي هاي خود را به 
منظور جلوگيري از ضرر بيشتر و كنترل در زمان تغييرات 
بيشتر بازار كريپتو، به فروش مي رسانند. اكنون، با نگاهي 
به چرخه هاي قبلي، شروع يك بازار صعودي را مي توان با 
پيشي گرفتن قيمت بيت كوين از قيمت واقعي پيش بيني 
كرد اما اين مورد هنوز رخ نداده زيرا قيمت نتوانسته است از 
يك نقطه قيمتي خاص عبور كند و به تازگي با حركت نزولي 
قابل توجهي به سمت نزولي رد شده است. در نتيجه، هنوز 
فضا براي سقوط بيت كوين وجود دارد و تا زماني كه قيمت 
از قيمت واقعي كه در حال حاضر ۱۹.۷ هزار دالر اس��ت 
فراتر نرود، انتظار پايان بازار نزولي كنوني وجود نخواهد 

داشت، تا آن زمان، انتظار مي رود روند منفي ادامه يابد.

   ضرر۱۹۰ ميليارد دالري
دارندگان ارز هاي ديجيتال

در عين حال در حال حاضر ارز هاي ديجيتال زيان خود را 
افزايش دادند و به پايين ترين سطح خود از نوامبر ۲۰۲۰ 
سقوط كردند و در طول يك هفته حدود ۱۹۰ ميليارد دالر 

از ارزش بازار خود را از دست دادند. با كاهش احتمال اينكه 
بايننس، بزرگ ترين صرافي ارز هاي ديجيتال جهان، پلتفرم 
رقيب FTX.com را خري��داري كند، ارز هاي ديجيتال 
شرايط دش��وارتري را پشت سر گذاش��تند. بيت كوين، 
بزرگ ترين ارز ديجيتال از نظر ارزش بازار، در هفته گذشته 
حدود ۱۹ درصد از دست داد. ارزش بازار »بيت كوين« به 
۳۲۳.۳۴ ميليارد دالر كاهش يافت و در مجموع ۱۹.۲۰۲ 
ميليون واحد از مجموع ۲۱ ميليون واحد موجود استخراج 
شده اس��ت. قيمت اتريوم با ۲۷.۵ درصد كاهش در هفته 
به ۱۱۵۲ دالر رس��يد و ارزش كل بازار آن ۴۴.۸۴ ميليارد 
دالر بود. ارز س��والنا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹.۸۸ درصد 
كاهش يافت و زيان آن در ط��ول يك هفته به ۶۰ درصد 
 BNB افزايش يافت و ارزش آن را به ۱۳.۶۵ دالر رساند. ارز
با ۱۴.۶ درصد كاهش در هفته به ۲۷۶.۷ دالر رسيد و ارزش 
بازار را به ۴۵.۴ ميليارد دالر رس��اند. بر اس��اس داده هاي 
 CoinMarketCap، ارزش ب��ازار كل ارز هاي مجازي 
در سراسر جهان به ۸۲۸.۸ ميليارد دالر كاهش يافت كه 

در ۲۱۷۰۶ ارز مجازي توزيع شده و از طريق ۵۲۲ پلتفرم 
معامله مي شود. ارزش بازار ارز هاي ديجيتال ۱۹۰ ميليارد 
دالر در مقايسه با ۱۰۱۹ ميليارد دالر ثبت شده در هفته 
گذشته كاهش يافت. همچنين حجم معامالت بيت كوين 
در بازارهاي فيوچرز )آت��ي( صرافي هاي مختلف، در ماه 
دس��امبر )آذر( برابر با ۳۸۶.۶ميليارد دالر بوده كه نسبت 
۶۳۱.۶ ميليارد دالر ماه نوامبر )آبان( ۳۹درصد افت داشته 
اس��ت. اين رقم پايين ترين ركورد ثبت شده براي حجم 
معامالت فيوچرز بيت كوين از اكتبر ۲۰۲۰ )مهر ۱۳۹۹( 
تاكنون است. كارشناس��ان نيز مي گويند ورشكستگي 
صرافي FTX اعتماد كاربران ب��ه صرافي هاي متمركز را 
تا حد زيادي خدش��ه دار كرده و به همين خاطر از حجم 

فعاليت هاي معامالتي آنها كاسته شده است.

   صنعت ارزهاي ديجيتال 
با مشكل تأمين سرمايه مواجه خواهد شد

سال ۲۰۲۲ عليرغم س��قوط هاي متعدد و سونامي ترس، 
عدم اطمينان و ش��ك، سال خوبي براي س��رمايه گذاري 
خطرپذير در ح��وزه ارزهاي ديجيتال بود. با اين حال، يك 
گزارش جديد هش��دار مي دهد كه ممكن است امسال با 
كاهش شديد ورود سرمايه به اين بازار مواجه باشيم كه به 
نوبه خود مي تواند رشد بازار را به تأخير بيندازد. به گزارش 
كوين تلگراف، گلكسي ريسرچ خاطرنشان مي كند كه تعداد 
معامالت و ارزش س��رمايه گذاري  شركت هاي خطرپذير 
در وب ۳.۰ و اس��تارت آپ هاي ارز ديجيتال در سال ۲۰۲۲ 
اندكي بيش از ۳۰ميليارد دالر بوده است. الكس تورن، رييس 
بخش تحقيقات گلكس��ي، ۲۰۲۲ را به عنوان سال هيوال 
توصيف كرد كه زير سايه سرمايه گذاري ۳۱ميليارد دالري 
س��رمايه گذارهاي خطرپذير در س��ال ۲۰۲۱ قرار گرفت. 
تورن با اشاره به گزارش منتشرشده اين شركت در ۵ ژانويه 
)۱۵ دي( بيان كرد كرد كه ش��رايط كالن اقتصادي و بازار 
ارزهاي ديجيتال منجر به كاهش قابل توجه سرمايه  گذاري 
در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۲ شده است. اين شرايط 
احتماالً تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت، زماني كه شرايط 
كالن بازار بهبود يابد. تورن خاطرنشان كرد اگرچه در سه 
ماهه چهارم س��ال ۲۰۲۲ شاهد كمترين حجم معامالت 

و كمترين ميزان س��رمايه سرمايه گذاري شده در دو سال 
گذشته بوده ايم، در اين سال ۲.۹۰۰ قرارداد سرمايه گذاري 
خطرپذير بسته شده است. به باور تورن اگر اين روند ادامه 
پيدا كند، شركت هاي ارز ديجيتال و وب ۳.۰ احتمااًل براي 
تأمين سرمايه در سال ۲۰۲۳ با مشكل مواجه خواهند شد. 
او افزود كه كاهش ارزش شركت ها و مطالبات سخت گيرانه تر 
سرمايه گذاران، ش��رايط سخت تري را براي جذب سرمايه 
براي كارآفرينان ايجاد مي كند. او ادامه داد: اس��تارت آپ ها 
در سال ۲۰۲۳ بايد روي زيرساخت ها، كاهش هزينه هاي 
عملياتي و افزايش درآمد بس��يار متمركز شوند. از آنجايي 
كه اياالت متحده همچنان بر اكوسيستم استارت آپ هاي 
ارز ديجيتال تس��لط دارد، قانون گذاري و نظارت نيز براي 
سرمايه گذاري تأثير خواهد گذاشت. بر اساس اين گزارش، 
بيش از ۴۰درصد از كل معامالت سرمايه گذاري خطرپذير 
ارزهاي ديجيتال در سال گذشته مربوط به يك استارت آپ 
مستقر در اياالت متحده بوده اس��ت. اهميت تداوم وجود 
اياالت متحده براي اين بازارها و موقعيت پيشروي آنها، براي 
سياست گذاران اين كشور داليل كافي براي شفاف سازي و 
تدوين قوانين و مقررات براي اين صنعت نوظهور را فراهم 
مي كند. هرچند، تمايل سرمايه گذاران و )رشد( بازار ارزهاي 
ديجيتال دوره اي است. جين فرانتز، شريك ارشد گوگل و 
آلفابت در صندوق رشد مستقل كپيتال جي، ماه گذشته به 
فوربس گفت كه سرفصل ها و دورنماي سال ۲۰۲۳ در پايان 
بس��يار بهتر از امروز به نظر مي رسد. اگرچه چرخه خبري 
كنوني ممكن است نااميدانه باشد، اما ايستادگي و نوآوري 
همراه با چشم انداز اقتصادي روبه بهبود، خوش بيني اي را باز 
مي گرداند كه هميشه صنعت سرمايه گذاري خطرپذير ما را 
تعريف كرده است. كرانچ بيس نيز در گزارشي در ۵ ژوئن )۱۵ 
دي( به كاهش حجم تأمين مالي خطرپذير در سال ۲۰۲۳ 
اشاره كرده است. در سال ۲۰۲۲، حجم سرمايه گذاري 
خطرپذير جهاني نسبت به سال ۲۰۲۱، حدود ۳۵درصد 
كاهش يافت. البته، پررونق ماند سرمايه گذاري در صنعت 
ارزهاي ديجيتال در اين سال، كورسويي از اميد را براي 
سال آينده باقي گذاش��ت. با اين همه، كاهش حجم 
جهاني سرمايه گذاري در سال ۲۰۲۲، زمينه را براي 

تجربه يك سال سخت ديگر فراهم مي كند.
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سرمايه گذاري يك ميليارد دالري 
علي بابا در تركيه

غول تجارت الكترونيكي چيني گروه علي بابا هولدينگ 
سرگرم برنامه ريزي ايجاد يك هاب لجستيك در فرودگاه 
استانبول و يك ديتاسنتر نزديك آنكارا با سرمايه گذاري 
بيش از يك ميليارد دالر است. به گزارش ايسنا، مايكل 
ايوانز، رييس علي بابا در مصاحبه با روزنامه صباح تركيه 
اظهار كرد: اين شركت به دنبال سرمايه گذاري در اروپا 
و خاورميانه است و تركيه را پايگاه توليد بسياري قوي 
مي بيند. اين روزنامه به نقل از ايوانز نوش��ت: ما برنامه 
س��رمايه گذاري جدي در فرودگاه اس��تانبول داريم. 
مي توانيم برنامه هاي ص��ادرات الكترونيكي خود را از 
اينجا به اروپا، خاورميانه و خ��اور دور ارزيابي كنيم. ما 
يك سرمايه گذاري بيش از يك ميليارد دالري را در 
برنامه خود داريم. بر اساس گزارش رويترز، ترنديول 
كه يكي از پلتفرمهاي تجارت الكترونيكي شناخته 

شده تركيه است، مورد حمايت علي بابا قرار دارد.

