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 مساله ديپلماسي 
انرژي كشور!

 چين 
ما را دور مي زند

 مسير بورس 
در سال آتي

 تاثير بودجه 
روي بورس

مشكالت اقتصادي و تزلزل 
در بنيان خانواده

طب��ق گ��زارش اخي��ر منابع 
بين الملل��ي نفتي، هن��د ماه 
گذش��ته ركورد خريد نفت از 
روس��يه را شكس��ت و با خريد 
روزانه 1.2 ميليون بشكه نفت 
در روز حجم خريدهاي خود از 
اين كشور را به ميزان 33 برابر 
نسبت به سال گذشته رساند. 
عربس��تان و عراق تامين كنندگان عمده ديگر نفت هند 

بوده اند. 
هند طي ماه گذشته نيز خريد نفت از عربستان را با 886 
هزار بشكه در روز، با 7 درصد افزايش و خريد نفت از عراق را 
با 748 هزار بشكه در روز، با 12 درصد افزايش داشته است.  
طي روزهاي اخير نيز وزير انرژي روسيه با سفر به پاكستان 
و مالقات با وزير نفت اين كشور در مورد پيش نويس قرارداد 
فروش نفت به پاكستان به مراحل نهايي توافق رسيده اند 
و قرار اس��ت از ماه مارس فروش نفت روسيه به پاكستان 
آغاز ش��ود. ارز مورد معامله نيز با توافق طرفين و به غير از 
دالر و يورو خواهد بود. تاكنون پاكستان نياز نفتي خود را 
عمدتا از عربستان و امارات تامين مي كرد و اين اولين توافق 
نفتي پاكستان با روسيه خواهد بود. توجه شود به موقعيت 
جغرافيايي پاكستان و هم مرزي با ايران ولي خريد نفت از 
روسيه! چين نيز حجم خريدهاي نفتي خود از روسيه را به 
 شدت افزايش داده است. گفته شده است كه تخفيف هاي 
روسيه منجر به جذب مشتريان جديد زيادي براي نفت 
اين كشور ش��ده است. ديپلماسي نفتي روسيه طي سال 
جاري به  ش��دت فعال و براي اين كش��ور ثمربخش بوده 
اس��ت.  در همين ايام كه كش��ورهاي صادركننده نفت از 
ونزوئال تا روسيه و حتي كويت تالش زيادي براي توسعه 
بازارهاي خود داش��ته اند، در كش��ور ما هيچ برنامه ريزي 
براي شرايط سخت شدن حلقه تحريم ها، حتي به صورت 
سفر و مذاكره نفتي با كشورهاي مشتري بالقوه و بالفعل از 
سوي مقامات وزارت نفت و امور خارجه به منظور تضمين 
اس��تمرار جريان فعلي فروش نفت ايران و تنوع سازي در 
تركيب بسيار شكننده مشتريان سنتي و يافتن بازارهاي 
جديد و خصوصًا تضمين وصول ارز حاصل از فروش نفت 
مشاهده نمي شود.  فروش نفت يك طرف قضيه و وصول 
»ارز« حاصل از فروش نفت، طرف دوم و اساسي قضيه است 
كه در مورد دوم ترديدهايي وجود دارد.آيا افزايش فروش 
نفت ايران طبق اعالم مسووالن، با وصول ارزي همراه بوده 
اس��ت؟  اگر درآمد ارزي دولت خوب است به  طور طبيعي 

آثار آن بايد در بازار ارز مشاهده شود.
رنگ رخسار خبر دهد از سر درون!

از دست دادن مشتريان در اروپا، حتي كره جنوبي و ژاپن 
و... را مي توان به نوعي توجيه كرد ولي مساله از دست دادن 
بازارهاي چين، هند و پاكس��تان كه فرض بر اين است كه 
رابطه سياسي خوبي با ايران دارند را مي بايست صرفاً معلول 
ضعف در مديريت روابط خارجي و ديپلماسي انرژي كشور 

دانست كه ضرورت دارد سريعاً ترميم و پويا گردد.

در خبرها آمده است كه امريكا 
به دنبال فشار بر چين است تا 
واردات و خري��د نف��ت از ايران 
را متوق��ف كن��د؛ خب��ري كه 
نگراني هاي فراواني را در ايران 
ايجاد كرده اس��ت و دورنماي 
تي��ره اي از درآمدهاي نفتي در 
سال آينده ارايه مي كند. اساسا 
براي تحليل موضوع بايد كمي به عقب بازگرديم؛ در زمان 
ترامپ، او تالش دامنه داري را براي انزواي ايران در دستور 
كار ق��رار داده بود تا ايران را به ع��زم خود پاي ميز مذاكره 
بياورد. تصويب زنجيره تحريمي گس��ترده و تهديدهاي 
فراوان اقتصادي و امنيت��ي و... از جمله اين تالش ها بود؛ 
اما عملكرد دستگاه ديپلماس��ي دولت دوازدهم در كنار 
بي تجربه بودن ترامپ در عرصه سياس��ي، باعث شد تا در 
آن زمان هرگ��ز اجماع مورد نظر با حض��ور اروپا، چين و 
روسيه و... عليه ايران ش��كل نگيرد. پس از دوران ترامپ، 
بايدن نوع ديگري از مناسبات ارتباطي را در سطح جهان 
از جمله ايران جست وجو مي كرد. در ابتداي دوران بايدن 
نمودارهاي صادراتي ايران هم در بخش نفت و هم صادرات 
فرآورده هاي نفتي رشد قابل قبولي پيدا كرد. چرا كه بايدن 
به دنبال ارسال اين پيام به ايران بود كه خواستار توافق بر 
سر برجام اس��ت. ايران اما بنا به داليل گوناگون بخشي از 
فرصت هايش را از دست داد. آخرين فرصت ايران، فضايي 
بود كه جنگ روسيه و اوكراين و تحريم نفت روسيه ايجاد 
كرده بود. امريكا و غرب ميل داش��تند نفت ايران را پس از 
احياي برجام جايگزين نفت روسيه كنند و از بحران نفتي 
و اقتصادي در سطح جهان جلوگيري كنند. در آن زمان 
اما ايده زمستان سخت اروپا توسط برخي افراد و جريانات 
در ايران مطرح ش��د؛ ايده اي كه هرچند فشاري را متوجه 
اروپا و امريكا نكرد، اما ايران را دچار مش��كالت عديده اي 
ساخت. بنابراين مشكالت ايران نه تنها حل نشدند، بلكه 
ابعاد عميق تري نيز پيدا كردند. روزگار طي شد و مشكالتي 
چون ناآرامي هاي اخير، عدم احياي برجام، جنگ اوكراين 
و ادعاي حمايت ايران از اوكراين و... باعث شد تا ايران تحت 
فشار ش��ديدي قرار بگيرد. در نقطه مقابل غرب توانست 
بحران مورد نظر خود را پشت سر بگذارد و نيازهاي انرژي 
خود را تامين كند. اين روند باعث ش��د تا امريكا و اروپا به 
فكر اعمال فشار بيشتر به ايران باشند. ماجراي 136كشتي 
پانامايي، عدم ورود ارز از عراق به ايران، تهديد چين به توقف 
خريد نفت از ايران و... از جمله راهبردهايي است كه اروپا 
و امريكا در اين فضاي جديد دنبال مي كنند. اما پرس��ش 
اساسي اين است آيا چين حاضر به همكاري با امريكا براي 
عدم خريد نفت از ايران هست يا نه؟ معتقدم چين و امريكا 
به راحتي در اين زمينه به توافق مي رسند. فراموش نكنيد، 
چين با امريكا بيش از 1تريليون دالر مراوده مالي دارد. اين 
رقم در برابر مراودات اقتصادي چين با ايران بسيار باالست. 
چين در رابطه با سرمايه گذاري هاي اخير در عربستان و ساير 
ادامه در صفحه 3 كشورهاي عربي هم نشان داد كه...  