دور جديد پاكسازي
تيم نظارت بر محتوا در توييتر

شركت توييتر تحت مالكيت ايالن ماسك، شمار اعضاي 
تيم ايمني و اعتماد كه مسوول نظارت بر محتواي جهاني 
است و همچنين واحد مربوط به نفرت پراكني و آزار، را 
به ميزان بيشتري كاهش داده است. به گزارش ايسنا، 
بلومبرگ نوشت: دس��تكم ده ها نفر از كاركنان دفاتر 
توييتر در دوبلين و سنگاپور هدف تعديل قرار گرفتند 
كه نور اظهر بن ايوب، مدير يكپارچگي سايت توييتر در 
منطقه آسيا –اقيانوسيه كه به تازگي استخدام شده بود 
و آنالوزيا دومينگوئز، مدير سياست درآمد توييتر در ميان 
آنها ديده مي شوند. تعدادي از كاركنان تيم هاي مسوول 
سياست اطالعات نادرست، تجديدنظرهاي جهاني و 
رسانه دولتي در توييتر هم اخراج شدند. اال اروين، مدير 
ايمني و اعتماد توييتر، اخراج اعضاي متعدد اين تيم ها 
را تاييد كرد اما اين موضوع كه بعضي از بخش ها، براي 
اخراج هدف گيري ش��ده بودند را تكذيب كرد. وي در 
پاسخي كه در ايميلي ارسال شده بود، گفته بود: يكپارچه 
كردن تيم ها تحت يك مدير، منطقي به نظر مي رسد. 
اين مدير توييتر گفت: توييتر موقعيت هاي شغلي در 
بخش هايي كه حجم كافي نداشتند تا تداوم پشتيباني 
را توجيه كنند را حذف كرده است اما كارمندان دپارتمان 
درخواست هاي تجديدنظر را افزايش داده و همچنان 
مدير سياست درآمد و مدير بخش ايمني و اعتماد براي 
منطقه آسيا اقيانوس��يه خواهد داشت. ايالن ماسك، 
توييت��ر را در اكتبر به مبلغ ۴۴ ميليارد دالر خريداري 
كرد و ۱۳ ميليارد دالر از پول اين قرارداد را با استقراض 
تامين كرد. وي از آن زمان، تغييرات گسترده اي را در 
اين شركت شبكه اجتماعي كليد زده و هشدار داده 
است توييتر در خطر ورشكستگي قرار دارد و تا اوايل 

نوامبر، روزانه چهار ميليون دالر ضرر داشته است. 

وزير ارتباطات:
 پروژه فيبر نوري، كشور را

تا سه دهه آينده بيمه خواهد كرد
زارع پور وعده پوش��ش ۲۰ ميليوني فيبر نوري تا پايان 
دولت را داده، اما تاكنون نزديك به سه ميليون پوشش 
محقق ش��ده اس��ت. وزير ارتباطات اعتقاد دارد ايجاد 
پوش��ش ۲۰ ميليون فيبر نوري منازل و كسب وكارها، 
كشور را حداقل تا س��ه دهه آينده بيمه خواهد كرد. به 
گفته زارع پور تاكنون تنها سه ميليون پوشش محقق شده 
است، اما او تأكيد كرد كه اين هدف گذاري تا پايان دولت 
محقق خواهد شد. نشست تخصصي شبكه ملي اطالعات 
و فضاي مجازي در جمع اساتيد دانشگاه علم و صنعت با 
حضور وزير ارتباطات برگزار شد. »عيسي زارع پور« در 
اين نشست به پروژه فيبر نوري منازل و كسب وكارها در 
اليه زيرساخت ارتباطي كشور اشاره كرد و گفت: »اين 
پروژه، يك پروژه راهبردي براي كشور به حساب مي آيد 
و حداقل تا سه دهه آينده، كشور را بيمه خواهد كرد. به 
همين منظور براي ايجاد پوشش ۲۰ ميليون فيبر نوري 
منازل و كس��ب وكارها برنامه ريزي كرده ايم.« او با بيان 
اينكه اوايل شروع به كار اين پروژه، عده اي تالش كردند 
آن را زير سوال ببرند و به نوعي نشدني جلوه دهند، گفت: 
»بااين حال خوشبختانه مقدمات تحقق اين وعده فراهم 
شده و به سرعت در سراسر كشور پروژه فيبر نوري درحال 
پيش��رفت اس��ت. درحال حاضر بيش از سه ميليون 
پوشش ايجاد شده و تا پايان دولت اين عدد به همان 
۲۰ ميليون پوش��ش خواهد رسيد. البته تحقق آن 
قطعًا نيازمند يك نيازمند عزم ملي و همراهي همه 
دس��تگاه هاي اجرايي و دخيل در اين پروژه است.« 
زارع پور گفت در حوزه افزايش سرعت اينترنت همراه 
نيز اقدامات خوبي انجام شده است و عالوه بر واگذاري 
فركانس هاي جديد به اپراتورها، در دهه فجر نيز ۴۰۰ 

سايت ۵G در سراسر كشور راه اندازي خواهد شد.

برگزاري نخستين رويداد رفع 
مساله هاي فناورانه همراه اول 

در حوزه راديويي
نخستين رويداد رفع مس��اله هاي فناورانه همراه اول 
در ح��وزه راديويي با هم��كاري كنفرانس بين المللي 
فناوري هاي موج ميليمتري و تراهرتز برگزار مي شود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، مركز تحقيق و توس��عه هم��راه اول با همكاري 
كنفران��س بين المللي فناوري ه��اي موج ميليمتري 
و تراهرت��ز )MMWaTT( نخس��تين روي��داد رفع 
نيازهاي فناورانه همراه اول در حوزه راديويي را برگزار 
مي كند. اين رويداد با هدف توانمندسازي اكوسيستم 
دانش بنيان در حوزه راديويي و استفاده از ظرفيت ها و 
توانمندي هاي شركت هاي فناور و تيم هاي دانشگاهي 
با تاكيد بر نگاه بومي در حل نيازه��اي فناورانه همراه 
اول برگزار مي شود. چالش ها و نيازهاي فناورانه همراه 
 اول در ح��وزه راديويي در دو عنوان طراحي و س��اخت

 E-Band Link و طراحي و س��اخت mm-Wave AAU 
ب��راي اين رويداد تش��ريح ش��ده و در ادامه طرح هاي 
پيش��نهادي از عالقه من��دان دريافت و ب��ا طرح هاي 
برگزيده و مورد تاييد همراه اول قرارداد تحقيق و توسعه 
منقعد خواهد شد. همراه اول از تمامي اساتيد، تيم هاي 
دانشگاهي و شركت هاي فعال اين حوزه دعوت كرده تا 
با ارسال طرح هاي پيشنهادي خود تا تاريخ ۳۰ بهمن 
۱۴۰۱، در اين رويداد شركت كنند. گفتني است جلسه 
تشريح نيازمندي هاي همراه اول در دو عنوان مذكور 
روز سه شنبه ۴ بهمن برگزار خواهد شد و عالقه مندان 
براي كس��ب اطالعات بيش��تر مي توانند به نش��اني 
 http://mmwatt.kntu.ac.ir/page_4615.html

مراجعه كنند .

دارندگان ارز هاي ديجيتال در يك هفته ۱۹۰ ميليارد دالر از دست دادند

سال سختي براي بيت كوين در پيش است

فراخوان مزایده عمومی واگذاری یک باب مغازه واقع درخیابان گلشن جنب استادیوم ملک نیا در شهرستان سنندج
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان در نظر دارد مزایده عمومی واگذاری یک باب مغازه واقع درخیابان گلشن جنب استادیوم ملک نیا را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2001005252000006برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت 
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س�تاد ( به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: سه شنبه مورخ 1401/10/20 می باشد .

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 10 روز دوشنبه ، مورخ  1401/10/26 می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13روز  پنجشنبه مورخ 1401/11/6 می باشد.

تاریخ بازگشایی: ساعت 9روز  شنبه، مورخ  1401/11/8 می باشد.
مهلت اعالم به برنده: تا ساعت 9 روز  سه شنبه ،مورخ 1401/11/18 می باشد.

» تذکر : مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ، ارسال پیشنهاد و بازگشایی برابر تاریخ هاي مندرج در فراخوان منتشر شده در سامانه 
ستاد می باشد .«

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار :
آدرس .سنندج ،خیابان بیمارستان توحید،بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان و کدپستی66164-76961...

تلفن:-33235003-33230155               دورنگار:087-33231605
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز راهبردی وپشتیبانی سامانه ستاد 1456
دفترثبت نام استان کردستان:087-33626190

سایر موارد :
٭  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : سپرده تضمین شرکت در فرآیند مزایده به میزان 10درصد مبلغ اولیه  و بصورت چک تضمینی 
و یا رسید بانکی واریز وجه به حساب  0105680901006 نزد بانک ملی  بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان می باشد . پاکت الف ، 

بایستی پس از بارگذاري در سامانه ستاد بصورت فیزیکی )الك و مهرشده( نیز در مهلت مقرر تعیین شده در فراخوان تحویل 
دستگاه مزایده گذارگردد .

٭  به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر در فراخوان واصل شود، 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

٭  قبل از خرید اسناد شرکت در مزایده و پرداخت هزینه هاي مربوطه به عنوان و شرح فراخوان کامال توجه گردد.

آگهی مزايده عمومی 
مقام معظم رهبری:» بسیاری از پیشرفتهای کشور مرهون تفکر بسیجی است«

بخش اول:
فراخوان ارزيابی کيفی مزايده اجاره پايانه های بندری

نوبت اول

سازمان بنادر و دریانوردی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

شرح

نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر1

نشانی دستگاه مزایده گزار: بوشهر، انتهای بزرگراه طالقانی بلوار بندر، برج بندر، دفتر امور قراردادها2

موضوع فراخوان: اجاره پایانه کاال و کانتینر به منظور انجام راهبری خدمات خنکاری، باربری، تخلیه و بارگیری و انبارداری در بندر دیلم3

4
4-1
4-2
4-3

تاریخ شروع فروش اسناد، تاریخ خاتمه فروش اسناد به شرکت کنندگان و تاریخ تحویل اسناد به مزایده گزار:
تاریخ فروش اسناد )از ساعت 8 صبح الی 15(: از روز دوشنبه مورخ 1401/10/19             تاریخ خاتمه فروش اسناد: روز دوشنبه مورخ 1401/10/26

تاریخ تحویل و تسلیم اسناد به مزایده گزار: روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 تا ساعت 15
تاریخ و زمان گشایش اسناد توسط کمیسیون: روز چهارشنبه 1401/11/12 ساعت 09:00

5

نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مزایده:

دریافت حضوری
 در محل: 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر )طبقه هفتم ساختمان برج بندر( - امور حقوقی و قراردادها
تلفن تماس: 07731666108 - خانم غاله

دریافت کنندگان اسناد باید با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی حاوی نام شرکت واریزکننده جهت دریافت 
اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مزایده به امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

6
تضمین شرکت در مزایده: تضمین شرکت در مزایده که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره شبا 

IR 770100004101064571214929 به مبلغ 2/000/000/000 ریال خواهد بود که مزایده گران باید در صورت کسب حداقل 
امتیاز الزم برای حضور در مزایده و در زمان مقتضی ارایه دهند.

محل گشایش اسناد ارزیابی کیفی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر7

شرایط الزامی ورود شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی مزایده: مزایده گران باید کلیه شرایط زیر را دارا بوده و در صورت عدم ارایه هر یک 8
از موارد ذیل، مستندات و مدارک آنها از فرآیند ارزیابی کیفی حذف خواهد گردید.

ارایه مجوز »تخلیه و بارگیری کاال« یا »راهبری پایانه های بندری« در بنادر از سازمان بنادر و دریانوردی یا ادارات کل بنادر )دارای 8-1
اعتبار(

8-2
ارایه گواهی تایید تامین اعتبار از سوی بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری معتبر دارای مجوز از بانک مرکزی به میزان 40/000/000/000 

ریال.
توجه: این گواهی می بایست به نام شرکت مزایده گر و خطاب به اداره کل بنادر و دریانوردی بوده و در غیر این صورت معتبر نمی باشد. 

هر شرکت اپراتور عملیات بندری و یا شرکت های اقماری وابسته به آن )که دارای سهام در آن شرکت هستند( تنها مجاز به در اختیار 8-3
داشتن یک پایانه کاالی عمومی در »بنادر جنوبی« کشور می باشند.

داشتن سابقه فعالیت تخلیه و بارگیری کاالهای تجاری غیرنفتی )کاالی عمومی یا کانتینری( در بنادر جنوبی کشور حداقل به میزان 8-4
20000 )بیست هزار( تن در 5 سال گذشته.

 بهای خرید حضوری اسناد مزایده: مبلغ 1500000 )یک میلیون و پانصد هزار( ریال واریز به شماره حساب 4001064504008225 9
)با شناسه واریز( نزد بانک مرکزی به نام درآمد بندر.

 دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری با ارایه اصل فیش با نام متقاضی و مشاهده آگهی مزایده از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی10
 lets.mporg.ir امکان پذیر می باشد.

شناسه آگهي: 1438597



تعادل|
كس��ري بودجه دولت، محيط تورمي بودجه 1401، 
نااطميناني هاي ناشي از تنش هاي بين المللي و نبود 
افق روش��ن از توافق هس��ته اي و اخت��ال در برخي 
مسيرهاي تأمين ارز، منجر به افزايش انتظارات تورمي 
در جامعه و هجوم به بازار دارايي ها به ويژه بازار ارز براي 
حفظ ارزش پول ش��ده است. در همين راستا، متولي 
بخش خصوصي در نشس��ت هيات نمايندگان از دو 
اقدام اساسي براي حل وفصل اصولي بحران بازار ارزي 
گفت. اولين گامي كه دولت بايد در تدوين بودجه سال 
140۲ لحاظ كند، تثبيت ورودي ارز حاصل از فروش 
نفت به اقتصاد است؛ چراكه با توجه به نوسانات قيمتي 
نفت ومشكات فروش آن در بازارهاي جهاني، تثبيت 
رانت نفت در بودجه هاي سنواتي مي تواند مانع از در 
نظر گرفتن درآمدهاي غيرواقعي در بودجه و متعاقبا 
جهش هاي ارزي ش��ود. اقدام ديگري كه بايد به آن 
توجه ويژه شود، عمق بخش��ي به بازار ارز و افزايش 
عرضه ارز است. اين عمق بخشي بايد به گونه اي باشد 
كه انگي��زه صادركنندگان به ورود ارز به كش��ور را 
افزايش دهد؛ چراكه با اقدامات جديد سياست گذار، 
مخاطرات ارزي س��ال هاي 97 و98 در حال تكرار 
اس��ت. اقدامات ارزي كه ضربه شديدي به صادرات 
كشور زد و 7ميليارد دالر را تحت تاثير قرار دارد.«

    دغدغه فعاالن اقتصادي چيست؟ 
نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور نمايندگان 
بخ��ش خصوصي برگ��زار ش��د و بررس��ي مهم ترين 
دغدغه هاي فعاالن اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. در 
ابتداي نشست هيات نمايندگان، محمد حسن ديده ور 
نايب رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در نطق پيش 
از دستور نس��بت به تورم، سياس��ت هاي مبهم ارزي، 
مقررات دس��ت وپاگير، بي عدالتي در تامين اجتماعي 
و چالش هايي از اين دس��ت هشدار داد و در عين حال از 
بي برنامگي در برابر وضعيت ناسالم آب وهوا در شهرهاي 
بزرگ كش��ور، انتقاد كرد. اين فع��ال اقتصادي از وجود 
مشكات در همه حوزه ها سخن گفت و از تشريح حال 
وهواي توليد و تجارت براي مسووالن و بيان پيشنهادها 
خبر داد. به گفته او، تصميم گيران نسبت به اين مسائل 
بي توجه هس��تند. او ادامه داد: سطح ناآرامي ها در پهنه 
اقتصادي رو به رشد بوده و اين شرايط مايه نگراني شده 
است. در اين وضعيت اتاق ايران با توجه به جايگاه ملي و 
بين المللي بايد واكنش نشان دهد و هشدارهاي الزم را به 
موقع اعام كند. بايد در مقابل مسووالن ناكارآمد بايستد 
و اجازه ندهد اس��تراتژي هاي اشتباه اتخاذ و اجرا شوند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين از عملياتي 
نشدن برنامه هاي باالدستي از جمله برنامه هاي توسعه 
انتقاد كرد و گفت: اتاق ايران بايد نسبت به اين موضوع 
واكنش نشان داده و پيگير تصويب و اجراي برنامه هفتم 
توسعه ش��ود. ديده ور با اشاره به افزايش سير مهاجرت 
نيروي انساني ماهر خدماتي از ايران، مشكل پيشروي 
كش��ور در س��ال هاي آينده را كمبود همي��ن افراد در 
بخش هاي مختلف توليدي و غيره دانست. او پيشنهاد 
داد: اتاق ايران سرمايه گذاري كند و چهار ساختمان در 
چهار استان هدف در نظر بگيرد تا به سازمان هاي فني 
حرفه اي اختصاص يابد و با تعريف سازوكار دقيقي، زمينه 
تربيت نيروي انساني ماهر در بخش خدمات را فراهم كند.

    تغيير رويكرد در برنامه هفتم توسعه
رييس اتاق ايران در ادامه اين نشست؛ سخنراني خود 
را با محوري��ت دو موضوع اصل��ي و روز اقتصاد ايران 
يعني برنامه هفتم توسعه و تصميمات اقتصادي اخير 
درباره نرخ ارز و نرخ سود بانكي آغاز كرد. غامحسين 
شافعي با اشاره به اهميت برنامه هفتم توسعه، گفت: 
ماهيت برنامه هاي ميان م��دت در ايران، توزيع رانت 
نفت و گاز بوده و درنتيجه، نه تنها توس��عه به معناي 
دقيق كلمه محقق نشده است، بلكه در هفت دهه پر از 
تجربه، برنامه ريزي مسائل كشور از چالش هاي سطح 
توسعه به حاش��يه تهيه آب و برف و غذا تقليل يافته 
است. رييس اتاق ايران درباره عدم موفقيت در تحقق 
اهداف برنامه هاي توس��عه، به بررسي هاي مشترك 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران و اتاق مشهد اشاره كرد و 
افزود: يكي از مسائل مهم، شرايط اوليه حاكم بر كشور، 
تحوالت جهاني و پيش بيني ها از آينده است كه تاكنون 
مغفول مانده است. اقتصاد ايران در آستانه برنامه هفتم، 
با قيود و شوك هاي بيروني و چالش هاي دروني مواجه 
است كه وضعيت را در برنامه هفتم توسعه ويژه ساخته 
اس��ت. توصيه اول به دولت اين است كه با صراحت و 

دقت، شرايط را تحليل كند و با مردم در ميان بگذارد.
او يكي از موضوعاتي كه در تدوين برنامه هفتم بايد به 
آن توجه شود را تحوالت اقتصاد بين الملل و به ويژه 
تجارت بين الملل عنوان كرد و گفت: از يك سو بخش 
مهمي از راه هاي عادي تعامل اقتصادي ايران با اقتصاد 
جهاني محدود شده و از سوي ديگر، هرگونه تحول 
مهم و چشمگير در اقتصاد كشورها ازجمله ايران به 

تحوالت كان بين المللي پيوند خورده است.

   ايران در حال حذف شدن
از زنجيره ارزش جهاني 

شافعي با بيان اينكه در ديپلماسي اقتصادي ايران، شرق 
يا غرب نمي توانند جايگزين يكديگر ش��وند، تصريح 
كرد: بازارهاي صادراتي ايران در آسيا و در جهان شرق 
قرار گرفته اند درحالي كه زيرس��اخت هاي مبادله با 
اين بازارها ش��امل زيرساخت هاي بيمه و حمل ونقل 
عمدتًا متأثر از ساير كشورها و سياست هاي آنها عمل 
مي كنند. بنابراي��ن ايران براي حل وفصل اين معضل 

اساسي به تداوم ديپلماسي اقتصادي بينديشد و اين 
مساله را در تدوين برنامه هفتم توسعه نيز لحاظ كند.

نكته ديگري كه در سخنراني رييس اتاق ايران مورد 
تأكيد قرار گرفت، پيونده��اي اقتصاد ايران و اقتصاد 
جهاني بود. طبق اظهارات ش��افعي، اخيراً يك طرح 
تحقيقاتي مهم در اتاق ايران اجرا شد و طيان جدول 
داده  -  س��تانده ايران در جدول داده - ستانده جهاني 
كه 70 كشور منتخب را در برمي گيرد ادغام شد. اين 
70 كش��ور بيش از 90 درصد توليد جهان را به خود 
اختصاص مي دهند. در آينده از اين ابزار براي سنجش 
آثار سياست هاي اقتصادي طرف هاي تجاري استفاده 
ش��اياني خواهيم كرد؛ اما يكي از نتايج تأسف بار اين 
مطالعه آن بود كه نشان داد اقتصاد ايران از زنجيره هاي 
ارزش آفريني جهاني در حال حذف شدن است. برنامه 
هفتم توس��عه بايد به دنبال بازس��ازي نقش ايران در 
زنجيره هاي ارزش جهاني باش��د. ش��افعي ادامه داد: 
آخرين پيش��نهاد اتاق ايران براي تدوين بك برنامه 
توسعه گرا و به دوراز رانت جويي گروهي از ذينفعان ارايه 
مي كند، يك نهاد فراقوه اي براي برنامه ريزي و اجراست. 
نهادي كه از نوس��انات كوتاه م��دت و جابه جايي هاي 
دولت ها و مجالس كش��ور جدا باش��د و قادر به اتخاذ 
تصميم هاي بلندمدت ش��ود. به گفته او، در شرايط 
فعلي، تهيه و تصويب برنامه توس��عه به عنوان هدف 
محس��وب مي ش��ود و پس از تصويب قانون برنامه و 
اباغ آن، فرايند خاتمه مي يابد و دستگاه هاي اجرايي 
اقدامات روزمره خود را در پوشش آن و به اسم برنامه 

توسعه، همچنان ادامه مي دهند.

    لزوم سياست زدايي از نرخ ارز
رييس اتاق ايران در بخش دوم س��خنراني خود، به 
سياس��ت هاي اخير ارزي پرداخ��ت و گفت: اينكه 
موضوعي مانند سياس��ت هاي ارزي و به طور خاص 
نرخ ارز، به موضوعي سياس��ي تبديل ش��ده است، 
راه حل هاي علمي درباره آن به كار گرفته نمي شود. 
با توجه به ساختار اقتصاد ايران و وابسته بودن بودجه 
دولت، س��هم باالي نهاده هاي وارداتي در توليدات 
صنعتي و كشاورزي و...، نرخ ارز يك متغير كليدي و 
اثرگذار بر همه اركان اقتصاد ايران است. او ادامه داد: 

كسري بودجه دولت، محيط تورمي بودجه 1401، 
نااطميناني هاي ناشي از تنش هاي بين المللي و نبود 
افق روش��ن از توافق هس��ته اي و اختال در برخي 
مس��يرهاي تأمين ارز، منجر به افزاي��ش انتظارات 
تورمي در جامعه و هجوم به بازار دارايي ها به ويژه بازار 

ارز براي حفظ ارزش پول شده است.
ش��افعي اظهار كرد: يكي از اقدامات اساسي كه دولت 
براي حل وفصل اصولي بحران بازار ارز بايد در تدوين 
بودجه س��ال 140۲ لحاظ كند، تثبي��ت ورودي ارز 
حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اينكه 
درآمدهاي نفتي ب��ه دو متغير توانايي فروش نفت در 
بازارهاي جهاني و قيمت آن بستگي دارد و با عنايت به 
مشكاتي كه در خصوص فروش نفت و دريافت ارزهاي 
حاصله براي كشور و نيز نوسانات قيمتي شاهد هستيم، 
تثبيت رانت نفت در بودجه هاي سنواتي مي تواند مانع از 
در نظر گرفتن درآمدهاي غيرواقعي در بودجه و متعاقبًا 
جهش ه��اي ارزي گردد. او ادام��ه داد: اقدام ديگري 
كه بايد به آن توجه ويژه ش��ود، عمق بخشي به بازار 
ارز و افزايش عرضه ارز اس��ت. اين عمق بخشي بايد 
به گونه اي باشد كه انگيزه صادركنندگان به ورود ارز 
به كشور را افزايش دهد؛ اما متأسفانه متوجه اقدامات 
جديدي هس��تيم كه خاطرات سال هاي 97 و 98 را 
تكرار كرده، ضربه شديد به صادرات كشور بوده و آن را 
6 تا 7 ميليارد دالر تحت تأثير قرار داده است كه مساله 

مشكات ارزي كشور را دوچندان خواهند كرد.