با نگاهي ب��ر بازارهاي موازي، 
طبق آمارهاي منتش��ر شده 
توس��ط مركز آمار ايران، رتبه 
اول از آن ب��ازار كم ريس��ك 
مسكن در سال 1401 بوده كه 
گواهي بر ادعاهاي فوق است؛ 
از طرف��ي ديگر، ع��دم ايفاي 
تعهدات بسياري از بانك ها به 
قرارداد اعطاي تس��هيالت در راستاي تخصيص اعتبار 
به كارگزاري ها، موجب تش��ديد رخوت در بازار سرمايه 
شده است. در شرايطي كه بسياري از سهام بازار سرمايه 
در محدوده ارزندگي خود قرار دارند، حجم نقدينگي به 

اين بازار تزريق نمي شود تا محرك رشد كلي بازار باشد.
چند نكته اساسي درخصوص بودجه 1402 وجود دارد 
كه به صورت مستقيم روي بازار سرمايه اثر مي گذارد. يكي 
اينكه كسري عملياتي بودجه 58 درصد رشد داشته است 
و نكته بعدي اينكه با لحاظ تبصره 14 بودجه وابستگي 
بودجه به نفت 48 درصد اس��ت و در نگاه اول 30 درصد 
است اما اگر تبصره 14 را هم در آن لحاظ كنيم 48 درصد 
خواهد بود. اين نشان مي دهد كه كسري بودجه بيشتر از 
500 همت خواهد بود. نكته ديگري كه وجود دارد بحث 
كسري عملياتي است. دولت موضوعي كه در اين رابطه در 
نظر گرفته است افزايش اوراق بدهي است كه 10 درصد 
اين را افزايش داده و خيلي براي بازار سرمايه خبر خوبي 
نيس��ت. اين موضوعات نشان دهنده اين است كه حجم 
نقدينگي ممكن است با افزايش اوراق از بازارها جمع شود 
و اين چيزي است كه شهريور ماه سال قبل هم داشتيم. 
نكته مهم تر از اينها نرخ گاز اس��ت كه بعضي از صنايع به 
عنوان خوراك اس��تفاده مي كنن��د و 40 درصد افزايش 
داشته است. يعني از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان 
رسيده و همچنين آنهايي كه به عنوان سوخت استفاده 
مي كردند، نسبت به خوراك 10 درصد ديگر هم افزايش 
پيدا كردند. در واقع ش��ركت هايي كه سوخت استفاده 
مي كردند از دو محل شاهد افزايش قيمت هستند؛ هم به 
دليل افزايش خوراك و هم به دليل ضريب افزايش قيمت 
خوراك. مثال پااليشي ها، فوالدي ها و پتروشيمي ها كه به 
عنوان سوخت استفاده مي كردند از دو هزار تومان به سه 
هزار و 500 تومان رس��يده و يعني افزايش 75 درصدي 
داشته اس��ت. صنايع فلزي از هزار و 500 تومان شده دو 
هزار و 800 تومان و اين يعني 86 درصد جهش داش��ته 
است. سيمان و س��اير كه 500 تومان بودند نرخ گاز آنها 
به هزار و 400 تومان رسيده و يعني 180 درصد افزايش 
داشته است كه همه اينها در شرايط فعلي كه بهاي تمام 
ش��ده هم باال خواهد بود نش��ان دهنده خبرهاي خوبي 
نيست. نكته ديگر هم اينكه هيچ تغيير ساختار مالي براي 
بودجه شكل نگرفته و همچنان بودجه به نسبت انبساطي 
است البته نه به شدت س��ال هاي قبل و نكته اي هم كه 
وجود دارد اينكه ما از سال آينده با اين بودجه بين 35 تا 

50 درصد تورم خواهيم داشت.

اليحه بودجه س��ال 1402 
كشور طي روزهاي گذشته 
تقديم مجلس شده است. در 
اين اليح��ه منابع و مصارف 
عمومي كش��ور با رشد بالغ 
ب��ر 40 درص��دي ب��ه رقم 
2،164 هزار ميليارد تومان 
رسيده است كه 1،984 هزار 
ميليارد تومان آن مربوط ب��ه منابع عمومي دولت و 
مابقي درآمدهاي اختصاصي است. در نتيجه بودجه 
س��ال آتي كشور، بودجه انبس��اطي است. در بخش 
منابع، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رشدي معادل 
74 درصد نسبت به اليحه س��ال قبل داشته است. 
اين دارايي به رقم 712 هزار ميليارد تومان رس��يده 
است كه صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي 
پس از كسر سهم 40 درصدي صندوق توسعه ملي و 
سهم شركت ملي نفت، وزن 85 درصدي اين بخش 