    تصميمات جديد درباره انتخابات اتاق 
در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت، آيين نامه هيات 
نمايندگان اتاق اي��ران و اتاق هاي شهرس��تان كه با 
همكاري بين شوراي عالي نظارت و هيات رييسه اتاق 
ايران به منظور برگزاري دقيق و شفاف انتخابات دوره 
دهم هيات نمايندگان، اصاح شده بود، ديروز در جمع 
اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران به راي گذاشته شد 
و در نهايت كليات اين اصاحيه به راي گذاشته شد كه 
با كسب ۵6درصد آرا به تصويب رسيد. به دنبال تصويب 
كلي��ات، جزييات و بندهاي آيين نامه مورد بررس��ي 
قرار گرفت و بنابر آن، پيش��نهاد اضافه شدن بندي با 
اين محتوا كه تصدي رياس��ت در اتاق ايران، تهران و 
شهرس��تان ها در دوره س��وم منوط به كسب دو سوم 
آراي هيات نمايندگان اتاق مربوط خواهد بود، به راي  
گذاشته شد و با كسب 6۲درصد آرا به تصويب رسيد. 
در اين رابطه با دريافت ۵9درصد آراي هيات نمايندگان 
اتاق ايران مقرر شد تجديد انتخابات ميان دوره اي اتاق 
ايران به صورت منفرد يا مجتمعا با دريافت يك سوم 
آرا، امكان پذير باشد. امكان مشاركت تشكل ها براي 
كانديدا ش��دن در جمع اعضاي هيات رييس��ه اتاق 
ايران، موض��وع ديگري بود كه در راس��تاي اصاح 
جزييات اصاحيه آيين نامه هيات نمايندگان اتاق 
ايران و اتاق هاي شهرستان ها مورد توجه قرار گرفت 
و اين موضوع با كسب 60 درصد راي منفي، تصويب 
نشد و بنابراين نمايندگان تشكل ها در جمع هيات 
نمايندگان اتاق ايران همانند گذشته امكان كانديدا 
ش��دن براي هيات رييس��ه اتاق اي��ران را ندارند. بر 
اساس اين گزارش، دهمين دوره انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور 

اسفند ماه امسال برگزار مي شود.
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صادرات يك ميليارد دالر كاال 
به آفريقا

سخنگوي باشگاه تجار ايران و آفريقا ضمن تشريح 
آخرين وضعيت تجارت اي��ران و قاره آفريقا، گفت: 
از ابتداي س��ال تاكنون يك ميليارد و 9۳ ميليون 
دالر كاال به كش��ورهاي آفريقايي صادر شده است. 
س��يد روح اهلل لطيفي در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در مورد وضعيت تج��ارت با قاره آفريقا، اظهار كرد: 
بر اس��اس آخرين آمارها، از ابتداي سال تا دهم دي 
م��اه، دو ميليون و ۲90 هزار ت��ن كاال به ارزش يك 
ميليارد و 169 ميليون و ۳60 هزار و ۳84 دالر بين 
ايران و كشورهاي آفريقايي تبادل شد. سخنگوي 
باش��گاه تجار ايران و آفريقا افزود: از اين ميزان، دو 
ميليون و ۲09 هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 
9۳ ميليون و 87۵ هزار و 996 دالر س��هم صادرات 
ايران به 44 كش��ور آفريقايي و 80 هزار و ۵67 تن 
كاال به ارزش 7۵ ميليون و 484 هزار و ۳88 دالر نيز 
سهم واردات ايران از ۲۲ كشور آفريقايي بود. وي در 
خصوص مقاصد صادراتي ايران در قاره آفريقا گفت: 
پنج مقصد اول ص��ادرات كاالهاي غير نفتي ايران 
به آفريقا از ابتداي سال تا دهم دي شامل آفريقاي 
جنوبي با خريد ۲81 ميليون و 618 هزار دالر و سهم 
۲6 درصدي، موزامبيك با 189 ميليون و 178 هزار 
دالر و سهم 17 درصدي، غنا با 144 ميليون و 11۲ 
هزار دالر و سهم 1۳ درصدي، سودان با 141 ميليون 
و ۵4۲ هزار دالر و سهم 1۳ درصدي و نيجريه با 1۲9 
ميليون و ۵7 هزار دالر و س��هم 1۲ درصدي بود. به 
گفته لطيفي، اين ۵ كشور 7۵ درصد وزن و 80 درصد 
ارزش ص��ادرات ايران به آفريقا را به خود اختصاص 
داده اند. وي افزود: كنيا، ساحل عاج، زيمباوه، زامبيا، 
اوگاندا، تانزانيا،  ترينيداد و توباگو، تونس، توگو، چاد، 
سومالي، سنگال، سيرآلئون، سيشل، رواندا، نيجر، 
موريس، موريتاني، مالي، ماداگاسكار، مراكش، ليبي، 
كومور، گواتماال، گينه، گابن، اتيوپي، مصر، الجزاير، 
جيبوتي، كامرون، كنگ��و، جمهوري دموكراتيك 
كنگو، بوتساوانا، برونئي، بنين، بروندي، بوركينافاسو و 
آنگوال ساير مقاصد صادراتي كاالي ايراني به آفريقا در 
اين مدت بودند. قائم مقام باشگاه تجار ايران و آفريقا 
در مورد واردات از آفريقا نيز گفت: تانزانيا با فروش 49 
هزار و 866 تن كاال به ارزش 19 ميليون و ۵60 هزار 
دالر )6۲ درصد وزن و ۲6 درصد ارزش كل واردات(، 
كنيا با 14 ميليون و 79۵ هزار دالر سهم ۲0 درصدي 
از كل واردات، آفريقاي جنوبي با 11 ميليون و 498 
هزار دالر و سهم 1۵ درصدي، غنا با 6 ميليون و ۵60 
هزار دالر و سهم 9 درصدي و سيشل با 6 ميليون و 10 
هزار دالري و س��هم 8 درصدي، پنج كشور نخست 
آفريقايي فروش كاالبه ايران در اين مدت بودند كه 
جمعًا 81 درص��د وزن و 78 درصد ارزش واردات 
كاال از آفريقا را به خود اختصاص دادند. وي اظهار 
كرد: آفريقاي مركزي، كنگو، ساحل عاج، كامرون، 
مصر، اتيوپ��ي، مراكش، ماداگاس��كار، موريس، 
ماالوي، رواندا، سودان، سوازيلند، تونس، اوگاندا، 
زيمبابوه و زامبيا نيز از ديگر كشورهاي آفريقايي 

تأمين كننده كاال براي ايران در اين مدت بودند.

تأمين فوري ارز كاالهاي اساسي 
و ترخيص سريع از بنادر

امكان واردات كاالهاي اساسي )كنجاله، جو، ذرت 
و خوراك طيور( تا س��قف 1.۵ ميلي��ارد دالر وفق 
اباغ معاون اول رييس جمهوري فراهم شد و فرايند 
تخصيص و پرداخت ارز براي محموله هاي موضوع 
اباغ ياد ش��ده از ام��روز به فوريت انجام مي ش��ود.  
به گزارش ايس��نا، بان��ك مركزي اعام ك��رد كه با 
گشايش هاي ارزي انجام شده و پيرو هماهنگي هاي 
به عمل آمده بين س��ازمان برنام��ه و بودجه، بانك 
مركزي و وزارت جهاد كشاورزي براي رفع مشكات 
ريالي مربوط به تأمين ارز كاالهاي اساسي و باتوجه به 
تضمين صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، 
امكان واردات كاالهاي اساسي تا سقف 1.۵ ميليارد 
دالر وفق اباغ معاون اول رييس جمهوري فراهم آمد 
و فرايند تخصيص و پرداخت ارز براي محموله هاي 
موضوع اباغ ياد شده از امروز به فوريت انجام مي شود.  
بر اين اس��اس، باتوجه به اينكه برخي محموله هاي 
مربوط به اين امر از قبل به سمت كشور حمل شده و 
فرايند ترخيص و تخليه آنها از امروز انجام مي شود، 
انتظار مي رود آثار اجرايي اين اقدام به زودي در بازار 
كاالهاي اساس��ي و ضروري مش��اهد شود. گفتني 
است؛ عرضه كاالهاي موضوع اين تصميم )كنجاله، 
جو، ذرت و خوراك طيور( با هماهنگي وزارت جهاد 
كشاورزي در س��امانه بازارگاه انجام خواهد شد و 
تأمين و فروش ارز اين كاالها توسط بانك مركزي 
موجب كاهش تقاضا در س��امانه نيم��ا و افزايش 
تأمين ارز براي ساير تقاضاهاي وارادتي خواهد شد.

عوارض صادراتي
گوجه فرنگي تمديد شد

با تصمي��م وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
جهاد كش��اورزي ع��وارض 0.۵ درصدي صادرات 
گوجه فرنگي تمديد شد. به گزارش ايسنا، بر اساس 
نامه نرگس باقري زمردي، مديركل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت، به گمرك، عوارض 
صادراتي گوجه فرنگي زراعي به ميزان 0.۵ درصد 
ارزش پايه صادراتي تا اطاع ثانوي تمديد شد.اخذ 
ع��وارض 0.۵ درصدي آب مج��ازي موضوع بند و 
تبصره 8 قانون بودجه كل كش��ور نيز الزامي است. 
گفتني است اين موضوع به كل واحدهاي ستادي و 
گمركات اجرايي اباغ شده است. اوايل امسال عوارض 
صادرات گوجه فرنگي به ازاي هر كيلو 6000 تومان 
وضع شد. اما مدتي بعد عوارض به 100 درصد قيمت 
پايه صادراتي رسيد. در نهايت آذر ماه امسال عوارض 

صادراتي اين محصول به 0.۵ درصد كاهش يافت.

عرضه ۱۷۰ هزار خودروي داخلي 
در روزهاي آتي

سخنگوي وزارت صمت ضمن اشاره به انجام 40 هزار 
ثبت س��فارش براي واردات خودرو، از عرضه حدود 
170 هزار دستگاه خودروي توليد داخل طي روزهاي 
پيش رو خبر داد. به گزارش مهر، اميد قاليباف در مورد 
واردات خودرو، اظهار كرد: تا امروز حدود 40 هزار ثبت 
سفارش براي واردات خودرو انجام شده است و اولين 
فروش خودروه��اي خارجي در دي ماه انجام خواهد 
شد. سخنگوي وزارت صمت افزود: تمام مجوزهاي 
الزم براي فروش و شماره گذاري خودروهاي خارجي 
انجام شده اس��ت و اكنون هيچ مانعي براي واردات، 
ترخيص، شماره گذاري و فروش خودرو وجود ندارد. 
وي ضمن تاكيد بر شتاب گرفتن واردات، به فروش هاي 
بزرگ خودروهاي داخلي اشاره كرد و گفت: در راستاي 
هدف گذاري انجام شده وزارت صمت مبني بر عرضه 
900 هزار دستگاه خودرو در 6 ماه آينده، طي روزهاي 
پيش رو مجموعًا حدود 170 هزار دستگاه خودروي 
توليد داخل توسط دو شركت بزرگ خودروساز عرضه 
خواهد شد. مشاور وزير صمت به عرضه 4 هزار دستگاه 
شاهين كه امروز در بورس انجام شد اشاره كرد و افزود: 
ب��راي اين تعداد عرضه تنه��ا 1۵4۵ متقاضي وجود 
داشت كه توانستند با همان قيمت پايه ۳04 ميليون 
تومان خودرو را خريداري كنند. قاليباف گفت: عرضه 
خودرو افزايش خواهد يافت كه قطعًا موجب اش��باع 

بازار و حذف تقاضاي سرمايه اي مي شود.