را تشكيل مي دهند.
مفروضات، صادرات روزانه 1.4 ميليون بش��كه نفت 
و قيمت نفت 85 دالري اس��ت كه ب��ا توجه به روند 
مقداري صادرات سال جاري، كمي خوش بينانه به نظر 
مي رسد. درآمدهاي مالياتي با رقم 826 هزار ميليارد 
تومان، س��هم 42 درصدي از منابع عمومي دولت را 

تشكيل داده است. 
در اين بخش، ماليات اش��خاص حقوقي رشد 120 
درصدي نس��بت به سال قبل داش��ته و به رقم 294 
هزار ميليارد تومان رسيده است كه بخشي به افزايش 
پايه هاي مالياتي باز مي گردد. عالوه بر اين در حدود 
32 هزار ميليارد توم��ان بابت حقوق ورودي خودرو 
درنظر گرفته شده كه نشان دهنده عزم دولت جهت 

واردات خودرو در سال آينده است. 
واگذاري  دارايي ه��اي غيرمالي با رش��د بيش از دو 
برابري نسبت به س��ال قبل رقم 214 هزار ميليارد 
تومان در بودجه س��ال آتي برآورد ش��ده اس��ت كه 
واگ��ذاري ش��ركت هاي دولت��ي و واگ��ذاري اموال 
وزن براب��ر در اين بخش دارن��د. در بخش واگذاري 
دارايي هاي مالي، سهم فروش اوراق دولتي در بودجه 

سال آينده بالغ بر 185 هزار ميليارد تومان است. 
گروه ملي صنعت فوالد ايران و برخي از پااليشگاه هاي 
دولتي در زمره واگذاري هاي سال آينده قرار دارند. در 
بخش مصارف، هزينه ها با رشد 51 درصدي به رقم 

1،454 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
بنابراين در تراز عملياتي بودجه شاهد كسري 476 
هزار ميليارد توماني هس��تيم كه عمدت��ا از طريق 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه  اي جبران شده است. 
همچنين مبل��غ تملك دارايي هاي س��رمايه اي كه 
مختص پروژه هاي عمراني بوده با كاهش 20 درصدي 
نسبت به سال جاري به عدد 202 هزار ميليارد تومان 
ادامه در صفحه 8 رسيده است. 

در جامعه ما خانواده از تعريف 
مشخص و محترمي برخوردار 
بوده اس��ت، احترامي كه بين 
اعض��اي خان��واده در جريان 
بوده هميش��ه به عنوان مثال 
در بحث ها و خاط��رات عنوان 
مي ش��ده، اما مساله اينجاست 
كه آيا هنوز ه��م مي توانيم بر 
اين اص��ل در خانواده ايراني تاكيد كنيم؟ در واقع آيا هنوز 
هم آن اصل احترام و اطمين��ان در خانواده ها حرف اول را 
مي زند؟ متاسفانه اين طور نيست، مسائل بسياري باعث 
شده تا ديگر خانواده هاي آن شكل و فرم قديمي را نداشته 
باشند، در واقع نوعي استقالل طلبي و تجربه هاي فردي اين 
خانواده را از يك نظام پيوسته به يك نظام گسسته تبديل 
كرده است. همين امر باعث مي شود تا اين همه تشكيك 
آرا در يك خانواده شكل بگيرد. از سوي ديگر مساله شكاف 
نسلي اس��ت كه به اين موضوع دامن مي زند، اما يك نكته 
مهم كه در بسياري از تعاريف ما مورد توجه قرار نمي گيرد، 
ضربه اي است كه مشكالت اقتصادي به نهاد خانواده وارد 
م��ي آورد. جوانان به دنبال دنياي بهت��ر از خانه مي روند، 
زندگي فردي را انتخاب مي كنند، زوج ها به دليل مشكالت 
اقتصادي مدام در تضاد و تقابل با يكديگر هستند و همين 
مساله بر روي فرزندان كم سن و سال تاثير منفي به جاي 
مي گذارد. پدرها ديگر آن توانايي سابق براي تامين معاش 
خانواده را ندارند و همين امر باعث مي شود تا آن اعتماد به 
نفس و عزت نفس سابق خود را از دست بدهند. حاال ديگر 
در هر خانه اي افراد به تنهايي كار مي كنند، كسب درآمد 
مي كنند. اين مساله نقاط بسياري مثبتي دارد اما تاثيرات 
منفي هم به دنبال دارد كه نبايد آنها را ناديده گرفت. افراد 
خانواده از هم دور مي شوند، ساعت هاي متمادي بيرون از 
منزل هستند و وقتي هم به خانه باز مي گردند ديگر تواني 
براي دورهمي هاي خانوادگي و نشستن در جمع خانواده 
را ندارند، ترجيح مي دهند به كنج خلوت خود بروند و دور 
از هياهوي روز اس��تراحت كنند. در واقع حضور در فضاي 
مجازي را به حضور در جمع خانواده ترجيح مي دهند. تعداد 
وعده هايي كه اعضاي خانواده در كنار يكديگر غذا مي خورند 
به يك وعده يا هيچ رسيده است. روزهاي تعطيل هم معموال 
بحث ها بر سر افزايش نرخ فالن جنس و فالن خدمات است 
كه اين خود اغتشاش ذهني را به همراه مي آورد. به خصوص 
در خانواده هايي كه توانايي تامين حداقل هاي معيشتي را 
ندارند اين كشمكش ها و جدل هاي لفظي بيشتر به چشم 
مي خ��ورد. وقتي پاي پول و تامين رف��اه خانواده در ميان 
باشد، اين فرزندان هستند كه از والدين خود توقع دارند، و 
اگر چنين شرايطي برايشان مهيا نباشد قطعا به هر نحوي 
اعتراض خود را بيان مي كنند، همانطور كه گفته شد، در 
خانواده هايي كه سن بچه ها كمتر است اين كشمكش ها 
بيشتر بين پدر و مادر صورت مي گيرد، اين دعواها گاه به 
طالق ختم مي شود و در اين بين كودكان يك عمر اين حس 
ادامه در صفحه 3 را در... 

مريم صفاييمحمد تقي   پور مقيممحمد ابراهيم سماويمرتضي بهروزي فرد رضا پاكدامن

 تشريح نقشه هاي اقتصادي دولت 
از سوي خاندوزي

نقشه پاستور براي تشكيل سازمان بازرگاني چيست؟ 

مردم نگران نان نباشند

پازل دولت در تفكيك صمت

جوابيه صمت به گزارش »تعادل«

 »تعادل« از محروم بودن درآمدارزي صادرات گازي 
در اثر مصرف بي رويه گزارش مي دهد

 رييس كميسيون مبارزه 
با فساد اتاق تهران تشريح كرد

 تبديل گاز از كاالي»حرارتي« 
به »درآمدي« ضروري است
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 كوله بران نقشي 
در عدد نهايي قاچاق ندارند

نيـاز اقتـصاد ايـران
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يادداشت- 1

يوروهاي زبان بسته توزيعي 
در بهشت دالالن

»ايران بهش��ت دالالن 
اس��ت.« اي��ن عب��ارت 
سال هاس��ت ك��ه در 
خصوص فضاي اقتصادي 
اي��ران مطرح مي ش��ود. 
عبارتي كه نشان مي دهد 
رويكردهاي سوداگرانه در 
اقتصاد ايران همواره مورد 
توجه قرار دارد و رويكردهاي مولد چندان كه بايد 
و ش��ايد محلي از اعراب ندارند. يكي از ويژگي هاي 
قلمروهاي مناسب براي سوداگران، توزيع مناسب 
رانت در شكل و شمايل گوناگون است. وضعيتي كه 
ردپاي آن را مي توان در زير و بم تصميم سازي هاي 
اقتصادي ايران هم مشاهده كرد. اخيرا رييس كل 
بانك مركزي در برنام��ه اي تلويزيوني حضور پيدا 
كرده و ت��الش كرد تصويري از راهبردهاي مدنظر 
براي حل مشكالت ارزي كشور ارايه كند. در ميان 
صحبت ه��اي آقاي رييس كل، اي��ده اي هم براي 
پرداخت حدود 5 هزار يورو به هر ايراني قرار داشت 
كه ظاهرا با ه��دف مديريت بازار ارزي برنامه ريزي 
شده اس��ت. فرزين همچنين تاكيد كرده، »هيچ 
محدوديت ارزي براي تأمين نيازهاي ارزي كشور 
نداريم. منابع ارزي قابل دسترس شده است. نتايج 
مذاكرات منطقه اي بسيار مثبت است. منابع ارزي 
آزاد است ارز را تامين مي كنيم ولي در فضاي مجازي 
بازار را ملتهب مي كنند.« مبتني بر اين ديدگاه ها 
هم تصميمي گرفته ش��ده تا براي هر ايراني، رقم 
مشخصي يورو تخصيص داده شود. بر اساس يك 
حساب سرانگش��تي هر ايراني داراي كارت ملي از 
اين طريق و از دل تفاوت قيمت يوروي ارايه شده با 
قيمت بازار آزاد مي تواند 30 ميليون تومان سود به 
جيب بزند. يعني يك خانواده 3 نفري 90 ميليون 
تومان و يك خانواده 5 نفري 150 ميليون تومان سود 
مي كند. در بدو امر ممكن اس��ت به نظر برسد، اين 
رويكرد به نفع همه ايرانيان است و هر فردي مي تواند 
از اين سود بهره اي داشته باشد. اما در واقعيت چنين 
نيس��ت. اين فرصتي است كه س��وداگران بيشتر 
سود را از آن برداشت مي كنند. بسياري از ايرانيان 
طبقات محروم نه اطالعات كافي و نه ابزارهاي كافي 
براي بهره مندي از اين رانت را دارند. اغلب افرادي از 
اين سود بهره مند مي شوند كه به رانت اطالعاتي و 
ارتباطي دسترسي دارند. در اغلب موارد سوداگران، 
بازارهاي سياهي را تشكيل مي دهند و اين ارزها را 
از افراد با قيمت هايي اندك خريداري مي كنند. اما 
مهم تر از همه اين موارد موضوع اصلي اين است كه آيا 
اين راهبردها براي مديريت بازار ارز مناسب هستند؟ 
كدام كشور را در دنيا مي شناسيد كه براي مديريت 
بازار ارز يك چنين خاصه خرجي هايي كند؟ اساسا 
اگر اين رويكردها اثرگذار بودند در نمونه هاي قبلي 
كه ايران از اين طريق ارزپاشي مي كرد، بهبودي در 
بازارهاي ارزي كش��ور ايجاد شده بودند. اما نه تنها 
بهبودي حاصل نشده است، بلكه اوضاع در بازارهاي 
ارزي كشور هر س��ال بدتر از سال قبل شده است. 
وقتي كه آقاي فرزين به عن��وان رييس كل بانك 
مركزي معرفي شد، خوشحالي نسبي ميان فعاالن 
اقتصادي شكل گرفت كه يك اقتصادخوانده و آشنا 
به بازارهاي مالي راهي اين حوزه ش��ده و مي توان 
اميدوار بود كه تصميمات رنگ و بوي تخصصي تري 
به خود بگيرد. اما اتخاذ اين تصميمات نشان داد اين 
سيستم ها هستند كه افراد را جذب خود مي كنند 
روي آنها اثر گذار هس��تند، نه برعك��س. در همه 
جهان براي مقابله با مش��كل نوسانات ارزي از نرخ 
بهره حقيقي استفاده مي كنند. از اين طريق تالش 
مي كنند نوسانات ارزي را مهار كنند. راهبرد بعدي 
نرخ ارز شناور و مديريت شده است كه باعث مهار 
التهابات بازار مي شود. اما در ايران بيشتر به دنبال 
تصميمات مقطعي هستند. از همين امروز مي توان 
پيش بيني كرد كه س��وداگران حجم انبوهي از ارز 
توزيع شده در اين طرح را به جيب مي زنند و نهايتا 
التهابات در بازار باقي مي مانند. اين تجربه اي است 
كه طي دهه هاي گذشته بارها تكرار شده است. يك 
زمان اعالم شد براي هر ايراني 700 دالر تخصيص 
داده مي ش��ود. در دوران بعد 5 هزار دالر ارز توزيع 
شد. در زمان دولت دوازدهم هم به هر ايراني 2200 
يورو ارز تخصيص داده ش��د. در هر دوره هم عنوان 
ش��د كه از اين طريق تالش مي شود التهابات ابازار 
مهار شود. اما نه تنها نوسانات بازار ارز مهار نشد بلكه 
همين ارز پاشي باعث رشد نقدينگي و با باال رفتن 
تورم و نهايتا رش��د فقر در كشور شد. هرچند اميد 
بيهوده اي اس��ت، اما بايد اميدوار باشيم كه روزي 
روزگاري مس��ووالن اين كش��ور متوجه شوند كه 
موضوعات اقتصادي راه حل هاي اقتصادي و علمي 
نياز دارند، نه راه حل هاي مقطعي و غيراقتصادي. 
نهايتا بايد به سوداگران ايراني تبريك گفت كه در 
اين كشور بهترين شرايط ممكن را دارند و از مواهبي 
كه ب��راي آنان تخصيص داده مي ش��ود، بهره مند 
مي ش��وند.  بيچاره مردان و زناني كه سوداگري و 

داللي نمي دانند.