گم شدن روزانه ۵۰ ميليون
نان لواش در نانوايي ها

مش��اور وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي گفت: رصد 
داده هاي كارتخوان هاي هوشمند در نانوايي ها نشان 
مي دهد روزانه ۵ هزار تن آرد يعني چيزي حدود ۵0 
ميليون قرص نان لواش در نانوايي ها گم مي شود. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، محمد 
جال اظهار كرد: با معادل سازي حجم آرد توزيع شده 
طي يك روز در نانوايي ها و مقدار نان توليد ش��ده، 
مشخص ش��د حدود ۵ هزار تن آرد در اين بين گم 
شده است. مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با 
اين حساب، با محاسبه 100 گرم آرد براي توليد يك 
قرص نان لواش، حدود ۵0 ميليون نان لواش در يك 
روز ناپديد مي شود! جال تصريح كرد: اين مقدار نان 
صرف خوراك دام و طيور، مصرف واحدهاي صنفي 
و صنعتي در حوزه گندم و بخشي هم قاچاق مي شود.

كاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدي 
مصرف مرغ

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گفت: افت توان 
خريد مصرف كنندگان در ميزان خريد قابل پيش بيني 
ب��ود، در حالي كه قيمت م��رغ افزايش قابل توجهي 
نكرد و هم اكنون مرغ گرم كمتر از نرخ مصوب يعني 
كيلويي ۵0 تا ۵۲ هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار 
عرضه مي شود. حبيب اهلل اس��داهلل  نژاد در گفت وگو 
با ايلنا، با اش��اره به آخرين آمار جوجه ريزي از سوي 
توليدكنندگان گفت: 110 ميليون قطعه در آذر سال 
جاري جوجه ريزي انجام گرفت و در دي تا به امروز ۵۳ 
ميليون و ۵00 قطعه جوجه ريزي انجام شده است و 
به نظر مي رس��د كه تا پايان ماه 114 تا 11۵ ميليون 
جوجه ريزي انجام شود. وي ضرر روزانه توليدكنندگان 
را حدود 1۲0 ميليارد تومان اعام كرد و افزود: ضرر 
توليدكنندگان در ماه بيش از ۳ هزار و ۵00 ميليارد 
تومان است از اين رو از وزارت كشاورزي انتظار داريم 
يا از طريق شركت پشتيباني امور دام از وظايف قانوني 
خود اقدام به جمع آوري مرغ مازاد كند يا اينكه دغدغه 
توليدكنندگان را در خصوص تامي��ن منابع مالي و 
جبران ضرر و زيان احتمالي انجام بدهند و تشكل ها 
اقدام به جمع آوري مرغ مازاد كنند. مديرعامل اتحاديه 
سراسري مرغداران با بيان اينكه توليد بايد متناسب با 
نياز بازار مديريت شود اما در اين زمينه اقدامي انجام 
نشده است، گفت: ۳0 درصد سرمايه در گردش مورد 
نياز بخشي از واحدهاي مرغداري در غالب تسهيات 
كم بهره به مرغداران پرداخت شده است. اسدا هلل نژاد از 
كاهش ۲۵ تا ۳0 درصدي مصرف مرغ خبر داد و افزود: 
افت توان خريد مصرف كنندگان در ميزان خريد قابل 
پيش بيني بود در حالي كه قيمت مرغ افزايش قابل 
توجهي نكرد و هم اكنون مرغ گرم كمتر از نرخ مصوب 
يعني كيلويي ۵0 تا ۵۲ هزار تومان در ميادين ميوه و 
تره بار عرضه مي شود. مرغ گرم در واحدهاي صنفي 
نيز كيلويي ۵7 تا 60 هزار تومان اس��ت. به گفته اين 
فعال اقتصادي؛ توليدكنندگان در هر كيلو مرغ حدود 
10 تا 1۲ هزار تومان ضرر متحمل مي شوند. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما دولت راهكاري 
براي مديريت بازار در عيد نوروز دارد؟ گفت: اميدواريم 
دولت صداي شكسته شدن استخوان هاي مرغداران 
را بشنود و متوجه شود كه مازاد مرغ را مديريت كند 
تا توليد و مزيت توليد دچار چالش نشود و تا به واسطه 
عدم امكان جوجه ريزي مرغداران به دليل زيان هايي 
كه متحمل مي شوند ش��اهد كمبود وافزايش افسار 
گريخته قيمت در ماه هاي آينده نباشيم. مديرعامل 
اتحاديه سراس��ري مرغ��داران ادامه داد: اگ��ر الزام 
بازگشت ارز براي صادرات مرغ گوشتي برداشته شود 
در اين ش��رايط امكان صادرات وج��ود ندارد چراكه 
قيمت ها همخواني نخواهد داشت. همچنين در اين 
رابطه مهدي يوس��فخاني در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي ايلنا، با تاييد كاهش ۳0 درصدي نرخ مرغ 
گوشتي گفت: با كاهش تقاضا قيمت مرغ گوشتي 
به زير نرخ مصوب رسيد و در واحدهاي صنفي مرغ 
كيلويي ۵0 تا ۵7 هزار تومان بفروش مي رسد در 
حالي كه نرخ مصوب مرغ كيلويي 6۲ هزار تومان 
اس��ت. به گفته وي؛ عرضه زياد و تقاضا كم است. 
به گزارش ايلنا، مرغ گرم در ميادين ميوه و تره بار 

كيلويي 49 هزار و 900 تومان بفروش مي رسد.

اتاق ايران هشدار داد: مخاطرات ارزي سال هاي 97 و 98 در حال تكرار است

دو گام فوري حل بحران ارزي

سرپرست دفتر صنايع خودرو وزارت صمت اعالم كرد

تعيين تعرفه خودروهاي وارداتي

جوابيه شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران

سرپرس��ت دفتر صنايع خودرو وزارت صمت با اشاره به 
ثبت سفارش 40 هزار خودرو خارجي گفت: تا پايان سال 
100 هزار خودرو خارجي عرضه خواهد شد. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، عبداهلل توكلي الهيجاني سرپرست 
دفتر صنايع خ��ودرو وزارت صمت با بيان اينكه تا پايان 
سال 100 هزار خودرو خارجي عرضه خواهد شد، گفت: 
اين عزم وجود داشت تا بتوانيم ساز و كار اجرايي را فراهم 

كنيم و به ثبت سفارش 40 هزار خودرو برسيم. در حال 
حاضر اين عزم سبب ش��ده تا واردكنندگان وارد شوند. 
وي با اشاره به اينكه انتظار از انجمن واردكنندگان اين 
است كه نقش پيشران را بازي كند، گفت: امروز بسياري 
از سواالتي كه مطرح است با يك جست وجوي كوچك 
مي توانيد به نتيجه برسيد. براساس مصوبه اي كه وجود 
دارد اختيار تعرفه را به كارگروهي متش��كل از سه وزير 

واگذار شده است. توكلي تاكيد كرد: براي خودروي 8 هزار 
دالري )خودروهاي زير 10 هزار دالر( كه موتور 1000 
سي سي دارد مشمول تعرفه 10 درصدي است. اين مزيت 
در نظر گرفته شده است چرا كه بازار خودرو به اين مدل 
خودروها نياز دارد. نكته اين است كه وقتي يك فرآيند 
ممنوع مي شود و دوباره آغاز مي شود رانت بسيار زيادي به 
وجود مي آيد. سرپرست دفتر صنايع خودرو وزارت صمت 

با بيان اينكه براي جلوگيري از سود باالي اوليه در مراحل 
اول بورس كاال با 1۵ درصد سود منصفانه در نظر گرفته 
شده است، گفت: براين اساس مابه التفاوت قيمت پايه و 
عرضه در بورس كاال به خزانه دولت واريز خواهد شد. به 
اين ترتيب انگيزه اي براي بازارسازي و افزايش قيمت ها 
ب��راي واردكننده وج��ود نخواهد داش��ت. در حقيقت 

باالترين تعرفه ها شامل 7۵، 8۵ و 9۵ درصد است.

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
موض��وع: جوابي��ه به خبر »اخب��ار ضد و نقي��ض درباره 

مازوت سوزي«
با سام و احترام،

عط��ف به خبر ب��ا موضوع »اخب��ار ضد و نقي��ض درباره 
مازوت س��وزي« من��درج در روزنامه تعادل روز ش��نبه 
1401/10/10، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد 
پاسخ ذيل جهت تنوير افكار عمومي مخاطبان محترم به 
نحو مطلوب و در اولين فرصت، از آن رسانه وزين منتشر 

و اطاع رساني شود.
مجيد شهيدي
رييس روابط عمومي

در راس��تای تنوير اف��کار عمومی در خص��وص توليد و 
توزيع سوخت های بنزين و نفت گاز باکيفيت و مطابق با 
استانداردهای زيست محيطی، در پاسخ به خبر منتشر شده 
با عنوان »اخبار ضد و نقيض درباره مازوت سوزی«مندرج در 
روزنامه تعادل، روز شنبه 1401/10/10، خاصه گزارش 
اقدامات شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی 

ايران را به اطاع مي رساند:
1- ظرفيت توليد بنزين يورو4 به تفکيک پااليشگاه های 
کشور به ش��رح زير مجموعا در حدود 7۵ ميليون ليتر در 

روز است.

پااليشگاه ش��ازند )14/۵ميليون ليتر(، پااليشگاه تبريز 
)۳/۵ ميليون ليتر(، پااليش��گاه اصفهان )1۲/۵ ميليون 
ليتر(، پااليشگاه بندرعباس )۵ ميليون ليتر(، پااليشگاه 
ستاره خليج فارس)۳6ميليون ليتر( و پااليشگاه الوان )۳ 

ميليون ليتر(.
۲- در راس��تای مقابله با رش��د فزاينده مصرف بنزين که 
ميانگين توزيع آن در آذرماه سال جاری به 104 ميليون 
ليتر در روز رسيده است، مطابق با آيين نامه فنی در زمينه 
کنت��رل و کاهش آلودگی ه��وا موضوع م��اده )۲( قانون 
هوای پاک مصوبه ش��ماره 10060۲ /ت ۵۵07۲ مورخ 
1۳97/7/۳0 هيات وزيران و مشخصا حسب تبصره )1( 
ماده )۲( آن که اشعار می دارد: توليد و توزيع )70( ميليون 
ليتر بنزين يورو )4( در روز منوط به عدم تجاوز سقف ميزان 
مصرف بنزين کشور از8۵ ميليون ليتر در روز می باشد، توليد 
بنزين در پااليشگاه های ستاره خليج فارس، بندرعباس و 
الوان با حفظ شاخص های زيست محيطی هم چون ميزان 
گوگرد)کمت��ر از ppm ۵0(، بنزن کمت��ر )کمتر از يک 
درصد(، ترکيبات آروماتيک )کمتر از ۳۵ درصد( و ترکيبات 
اولين)کمتر از 18 درصد( صرفاً با تعديل عدد اکتان مشابه 

بنزين معمولی صورت می پذيرد.
مطابق مفاد ماده )۲(  قانون هوای پاک مصوب سال 1۳96 
مجلس شورای اس��امی و موارد )1( و)۲( آيين نامه فنی 

مصوب مورخ 1۳97/7/۳0 هي��ات وزيران ، توزيع بنزين 
و نفت گاز در کان شهرهای تهران، کرج،مشهد ، شيراز ، 

اصفهان ، تبريز ، اراک و اهواز از نوع يورو )4( می باشد.
۳- ب��ا راه اندازی پروژه ارتقاء کيفيت نفت گاز پااليش��گاه 
اصفهان ، توليد نفت گاز ي��ورو )4( آن از ۲ميليون ليتردر 
روز به 18ميليون ليتر در روز نفت گاز يورو)۵( افزايش يافته 
است که با احتساب توليد نفت گاز يورو4 در پااليشگاه های 
شازند )11ميليون ليتر در روز(، بندرعباس )11ميليون ليتر 
در روز (، تبريز )۲/۵ميليون ليتر در روز( تهران )9 ميليون 
ليتر در روز(، الوان )۲/۵ ميليون ليتر در روز (، مجموع توليد 
نفت گاز يورو4 و ۵ پااليشگاه ها به ۵4 ميليون ليتر در روز 
 ppm۵0 رسيده است و شاخص اصلی آن گوگرد کمتر از
 10 ppm ۵0جزء در ميليون( ب��رای نفت گاز يورو )4( و(

برای نفت گاز يورو )۵( می باشد. 
4- ع��اوه ب��ر ظرفيت ه��ای ذکرش��ده در بن��د)۳( 
حدود16ميليون ليتر در روز از نفت گاز توليدی کشور در 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس با محتوای گوگرد کمتر 
از ppm ۲000 تولي��د و توزيع می ش��ود ک��ه گرچه در 
طبقه بندی نفت گاز يورو)4( قرار نمی گيرد ولی گوگرد آن 
به مراتب کمتر از حد مجاز گوگرد در نفت گاز معمولی است. 
۵- با توجه به افزايش توليد نفت گاز يورو 4 در پااليشگاه های 
کش��ور، توزيع نفت گاز در 8کان شهر کشور و هم چنين 

تعداد 16۳جايگاه عرضه س��وخت نف��ت گاز محورهای 
مواصاتی مصوب هيات محترم وزيران و هم چنين تمامی 
جايگاه های عرضه سوخت اس��تان تهران نيز از نوع يورو 

4 می باشد. 
6- در طول شبانه روز حدود 1۳ميليون ليتر بنزين مطابق 
با اس��تاندارد يورو4، ۲/۵ميليون ليت��ر نفت گاز مطابق با 
اس��تاندارد يورو4 و 1/۵ ميليون متر مکعب گاز طبيعی 
فش��رده )CNG( در بخش حمل و نقل سبک و سنگين 
)منابع متحرک( شهر تهران مصرف می شود. با احتساب 
مصرف گاز طبيعی بخش خانگی و تجاری )منابع ثابت( 
کان شهر تهران به ميزان 6۵ميليون مترمکعب در يک 
شبانه روز، مجموع سوخت معادل مصرفی در کان شهر 
تهران در يک شبانه روز 8۲ميليون ليتر می باشد که علی رغم 
انطباق کامل با استانداردهای مصوب کيفی و شاخص های 
زيست محيطی، فرآيند احتراق آن در منابع متحرک و ثابت 
به دليل عدم رعايت استانداردهای مصوب در حوزه های 
فنی ، باعث ورود آالينده های زيست محيطی به جو تهران 
می شود. در همين راستا بارها تاکيد و اعام شده است که 
عاوه بر عدم استفاده مازوت در نيروگاه ها و در استان تهران  
در 8س��ال گذشته، اين نکته حائز اهميت است که مسير 
کاهش آلودگی هوا از صرفه جويی در مصرف سوخت های 

فسيلی می گذرد.

جوابيه
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خبرروز

بارش باران و برف در تهران
بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناس��ي اس��تان تهران براي وضعيت جوي اين استان افزايش س��رعت باد در مناطق غربي و 
جنوبي، كاهش محسوس دما تا پايان هفته و در ارتفاعات احتمال كوالك و پديده مه پيش بيني مي شود. با بررسي نقشه هاي 
هواشناسي و مدل هاي پيش يابي عددي، با گذر متناوب دو موج از تراز مياني جو، وضعيت هواي استان تا پايان هفته آسمان 
نيمه ابري تا ابري، در بيش��تر نواحي در بعضي س��اعات بارش پراكنده باران گاهي توام با برف و همراه با وزش باد به ويژه در 
ارتفاعات گاهي كوالك برف و پديده مه پيش بيني مي شود. آسمان تهران طي فردا سه شنبه )۲۰ دي( نيمه ابري تا ابري و گاهي 
بارش پراكنده با احتمال بارش برف و وزش باد با حداقل دماي صفر و حداكثر دماي ۷ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. 

رويداد

رييس موسسه سبك زندگي دانشگاه تهران گفت: براي 
گفتمان بايد همگوني در زواياي مختلف وجود داشته باشد 
و به آگاهي برابر برسيم. مهدي ضرابي در مورد نقش سبك 
زندگي در ايجاد مسائل اجتماعي و پيش بيني و پيشگيري 
از اين مس��ائل و مشكالت به واسطه تغيير سبك زندگي 
توضيح داد: ابتدا بايد تعريفي از سبك زندگي داشته باشيم؛ 
وقتي از سبك زندگي صحبت مي كنيم بالفاصله موضوع 
س��المتي نيز با آن همراه است. س��بك زندگي سالمت 
جسمي و رواني و اينكه آيا فرد مي تواند از زندگي لذت ببرد 
يا خير را تعيين مي كند. او تصريح كرد: زندگي امروز ما متاثر 
از جريان تحميلي غلطي است كه از طريق فناوري هايي كه 

بشر وارد زندگي اش كرده، شاهد آثار مخرب آن هستيم. 

    اختراعات براي زندگي راحت تر بود
 اما نتيجه عكس گرفته ايم

ضرابي با بيان اينكه ساده ترين موضوعي كه باعث تداوم 
حيات براي همه موجودات زنده است هواست، گفت: اگر 
۳ دقيقه هوا به ما نرسد مي ميريم. چگونه انسان شرايط و 
سبكي از زندگي را براي خود انتخاب مي كند كه در محاصره 
چنين آلودگي هايي قرار بگيرد كه اساس زندگي اش زير 
سوال برود؟ اين مس��ير غلطي است كه بشر طي كرده و 
دانشمندان براي راحتي زندگي ما تحقيقاتي كرده اند كه 
نتيجه اش چنين نوآوري ها و توسعه هايي است كه از ديدگاه 
تكنولوژيكي به زندگي ما وارد مي شود. انواع اختراعات براي 
اين بود كه بشر راحت تر و طوالني تر زندگي كند و كيفيت 
باال برود، اما عمال ما مي بينيم كه نتيجه عكس گرفته ايم. 

    اول بايد زمينه اي ايجاد كنيم
تا مردم مشكل را بشناسند

رييس موسسه سبك زندگي دانشگاه تهران اظهار كرد: 
كسي كه درد را مي شناسد دنبال درمان مي رود پس ما 
اول بايد زمينه اي ايجاد كنيم تا مردم مشكل را بشناسند. 
مثال ملموس اينكه وقتي هوا آلوده شده و همه به سرفه 
افتادند و بيماري و مش��كالتي ايجاد شد و دانشگاه ها و 
مدارس تعطيل شد، تازه همه متوجه مي شوند كه اتفاق 

خيلي بدي افتاده است، ولي خيلي قبل تر عالئمي وجود 
دارد كه اگر نسبت به آن عالئم آگاهي قبلي وجود داشت 
مي توانستيم از بروز روزهايي كه ديگر عالجي وجود ندارد 
از قبل پيشگيري كنيم. اين همان مرز آگاهي رساني و 

افزايش دانش عمومي نسبت به زندگي است. 

    لزوم آگاهي بخشي بين افراد 
با سطوح مشترك در جامعه

او با تاكيد به اينكه براي گفتمان بايد همگوني در زواياي 
مختلف وجود داشته باشد، اضافه كرد: براي گفتمان بايد 
به آگاهي برابر برسيم. فرض كنيد من بخواهم در مورد 
آلودگي هوا و راه هاي بهب��ود آن از طريق نوع خودروها، 
بنزين، سليقه انتخاب خودروي مردم، هزينه اي كه بابت 
خودرو مي پردازند و… صحبت كن��م. همه اين موارد 
قابليت دارد كه مطالعات اجتماعي خيلي عميقي روي 
آن انجام شود و انتخاب هر كدام شايد ناشي از نبود آگاهي 
در بين افراد با سطوح مشترك در جامعه باشد. اگر من 
خودرويي وارد خيايان مي كنم كه دو برابر ساير خودروها 
آلودگي ايجاد مي كند، آيا به اين فكر مي كنم چه سهمي 
از نظر اجتماعي در بيمار كردن ديگران دارم؟ كجا اصال 
در مورد اين موضوع آگاهي بخشي صورت گرفته است؟

    رابطه مستقيم تغييرات اقليمي
و پيامدهاي اجتماعي

اس��تاد دانش��گاه تهران يادآور شد: بس��ياري از مطالب 
اجتماعي كه در حوزه تغييرات اقليمي اتفاق افتاده است، 
هنوز مورد ابهام اس��ت و خيلي از اف��راد اطالع دقيقي از 
آن ندارن��د و اگر بحث تغيير اقليم��ي پيش بيايد، بحث 
خشكسالي، سيل و رانش و… رخ دهد، نتايج اجتماعي 
آن نيز مثال مهاجرت هاي سنگين، فقر، فساد و... مي شود 
و خيلي م��وارد ديگر كه نوعي عارضه اجتماعي اس��ت. 
درباره كمبود آب نيز بارها شنيده ايم كه ممكن است به 
خاطر كمبود آب جنگ هاي جهاني رخ دهد. در كشور ما 
مي بينيم كه اعتراضات محلي به دليل موضوع كمبود آب 
وجود دارد، اما نتيجه چنين اعتراضاتي چه مي شود؟ نتيجه 

آن به شكل عارضه اي اجتماعي خود را نشان خواهد داد 
يعني دو روستا يا دو شهر با هم سر موضوع آب دچار چالش 

مي شوند و اين مساله حتما نياز به مطالعه جدي دارد.

    چگونگي تبديل مطالعات علمي
به زبان قابل درك براي اجتماع 

او در مورد مطالبات روز دانش��جويان و كاركرد موسسه 
س��بك زندگي دانش��گاه تهران در اي��ن رابطه توضيح 
داد: ش��رايطي كه ام��روز در آن قرار گرفتي��م و به عنوان 
مطالبه نس��ل جوان مطرح اس��ت، باز هم نشان دهنده  
ع��دم توجه به ش��رايط زندگ��ي عموم م��ردم و خاصه 
جوانان و دانش��جويان اس��ت. جواني كه بايد پر از انگيزه 
و نشاط باش��د و بتواند در تكاپو و جنب و جوش و انرژي 
كاف��ي كارهاي بزرگ��ي انج��ام ده��د، در حداقل هاي 
 مس��ائل زندگي خود مي ش��ود و قطعا اگر اين قش��ر را 
در نيابيم نتوانسته ايم كاري كنيم. بايد نسبت به شرايط 
حال و آينده اين قش��ر فكري كنيم. اين شرايط نيازمند 
مطالعات جدي در خصوص وضعيتي است كه از آن عبور 
كرده ايم و آينده اي كه در انتظارش هستيم. ما در مورد اين 
قضيه واقعا در زمينه علوم اجتماعي خيلي نياز به كار داريم. 