علي مزيكي

قيمت ها  فعال  كاهشي  شدند

 توپ پر فرزين 
در بازار ارز و طال

روز گذشته، بازار ارز كار خود را با صحبت هاي رييس كل 
بانك مركزي آغاز كرد. محمدرضا فرزين در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوشت: »از امروز بانك مركزي و صرافي ها 
اقدامات مشتركي در #احياي_ثبات اقتصادي در كشور 
انجام مي دهند. بانك مركزي زين پس به بازار آزاد ورود پيدا 
خواهد كرد و نرخ ساز خواهد بود.« وي پيش  از اين نيز در 
برنامه اي تلويزيوني در اين باره اعالم كرده بود كه در بازار 
آزاد هم ورود مي كنيم و برخالف گذشته سعي مي كنيم 
در اين بازار هم نرخ سازي كنيم، چراكه هدف ايجاد ثبات 

ارزي در كشور است.
رييس كل بانك مركزي روز يكش��نبه هفته جاري گفته 
بود كه در بخشنامه جديد از روز سه شنبه )چهارم بهمن( 
فرص��ت حضور جديدي ب��ه صرافي ها داده اي��م و به آنها 
گفته ايم به هر فرد مي توانند تا 5000 يورو ارز بفروشند و 
اگر محدوديت سقف خريد براي صرافي ها تعيين كرديم به 
دليل اين است كه مي خواهيم معامالت ارز به سمت عرضه 
مثبت باشد. به گفته فرزين، اگر از روز سه شنبه كه خريد و 
فروش ارز توسط صرافي ها آغاز مي شود محدوديتي براي 
صرافي ها به وجود بيايد در بازار متشكل در قالب حراج به 
آنها ارز مي فروشيم و به دنبال اين هستيم كه در بازار آزاد به 

يك نرخ ساز تبديل شويم.
به دنبال انتشار اين صحبت ، بازار ابتدا با ترديد با آن مواجه 
شد اما ارزيابي ها از ساعات پاياني كار بازار در روز گذشته 
نشان مي دهد كه نرخ ارز كاهشي شد، هرچند هنوز تاثير 
جدي اظهارات رييس كل بانك مركزي خود را نش��ان 
نداده است. مشاهدات از بازار ارز طي ديروز حاكي از اين 
اس��ت كه همچنان خريد و فروش ارز طبق روال سابق 
يعني با نوبت دهي اينترنتي و براساس سقف 2هزار يورويي 
انجام مي شده اس��ت. صرافان بازار ارز تهران مي گويند 
كه در بخش��نامه جديد ابالغ شده سقف خريد و فروش 
ارز تغيير كرده، اما هنوز در جري��ان جزييات آن، نرخ و 
چگونگي خريد و فروش قرار نگرفته ايم. بنابراين همچنان 

روال سابق خريد و فروش ارز در صرافي ها ادامه دارد.
بر اين اساس فعال مردم )اگر در سال جاري از اين سهميه 
اس��تفاده نكرده باشند( بر اساس همان قرار قبلي يعني با 
ثبت نام و دريافت نوبت دهي اينترنتي مي توانند تا سقف 2 
هزار يورو ارز از صرافي ها خريد كنند. اين اظهارات در حالي 
صورت گرفته كه بانك مركزي اع��الم كرد كه صرافي ها 
بر اساس بخشنامه اخير مجازند نس��بت به فروش ارز به 
صورت اسكناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان »آخرين 

نرخ صرافي ها« در سايت مديريت بازار متشكل معامالت 
ارز ايران به آدرس www.ice.ir اقدام كنند.

از سوي ديگر، بازار ديروز ارز قيمت هاي متفاوتي را تجربه 
كرد. نرخ خريد هر دالر امريكا در تابلوي صرافي ها از 39 
هزار و 500 تومان تا 43 هزار و 200 تومان متفاوت بود و 
قيمت فروش آن از 39 هزار و 800 تومان تا حدود 43 هزار 
و 700 تومان مشخص شده بود به طوريكه در ساعات اوليه 
بازار نسبت به روز گذشته حدود 3000 تومان افزايش را 
نشان مي داد كه البته بعد از ظهر ديروز قيمت ارز نزولي 
شد و حدود 700 تومان كاهش پيدا كرد.ديروز نرخ خريد 
يورو نيز حدود 42 هزار تومان ب��ود و هر يورو از 42 هزار 
تومان تا 42 هزار و 750 تومان فروخته مي ش��د. برخي 
صرافي ها اعالم كردند كه در صورت ابالغ دستورالعمل 
ش��امل جزييات و نحوه خريد و فروش ارز، ممكن است 
مراحل عملياتي و اجرايي آن از روز شنبه آغاز شود و برخي 
ديگر اعالم كردند كه ممكن است از فردا خريد و فروش ارز 
براساس بخشنامه جديد بانك مركزي شروع شود. البته 
با وجود پيگيري هاي صورت گرفته تا لحظه انتشار اين 
خبر توضيح رسمي از سوي كانون صرافان در اين باره ارايه 
ادامه در صفحه 2 نشده است.   