    هميشه به بعد مخرب وسايل ارتباط جمعي 
فكر مي كنيم

او گفت: وقتي دست به انتخاب مي زنيم، اگر آگاهانه باشد 
انتخاب مطلوبي خواهد بود؛ برفرض مي خواهيم يك مبل 
بخريم اگر بدانيم ابعاد و شكل خانه ما چطور است و چه 
مبلي با آن فضا تناسب دارد، قطعا انتخاب درست تري در 
خريدمان خواهيم داشت. مثال در مورد رسانه هاي جمعي 
كه ما آنها را درست نكرده ايم، آيا وقتي وارد كشور ما شد 
از نتايج و پيامدهاي آن خبر داشتيم؟ اين در حالي است 
كه وسايل ارتباط جمعي بسيار موثر است، ولي هميشه به 
نقش مخرب آن فكر شده است. وقتي راديو آمد خيلي از 
افراد از تبعات آن نگران بودند، اما وقتي روي كار آمد افراد 
متوجه شدند چه كارهاي مفيدي مي توان با آن انجام داد. 
داستان شبكه هاي اجتماعي نيز به همين ترتيب است. 

چگونهباسطحنابرابرآگاهيدرجامعهازتغييراقليمصحبتميكنيم؟!
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

  رنج هايي كه 
ما مي كشيم

 به صورت ناشناس سري به بيمارستان هاي دولتي 
بزند؟ قطع��ا اين اتفاق نيفتاده كه اگ��ر افتاده بود با 
رنج هايي كه ما مي كشيم بيشتر وبهتر آشنا مي شد. 
هميشه اولين برخوردي كه با بيمارهاي اورژانسي 
كه وارد بيمارستان هاي دولتي مي شوند اين است كه 
تخت خالي نداريم. جمله هميشگي براي هر بيماري. 
فرق نمي كند تصادفي باشد، در حال مرگ يا با دستي 
كه نياز به بخيه دارد وارد اوژانس شود. بيمار را پاس 
مي دهند به بيمارستان ديگر. هستند بيماراني كه در 
بين راه هاي همين بيمارستان ها در آمبوالنس جان 
خود را از دس��ت مي دهند چون رسيدگي به موقع 
صورت نگرفته است. اما ديگر نه خانواده متوفي جاني 
براي پيگيري شكايت دارد و نه ديوان عادلي هست 
كه حق را به بازماندگان بيمار بدهد، هر چه هس��ت 
به نفع بيمارستان و حوزه بهداش��ت و درمان تمام 
مي شود. اگر هر كدام از وزرايي كه بر صندلي رياست 
بر وزارتخانه اي تكيه زده اند، يك بار در جامعه واقعي 
به حوزه اختيارات خود سركشي مي كردند، شايد االن 
اوضاع خيلي بهتر از آن چيزي بود كه اكنون هست. 
شايد وزير بهداشت مي دانست در به در بودن يك شب 
تا صبح به دنبال دارويي براي بيماري كه هر لحظه 
ممكن است جانش را از دست بدهد، براي خانواده اش 
چه معنايي دارد؟ شايد اگر يك بار براي چند ساعت در 
اورژانس يك بيمارستان مي نشست و مردم سردرگم 
و هراسان را نگاه مي كرد، مي فهميد كمبود نيروي 
پرستار در بيمارستان ها مي تواند به چه فجايعي ختم 
شود. شايد اگر وزير بهداشت براي خريد دارويي ۳۰ 
داروخانه شبانه روزي را در يك شب تا صبح مي گشت 
و باز هم دست خالي به بيمارستان بر مي گشت، آن 
وقت مي فهميد وقتي مردم از نبود دارو گاليه مي كنند 
دقيقا منظورشان چيست؟ وقتي روزنامه نگاران از 
وعده هاي بي عمل ح��رف مي زنند چه مي گويند؟ 
كسي دنبال س��ياه نمايي نيس��ت. ما مي خواهيم 
رنج هايي كه مي كشيم ديده شود. ما رنج مي كشيم 
حتي براي يك پيدا كردن يك اسپري بيماري هاي 

تنفسي، حتي براي يك قرص حتي براي...

 بورس كاال فرصت 
يا مشكل دوباره

 كم ك��م در صورت ه��اي مالي اين ش��ركت ها 
قاب��ل لمس خواهد ب��ود كه حتي ب��ه خوبي در 
تقاضاي خوب ايجاد شده در سهام اين شركت ها 
نمايان اس��ت. در كالم پاياني هم بايد اين نكته 
را خاطرنش��ان كرد كه بورس كاال يك سيستم 
جداگان��ه ب��ا قواني��ن و فرآيند نظارت��ي تقريبا 
جداگانه اي از بازار سهام است كه الزمه فعاليت در 
آن آشنايي با آنهاست و بهتراست پيش از شروع به 

فعاليت در آن به خوبي فراگرفته شود.

اختصاصكارتشناساييموقتبرايفاقدينشناسنامه
مع��اون وزي��ر و ريي��س س��ازمان ثبت 
احوال كش��ور گفت: درخواست تعويض 
شناسنامه براي شناسنامه هاي جلد قرمز با 
توجه به ضرورت تعويض اين شناسنامه ها 
دريافت مي شود. هاشم درباره افراد فاقد 
شناسنامه گفت: افرادي كه تا رسيدن به 
۱۸ سالگي به هر دليل موفق به دريافت 
شناسنامه ايراني خود نشده اند، با ارايه رأي 

اثبات نسبت از دادگاه صالحه يا استشهاديه محلي )در 
صورتي كه هيچ يك از بستگان صاحب شناسنامه اي 
نداشته باشد( مي توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و 
نسبت به تش��كيل پرونده اقدام كنند. رسيدگي هاي 
بعدي ش��امل طرح موضوع در كميته رسيدگي ثبت 
اح��وال و در صورت عدم امكان احراز هويت، ش��وراي 
تأمين شهرستان است كه درصورت صدور رأي تأييد 

تابعيت، نسبت به صدور شناسنامه براي 
فرد اقدام خواهد شد. در صورت طوالني 
شدن روند رسيدگي به پرونده تا تعيين 
تكليف ف��رد فاقد شناس��نامه، براي وي 
شناسه و كارت شناسايي موقت اختصاص 
خواهد يافت. او درباره تعويض شناسنامه 
نيز گف��ت: درحال حاضر ش��هروندان 
مي توانند براي تعويض شناسنامه هايي 
كه به دليل قرار گرفتن در شرايط نامناسب مستعمل 
و فرسوده شده اند، شناسنامه هايي كه به علت مرور 
زمان عكس آن با صاحب شناسنامه تطبيق ندارد، 
شناسنامه هاي دوبرگي كه صاحبان آن به سن ۱۵ 
سال تمام رسيده باشند، شناسنامه هايي كه صاحب 
آن تغيير مشخصات س��جلي نام و نام خانوادگي و 

تغيير سن با رأي مراجع ذي صالح را دارد. 

چرامجوزاستخدامپرستارانخانهنشينصادرنميشود؟
رييس شوراي عالي نظام پرستاري گفت: 
مس��ووالني كه بايد پاسخگوي استخدام 
پرستاران باشند مشخص كنند كه ميزان 
استاندارد مورد قبول آنها چقدر است و بر 
چه اساسي مجوز اس��تخدام پرستاران را 
صادر نمي كنند؟ شمس الدين شمسي با 
اشاره به اينكه بسياري از نيروهاي پرستاري 
طرحي فعال در دوران كرونا خانه نش��ين 

شده اند، اظهار كرد: نيروهاي طرحي كه در دوران كرونا 
ايثار كردند و در وضعيت بحراني كشور حاضر شدند كه 
در بيمارستان هاي آلوده به كرونا حضور يابند، بايد به كار 
بازگردانده شوند. اگر مسووالن به قول خود درباره استخدام 
پرستاران عمل نكنند؛ كشور در بحران ها و بزنگاه ها دچار 
مشكل خواهد ش��د. او افزود: تعداد زيادي از پرستاران 
طرحي در ايام كرونا به اين بيماري و عوارض ناشي از آن 

دچار شدند و برخي پرستاران نيز به شهادت 
رس��يدند. ش��مس ادامه داد: پرستاراني 
كه حاضر ش��دند از جان و سالمتي خود 
بگذرن��د و در بحران كرونا به داد كش��ور و 
بيماران برسند، بايد مورد توجه قرار گيرند 
و استخدام شوند اما هنوز مشخص نيست 
كه وضعيت استخدامي آنها چگونه خواهد 
شد. شمس��ي ضمن گاليه از مسووالن 
س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي بابت عدم صدور 
مجوز جذب پرستاران عنوان كرد: اين سوال مطرح 
است كه آيا مسووالن سازمان امور اداري و استخدامي 
مخالف سالمت مردم هس��تند كه مجوز استخدام 
براي پرستاران صادر نمي كنند؟ بايد كنترل شود كه 
بيشتر مجوزهاي استخدامي صادر شده براي وزارت 
بهداشت، صرف به كارگيري نيروهاي پرستاري شود. 

جزيياتفعاليتمراكزنگهداري»روزانه«سالمندان
مديركل س��المت ش��هرداري تهران 
در مورد راه ان��دازي مراكز »فرآهنگ« 
كه محل نگهداري روزانه س��المندان 
اس��ت، توضيحاتي ارايه ك��رد. حميد 
صاحب با اعالم جزييات راه اندازي مراكز 
نگهداري روزانه سالمندان تحت عنوان 
»فرآهنگ« گفت: با توجه به تغييرات 
اجتماعي و تبديل خانواده هاي گسترده 

به خانواده هاي هسته اي، يكي از چالش هاي فعلي كه 
در آينده بسيار تشديد خواهد شد، وضعيت نگهداري 
سالمندان در منزل است. او با بيان اينكه هنگامي كه 
كارايي سالمندان به طور طبيعي محدود مي شود، 
نيازمند مراقبت بيشتر هستند، افزود: خانواده هايي 
كه در خانه هاي ۵۰ و۷۰ متري زندگي مي كنند كه 

بعضا هر دو )زن ومرد( شاغل هستند اگر 
قرار باش��د پدر يا مادرشان را نگهداري 
كنند، ش��ايد اجراي اين مهم برايشان 
آنگونه كه بايد مقدور نباشد، پس بايد 
مراكز نگهداري روزانه براي سالمندان 
وجود داشته باشد كه سالمند از صبح 
به اين مراكز وارد و هنگام عصر به منزل 
برود، به عبارتي در راستاي پيشگيري از 
رفتن سالمندان به خانه سالمند يا مراكز نگهداري 
شبانه روزي، اين ش��رايط را فراهم كرديم. صاحب 
 ادام��ه داد: راه ان��دازي مراك��ز »فرآهن��گ«، امر 
اجتناب ناپذيري است چراكه در آينده نه چندان 
دور اگر با اين ش��رايط پيش برويم طي ۲۵ س��ال 

آينده، يك سوم جمعيت ما سالمند هستند. 