»سازمان بازرگاني جايگزين وزارت بازرگاني؛ پازل جديد 
پاستور براي تفكيك صمت است.« دولت اخيرا اليحه اي 
را مبني بر تشكيل سازمان بازرگاني، به منظور مديريت و 
نظارت منسجم تر بر بخش هاي مختلف بازار تهيه كرده كه 
به زودي براي دريافت مهر تاييد نمايندگان، راهي بهارستان 
مي شود. براس��اس اين طرح، مجموعه بازرگاني از وزارت 

صمت و جهاد كشاورزي و ساير دستگاه ها جدا و در سازمان 
بازرگاني مستقر خواهد شد. از آنجايي كه جزييات اين طرح 
در دس��ترس نيست، مشخص نيست آيا سازمان گمرك، 
توسعه تجارت، سازمان حمايت و... ذيل اين طرح قرار دارند 
يا خير. از سوي ديگر، چون تشكيل سازمان جديد است بايد 
صفحه 7 را بخوانيد مورد موافقت مجلس قرار بگيرد.   
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در روزهايي كه از تحويل رسمي اليحه بودجه 1402 
به مجلس گذشته، موجي از نگراني و انتقاد نسبت به 
طرح هاي دولت حتي از دل بهارس��تان نيز به گوش 
مي رس��د. نگراني هايي ك��ه از سرنوش��ت يارانه ها و 
سياس��ت هاي حمايتي دولت آغاز مي شود و به بحث 
افزايش حقوق با توجه به نرخ تورم مي رس��د. از سوي 
ديگر برنامه ه��اي مالياتي دول��ت و احتمال افزايش 
فش��ار بر توليدكنندگان نيز ديگر نگراني است كه در 
روزهاي گذشته مطرح ش��ده است. در روزهاي اخير 
اعضاي هيات دولت تالش كرده اند با ارايه توضيحات و 
گزارش هايي نشان بدهند كه نه تنها نگراني وجود ندارد 

كه دولت براي تمام مسائل برنامه ويژه دارد.
احس��ان خان��دوزي - وزي��ر اقتصاد - ك��ه همزمان 
س��خنگويي اقتصادي دولت را نيز بر عه��ده دارد روز 
گذشته در نشست خبري خود به بررسي بخش هايي 
از بودجه پرداخت و برنامه دولت براي 1402 را تشريح 
كرد. نخس��تين موضوعي كه خاندوزي بر آن تاكيد 
ك��رد بحث كاهش هزينه هاي دول��ت و جلوگيري از 
سياست هاي انبساطي بود. وي تأكيد كرد: احساس 
اينكه دولت در حال حركت به سمت افزايش هزينه ها 
و انبساط بودجه است، ناشي از سوء برداشت هاست. 
چون در ش��رايطي هس��تيم كه اولويت اصلي دولت 
كنترل كسري بودجه، كنترل رشد نقدينگي و ايجاد 
ثبات در بازار دارايي هاست كه در مجموع به مهار تورم 

كمك كند.
خاندوزي با اش��اره به ديگر ويژگي هاي اليحه بودجه 
1402 گفت: س��قفي براي تسهيالت تكليفي شبكه 
بانكي براي اولين بار در اليحه بودجه آينده تعيين شده 
كه اميدواريم مجل��س همراهي كند تا رقمش تغيير 
نكند؛ اين امر كمك مي كند ب��ه اينكه رابطه دولت با 
شبكه بانكي كشور و ميزان فشاري كه از ناحيه بودجه 
مي توان��د به ناترازي ه��اي بانكي وارد ش��ود كاهش 
يابد. وزير امور اقتص��ادي و دارايي ادامه داد: در زمينه 
طرح هاي عمراني هم استفاده از ابزار مالي درون سالي 
كه به مديريت ناترازي هاي ابتدا و انتهاي سال كمك 
مي كند و هم سهم و ضريبي كه استان هاي محروم تر 
كش��ور در هزينه هاي عمراني سال آينده دارند، قابل 
توجه است. خاندوزي افزود: در خصوص استان لرستان 
110 درصد، سيستان و بلوچستان 10۹ درصد، كرمان 
101 درص��د و كهگيلويه و بويراحم��د 12۳ درصد و 
مواردي از اين دس��ت ج��زو هدف گيري هاي توزيع 

عادالنه منابع منطقه اي است.
همانطور كه قابل پيش بيني بود، سخنگوي اقتصادي 
دولت به وضعيت ماليات ها نيز اشاره كرد و همانطور كه 
به نظر مي رسيد صحبتي از كاهش پيش بيني درآمدي 
در اين حوزه نكرد اما به كاهش فشار بر توليدكنندگان 
پرداخت. وي تاكيد كرد: در مورد درآمد نفتي، دولت 
تالش كرد بيش برآورد نداشته باشد و عدد واقع بينانه اي 
را در نظر بگيرد. همچنين در مورد بخش توليد هم براي 
دومين سال پياپي كاهش نرخ ماليات بر شركت هاي 
توليدي را مصوب كرديم كه اميدواريم مجلس هم آن 

را تاييد كند.
س��خنگوي اقتصادي دولت با بي��ان اينكه عدالت در 
پرداخت ها، حمايت از سهامداران خرد و بازار سرمايه 
و واگذاري اموال مازاد هم در اليحه بودجه سال آينده 
مورد تأكيد قرار دارد، اظهار كرد: در هفته هاي آينده 
شاهد بهره برداري از مجموعه پروژه هايي هستيم كه 

از دهه فجر تا پيش از پايان س��ال رونمايي مي ش��ود. 
از جمل��ه آغاز بهره ب��رداري از پااليش��گاه 14 پارس 
جنوبي كه ظرفيت فرآوري گاز را به حدود ۵۶ ميليون 
مترمكعب در روز مي رساند و آغاز بهره داري از اولين 
سكوي توليد فاز 11 پارس جنوبي كه 12 ميليون متر 

مكعب گاز خام در روز را توليد مي كند.
خاندوزي اف��زود: طرح جمع آوري گازهاي همراه نيز 
به طور رسمي تا پايان سال به بهره برداري مي رسد. طرح 
تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان هم در دستور كار است 
كه امس��ال افتتاح مي شود و ظرفيت جديد پااليشي 
210 هزار بشكه را به همراه خواهد داشت. وزير اقتصاد 
افزود: طرح تكميل پااليشگاه اصفهان با هدف توليد 
گازوييل كم گوگرد و گازرساني به روستاهاي جديد و 
بهره برداري رسمي بخشي از خط لوله گاز ايرانشهر به 

چابهار هم در دستور كار قرار دارد.
خاندوزي با اش��اره به بهره ب��رداري از طرح هاي آبي و 
نيروگاهي گفت: در دهه فجر و تا پايان سال، طرح هاي 
جديد نيروگاهي آبگيري سدها و آبرساني به روستاها 
در دستور كار قرار دارد كه جزييات آن را اطالع رساني 
خواهيم كرد. بيش از ۷00 كيلومتر مسير بزرگراهي هم 
به بهره برداري مي رس��د. وزير اقتصاد با اشاره به عرضه 
خودرو در بورس اظهار كرد: اين امر يك سازوكار است و 
دولت براي تامين منفعت مردم در اين زمينه دو اقدام را 
در دستور كار داشته است؛ يكي اقدامات ناظر به حوزه 
عرضه و يكي اقدامات ناظر به كوتاه كردن دست دالالن از 
اين عرصه بود. وي يادآور شد: يكي از راه هاي كوتاه كردن 
دست دالالن، عرضه خودرو در بورس كاالست كه آمارها 
نش��ان مي دهد از روش هاي قبلي موثرتر اس��ت . اگر 
كارشناسان اقتصادي روش هاي ديگري هم ارايه دهند، 
استقبال مي كنيم. خاندوزي تأكيد كرد: امروز بيش از 
2۷۵0 ميليارد تومان قيمت خريد خودرو كمتر از قيمت 
خريد در بازار آزاد است و اين ميزان در جيب مردم باقي 
مانده است. وزارت صمت هم در پي زمان بندي منظم 

براي عرضه خودرو در بورس كاالست.
در كنار آن، وزير اقتصاد به آينده يارانه ها نيز پرداخت. 
دولت اعالم كرده كه سال آينده به يارانه نقدي دست 
نخواهد زد اما همزمان امكان انتخاب كاالبرگ را براي 
مردم ممكن خواهد كرد. در اين روزها شايعاتي درباره 
يارانه نان به وجود آمده بود كه خاندوزي به آن پاسخ 
داد. سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره با اجراي فاز اول 

طرح هوشمندس��ازي يارانه آرد، يادآور شد: با اجراي 
اين طرح مش��خص ش��د روزانه حداقل ۵000 تن از 
21 هزار تن آرد يارانه اي از شبكه توزيع خارج مي شود 
و به نان تبديل نمي ش��ود. شناس��ايي اين هدررفت، 
دستاورد فاز اول طرح است كه متاسفانه با شيطنت هاي 
سياست زده اي، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفي شد.

وي با بيان اينكه در فاز دوم به صورت تدريجي جلوي 
اين هدررفت گرفته خواهد ش��د، تصريح كرد: دولت 
سيزدهم يارانه نان را حذف نخواهد  كرد؛ يارانه نان از 
۷0 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه امسال به 104 
هزار ميليارد تومان در اليحه پيشنهادي بودجه 1402 
افزايش يافته است. خاندوزي با يادآوري اينكه در فاز 
اول اجراي اين طرح بي��ش از ۹۸ درصد نانوايي هاي 
كشور مجهز به مكانيس��م رصد هوشمند توزيع آرد 
ش��دند، اظهار كرد: ۵۸ هزار نانوايي در ش��هرها و 1۸ 
هزار نانوايي در روستاها به اين سيستم مجهز شده اند. 
اميدوارم فاز دوم اين طرح تا پايان س��ال در تمام ۳0 

استان كشور اجرا شود.
وي افزود: بنابراين خبري از آزادسازي قيمت نان وجود 
ندارد و محدوديتي هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. 
ضمن آنكه محدوديت تخصيص آرد به نانوايان نيز در 
مرحله دوم برداشته خواهد شد. وزير اقتصاد با اشاره به 
ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت براي سال آينده 
اظهار كرد: در اليحه 1402 ضريب ميانگين افزايش 
حقوق در نظر گرفته ش��ده كه بي��ن 1۵ تا 2۵ درصد 
خواهد بود كه به تناس��ب رده هاي حقوقي، رويكرد 
توازن و ايجاد عدالت را رعايت مي كنيم. ما براي اينكه 
ميزان پيشنهادي افزايش حقوق در كشور به تورم دامن 
نزند تالش كرديم اندازه حداكثر ميزان افزايشي كه در 
دخل دولت و درآمد بودجه ممكن اس��ت را در حقوق 

كاركنان دولت لحاظ كنيم.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به وضعيت منابع 
ارزي كشور و مديريت اين بازار تاكيد كرد: بنا به اعالم 
رييس كل بانك مركزي، وضعيت منابع ارزي كشور 
خوب است. حتي به جهت كنترل مصارف ارزي كشور 
هم وضعيت مطلوبي داريم و بيش از ۸0 درصد نيازهاي 
ارزي كشور در بازار رس��مي يعني سامانه نيما و بازار 
متشكل براي اسكناس ارزي تامين مي شود. خاندوزي 
گفت: متاس��فانه در شبكه ها و كانال هايي كه خريد و 
فروش كاغذي و قمار ارز انجام مي شود، بدون توجه به 

منابع ارزي كش��ور و درآمد صادرات نفتي و غيرنفتي 
كشور، ش��اهد افزايش نرخ در اين بازارها بوده ايم كه 
اميدواريم دستگاه هايي كه در اين زمينه از سوي دولت 
مسووليت دارند، نقش خود را در اين بازارهاي كاغذي 

و مهار آن به خوبي ايفا كنند. 
وي افزود: تاكيد رييس جمهوري اين اس��ت كه بانك 
مركزي تمام اهتمام خود را براي ايجاد ثبات ارزي به كار 
بگيرد. در اين راستا رييس كل بانك مركزي سفرهايي 
به كشورهاي شريك تجاري داشته  است تا هم آسان تر 
و در زمان كوتاه تري منابع ارزي الزم را تامين كنيم و هم 
برنامه ريزي الزم براي مبادله ارز داشته باشيم تا ثبات 
را به بازار ارز بازگرداند. وزي��ر اقتصاد درباره وضعيت 
س��امانه موديان و پيگيري دولت در اين زمينه گفت: 
سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي جزو اصالحات 
ساختاري نظام مالياتي و شفافيت معامالت اقتصادي 
در كشور است كه بسياري از مشكالت حوزه قضايي و 
پرونده در حوزه معامالت شركت هاي اقتصادي را به 
حداقل خواهد رساند. خاندوزي گفت: دولت سيزدهم 
در زماني ش��روع به كار كرد كه موعد قانوني تكميل 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به پايان رسيده 
بود، اما تقريبًا پيش��رفت جدي در اين زمينه حاصل 
ش��ده بود كه با توجه به اينكه اهتم��ام جدي دولت و 
وزارت اقتصاد بر اين اس��ت كه اين ط��رح حتمًا بايد 
عقب افتادگي هاي پيشين را جبران كند دوران مربوط 