زندگيسختزنانسرپرستخانواردرشرايطاقتصاديكنوني

چهرهفقرزنانهميشود
زماني براي رنج كشيدن

گليماندگار|
 زندگي كردن در شرايط كنوني و تامين 
معيش��ت به يكي از دش��وارترين كارها 
تبديل شده است، در اين ميان اما هستند خانواده هاي 
تك سرپرستي كه زنان سرپرستي آنها را به عهده دارند 
و بايد با تمام اين مشكالت دست و پنجه نرم كنند، در 
واقع وقتي از فقر صحبت مي كنيم. وقتي به آمارها نگاه 
مي كنيم. متوجه مي ش��ويم كه چهره فق��ر هر روز در 
كشور ما زنانه تر مي ش��ود. چرا؟! داليلش بسيار ساده 
اس��ت، فقر يكي از عوامل فروپاش��ي خانواده به شمار 
مي رود. مس��اله طالق در بس��ياري از موارد به مسائل 
اقتصادي و معيشتي مربوط مي شود، در شرايط كنوني 
وقتي آمار طالق افزايش پيدا مي كند، وقتي زنان مجبور 
مي ش��وند به تنهايي هزينه هاي زندگي خود را فراهم 
كنند در حالي كه ميزان حقوق دريافتي و شرايط شغلي 
آنها در مقايسه با مردان بيانگر تبعيض هاي بسيار است 
مساله را بغرنج تر مي كند. چنين شرايطي باعث مي شود 
كه بگوييم چهره فقر زنانه ش��ده است. در حال حاضر 
گزارش آمارهاي رس��مي در ارتباط با زنان سرپرست 
خانوار نش��ان مي دهد كه در سال هاي 9۰ تا 9۸ تعداد 
خانوارهاي معمولي داراي سرپرست زن افزايش حدود 
۸/ ۲۶ درصدي داشته است. همچنين در سال 9۰ به 
ازاي هر ۱۰۰ سرپرست مرد، حدود ۱۵ سرپرست زن 
وجود داشته كه اين نسبت در سال 9۸ به حدود ۱۶ نفر 
رسيده است. نكته دوم اينكه در بين استان هاي كشور 
در سال 9۸، سيستان و بلوچس��تان و گيالن با ۱/ ۲۰ 
درصد و همدان با ۳/ ۱۷ درصد به ترتيب بيش��ترين و 
آذربايجان غربي با 9/ 9 درصد، كردستان با ۱/ ۱۰ درصد 
و هرمزگان با ۸/ ۱۰ درصد، به ترتيب كمترين درصد 
زنان سرپرست خانوار را به خود اختصاص داده اند. در 
نهايت اينكه جمعيت فعال زن سرپرست خانوار طي 
سال هاي 9۰ تا 9۸ رشد ۶/ ۲۳ درصدي داشته است. 
همچنين جمعيت شاغل زنان خانوار نيز در بازه مذكور با 
رشد ۱/ ۲۳ درصدي همراه بوده است. مساله اينجاست 
پايش آمارهاي رسمي چون زمان بر است هميشه بايد 
چند درصدي را به آمارهاي اعالم شده اضافه كرد، هنوز 

هيچ آماري از تعداد زنان سرپرست خانوار در سال 
۱4۰۱ منتشر نشده اس��ت، اما شرايط اقتصادي و 
اجتماعي نشان مي دهد، كه وضعيت مطلوب نيست 
و البته اين زنان بيش از مردان براي تامين معيشت 

خود با فشارهاي مضاعف مواجه هستند. 

    افزايش قيمت ها زن و مرد نمي شناسد
بدري ملكوتي، اقتصاددان، در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
افزايش قيمت ها را نمي شود زنانه و مردانه كرد، به هر حال 
وقتي ما با اقتصادي چنين آشفته مواجه هستيم، شرايط 
معيشتي براي تمامي افراد جامعه سخت خواهد بود، اما 
چرا در مورد زن��ان و اينكه برخي معتقدند چهره فقر در 
جامعه ما زنانه شده است صحبت مي كنيم به اين دليل 
است كه زنان نه تنها در ايران كه در كل دنيا هنوز نتوانستند 
حقوق و مزاياي برابر با مردان داشته باشند. در اين شرايط 
وقتي قرار باشد يك زن تامين معيشت خانواده را بر عهده 
داشته باشد بيش از مردان تحت فشار قرار خواهد گرفت. 

    حمايت هاي دولتي در برابر تورم 
موجود ناچيز است

اين اقتصاددان مي افزايد: مساله اينجاست كه دولت ها 
موظفند براي چنين شرايطي تدابيري از پيش تعيين 
ش��ده داشته باشند، اما آيا واقعا كمي كه دولت به زنان 
سرپرس��ت خانوار از طريق س��ازمان ها و موسس��ات 
مختلف ارايه مي دهد، مي تواند در كاهش ميزان رنجي 
كه آنها متحمل مي شوند موثر باشد؟ قطعا كمك هاي 
بهزيستي و ديگر مراكز دولتي كه موظف به ارايه خدمات 
به اين زنان هستند، در مقابل ميزان تورم و مشكالت 
معيشتي كه در كشور ما وجود دارد بسيار ناچيز است.  
او در بخش ديگري از سخنان خود مي گويد: اگر مسائل 
كالن محدوديت هاي اجتماعي در اين قشر را بتوان با 
فرهنگ سازي مكرر و ايجاد برنامه هاي روتين، به حد 
مطلوب ارتقاء داد اما گره گشايي از موضوعات اقتصادي 
و مشكالت معيشتي را نمي توان با اتكاء به برنامه چيني 
كاغذي دستگاه هاي ذي ربط و صحبت هاي مكرر در 
ميزگردهاي متعدد حل  و فصل كرد و به ميان ُبر مسجل 

براي برون رفت از اوضاع وخيم اقتصادي از سوي نهادهاي 
مربوطه نيازمند اس��ت كه در مرحل��ه ابتدايي، ايجاد 
مشاغل پايدار و دريافتي هاي متناسب با شرايط تورم 

فعلي، از گام هاي اوليه در اين مسير قلمداد مي شود.

    آمارها نشان دهنده افزايش
تعداد زنان سرپرست خانوار است

ملكوتي در ادامه مي افزايد: طبق آخرين آمارهاي منتشر 
شده در س��ال 9۸ از بيش از چهار ميليون  و۵۳۳ هزار 
خانوار س��اكن استان تهران، ۱۲.۲ درصد يعني بيش 
از ۵۵4 هزار خانوار داراي سرپرس��ت زن بودند. از اين 
تعداد زنان سرپرست خانوار ساكن در استان تهران، ۳۷9 
هزار نفر بيوه، ۱۳۶هزار نفر بي سواد، بيش از 4۵9 هزار 
نفرشان از لحاظ اقتصادي غيرفعال، هشت هزارو 4۰۰ 
نفر بيكار و فقط هشت هزارو ۶۰۰ نفر شاغل  هستند. 
حال ش��ما در نظر بگيرد آن افرادي كه بيكار هستند 
چطور بايد در اين ش��رايط اقتص��ادي به كمك هاي 
ناچيز دستگاه هاي دولتي زندگي خود را اداره كنند. ما 
نمي توانيم مشكالت اقتصادي را با اما و اگر حل و فصل 
كنيم همانطور كه تاكنون نتوانسته ايم و آنچه عايدمان 
شده است، بدتر شدن شرايط معيشتي مردم بوده و در 

اين بين زنان سرپرست خانوار بيشتر آسيب ديده اند.

    وقتي كمبودها به آسيب بدل مي شود
همايون ميرزايي، جامعه شناس درباره ميزان اثر گذاري 
فقر در آسيب هاي اجتماعي و به خصوص وضعيت زنان 
سرپرست خانوار به »تعادل« مي گويد: حقايقي وجود دارد 
كه نه مي تواني��م آن را كتمان كنيم و نه حتي توان بازگو 
كردنشان را داريم. اينكه فقر به هر شكل مي تواند عامل 
بروز آسيب هاي اجتماعي بي شمار باشد مساله اي است كه 
نمي توان منكر آن شد. اما وقتي پاي زنان سرپرست خانوار 
به ميان مي آيد، ش��كل اين آسيب ها هم تغيير مي كند. 
او مي افزايد: بايد در ش��رايط بغرنج براي تامين معيشت 
قرار بگيريد تا متوجه ش��ويد وقت��ي برخي حتي تعداد 
اندكي از اين زنان براي تامين مايحتاج زندگي خود دچار 
آسيب هايي مانند فحشا، مواد فروشي و... مي شوند چه 

معنايي دارد. متاسفانه ما از يك سو با مشكالت معيشتي 
و اقتصادي مواجه ايم و از سوي ديگر به نبود شغل و البته 
نبود امنيت شغلي و تمام اينها به آسيب هايي كه ممكن 
است بر اثر اين مشكالت به وجود بيايد دامن مي زند.  اين 
جامعه ش��ناس در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
تش��ديد نابرابري هاي اجتماع��ي و كاهش فرصت هاي 
شغلي، افزايش آمار طالق، تغيير نقش زنان در اداره خانه 
به عنوان سرپرست، همگي سبب مي شود كه چهره فقر هر 
روز زنانه تر شود. مطابق آمار رسمي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، از سال ۸۵ تا ۱4۰۰ تعداد زنان سرپرست 
خانور در ايران از يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر به ۳ ميليون 
و 4۰۰ هزار نفر افزايش يافته اس��ت. حال شما در نظر 
بگيريد كه با وجود چنين شرايط اقتصادي و معيشتي 

زنان چگونه بايد از پس هزينه هاي زندگي بر بيايند.

    عوامل سرپرست شدن زنان 
در خانواده مختلف است

اين جامعه ش��ناس در پاس��خ به اين سوال كه چه 
عواملي باعث ش��ده تا تعداد زنان سرپرست خانوار 
اينگونه افزايش پيدا كند مي گويد: عوامل متعددي 

وجود دارد، از طالق گرفته تا از دس��ت دادن همسر 
يا ناپديد شدن او. مش��كالت اقتصادي و معيشتي 

مي تواند باعث بروز بسياري از اين آسيب ها شود. 

    جاي خالي امنيت
براي زنان سرپرست خانوار

مس��اله ديگري كه بايد به آن توجه شود، امنيت روحي و 
رواني و البته جاني زنان سرپرس��ت خانوار در محيط كار 
اس��ت. امان اهلل قرايي در اين باره ب��ه »تعادل« مي گويد: 
نمي توانيم منكر اتفاقاتي كه براي زنان در محيط كار رخ 
مي دهد بشويم، البته فرقي نمي كند كه شما يك دختر 
جوان ازدواج نكرده باش��يد يا ي��ك زن متاهل يا زني كه 
سرپرس��تي خانواده را بر عهده داريد، در هر شكل ممكن 
است مورد آزارهاي متعددي در محيط كار قرار بگيريد. 
پس يكي از مسائلي كه در مورد سختي هاي زنان سرپرست 
خانوار كه از قضا ش��اغل هم هستند بايد مورد توجه قرار 
گيرد، امنيت در محيط كار اس��ت. او مي افزايد: متاسفانه 
اين مشكالت در تمام دنيا وجود دارد، مساله سوءاستفاده 
از زنان محدود به جغرافياي خاصي نيست، به همين خاطر 
در جامعه ما هم وجود دارد و نمي توانيم منكر آن شويم، اما 

اين مساله هم مي تواند شرايط زندگي و البته امرار معاش را 
براي زنان سرپرست خانوار سخت تر كند. بسياري از اين 
افراد به دليل همين مشكالت مجبور مي شوند شغل 
خود را ترك كنند و با روي آوردن به شغل هاي كاذب 
با مشكالت اقتصادي بيشتري دست و پنجه نرم كنند.

    فيلترهايي كه كسب و كار زنان را از بين برد
اين جامعه شناس همچنين به فيلتر شدن پلتفرم هاي 
اجتماعي در كشور اشاره كرده و مي گويد: دولت به جاي 
اينكه ش��رايط را براي زندگي اين افراد بهتر كند با از كار 
انداختن اينستاگرام و تلگرام كه محل درآمد زايي بسياري 
از اين زنان سرپرست خانوار بود، ضربه غير قابل جبراني 
به وضعيت معيشتي و اقتصادي آنها وارد كرد. بسياري از 
اين زنان در چنين پلتفرم هايي بازار كوچك خانگي را براي 
خود راه انداخته بودند و از اين طريق حداقل هايي را براي 
امرار معاش كس��ب مي كردند كه البته آن را هم از دست 
دادند و حاال بسياري از آنها در اين شرايط كه اكثر اداره ها 
و شركت هاي خصوصي در حال تعديل نيرو هستند حتي 
نتوانسته اند ش��غلي جايگزين براي خود پيدا كنند. اين 
است كه چهره فقر را هر روز بيشتر از روز قبل زنانه مي كند.

گزارش