به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.
خاندوزي در پايان صحبت هاي خود نيز بر شفافيت 
در اقتص��اد، ت��داوم حمايت از ك��م درآمدها و تالش 
براي حفظ قدرت خريد آنها تاكيد كرد. س��خنگوي 
اقتصادي دولت همچنين درباره اجراي طرح كاالبرگ 
الكترونيكي در استان ها گفت: تأمين منابع مالي الزم در 
اين زمينه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام مي گيرد 
و براي سال آينده پيش بيني هاي الزم نيز شده است؛ 
اگر تكليف متفاوتي در بودجه سال آينده نداشتيم به 
همين روند پيش خواهيم رفت. پس تا زمان نهايي شدن 
بودجه سال آينده نمي توانيم اظهارنظر قطعي در اين 

زمينه داشته باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه شفافيت اقتصادي در اين دولت 
مورد توجه ويژه است، گفت: در سنوات گذشته دولت ها 
در امر شفافيت اقتصادي در خصوص بدهكاران بانكي 
اراده اي نداشتند يا جريانات منفعت محور اجازه اخذ 
تصميم كارشناسي را نمي دادند اما دولت سيزدهم در 
زمينه شفافيت اطالعات اقتصادي حتي اگر انتقاد هم 
بشود، كوتاهي نمي كند و پيش از ابالغ رسمي اليحه 
بودجه، اق��دام به اجراي اين تكليف و فهرس��ت هاي 

مربوط به ابربدهكاران بانكي را منتشر كرديم.
وزير اقتصاد درباره ميزان دس��تمزد كارگران، گفت: 
معيشت جامعه كارگري جزو دغدغه هاي اصلي دولت 
است و تالش خود را براي تامين امرار معاش كارگران 
خواهد داشت. البته ارتقاي معيشت كارگران و كنترل 
ت��ورم از اهداف دولت در س��ال آينده اس��ت و غير از 
مصوبات شوراي عالي كار، دولت تالش دارد تا با كنترل 
ريشه هاي تورم و حفظ قدرت معيشت جامعه كارگري، 

قدرت خريد مردم كاهش نيابد.
مرغ دولت يك پ��ا دارد و همچنان تاكي��د دارند كه 
همه چيز تحت كنترل است و صحبت هاي خاندوزي 
نيز همين موضوع را نش��ان مي ده��د و بايد ديد كه 

سرانجام مجلس با آن چه برخوردي خواهد كرد. 

اقتصادكالنسياست ايـران2   Wed. Jan 25. 2023  2418   چهارشنبه 5 بهمن 1401    3 رجب 1444  سال نهم    شماره

رابطه با روسيه
چند برابر خواهد شد

رييس مجلس شوراي اسالمي هتك حرمت قرآن كريم 
در كشور سوئد را محكوم كرد و گفت: سياستمداران 
سوئدي نمي توانند اين اسالم هراسي آشكار و طراحي 
شده را پشت نقاب دروغين آزادي بيان پنهان كنند. 
محمدباقر قاليباف در نطق پيش از دستور خود در جلسه 
علني )4 بهمن ماه( مجلس شوراي اسالمي گفت: هتك 
حرمت بي شرمانه قرآن كريم در كشور سوئد را شديدا 
محكوم مي كني��م. اين قبيل اقدامات و جس��ارت به 
مقدسات ديني احساسات مسلمانان و موحدان سراسر 
جهان را جريحه دار كرده است و سياستمداران سوئدي 
نمي توانند اين اسالم هراسي آشكار و طراحي شده را 
پش��ت نقاب دروغين آزادي بيان پنهان كنند. وي در 
ادامه يادآور شد: روز گذشته مجلس شوراي اسالمي 
با هدف برگزاري س��ومين نشست كميسيون عالي 
پارلماني، ميزبان آقاي والودين رييس دوماي روسيه 
و هيات همراه بود. روابط جمهوري اس��المي ايران و 
فدراسيون روسيه به داليل مختلف از جمله همسايگي 
دري��اي خ��زر و دغدغه ها و مش��تركات منطقه اي و 
همچنين همكاري هاي مشترك بين المللي از اهميت 
بااليي برخوردار است. رييس مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: پارلمان هاي دو كشور بايد تالش كنند با 
برگزاري نشست هاي عملياتي مستمر و با تسهيل گري 
از بعد تدوين قوانين و نظارت براي حركت بهتر دولت ها 
براي كمك به بهبود كيفيت زندگي مردم اقدام كنند. 
قاليباف در تشريح جلسه روز گذشته با رييس دوماي 
روسيه بيان كرد: در اين جلسه كه در قالب كميسيون 
عالي پارلماني ايران و روسيه برگزار شد، با تمركز بر روي 
مسائل اصلي توسعه همكاري هاي دو كشور هيات هاي 
ايراني و روسي پيشنهادات اجرايي و عملياتي خود را 
براي افزايش همكاري هاي فيمابين مطرح كردند و 
تصميماتي براي تسريع در اجراي توافقات دو طرف 
اتخاذ ش��د. وي در عين حال خاطرنش��ان ك��رد: از 
اولويت هايي كه در روز گذشته مورد بحث قرار گرفت 
در حوزه نفت و گاز، سرمايه گذاري ها در اين حوزه براي 
عملي��ات مبادله اي با رويكرد قط��ب گازي بود. يكي 
ديگر از نكات مهمي كه مورد توجه طرفين قرار داشت 
موضوع راه ارتباطي ش��مالي- جنوبي بود كه نه تنها 
فدراسيون روسيه بلكه همه كشورهاي اوراسيا و آسياي 
ميانه مي توانند از اين ظرفيت استفاده كنند كه با اولويت 
اتصال آس��تارا به رشت و توس��عه آن تا بنادر از جمله 
بندرعباس و با سرمايه گذاري مشترك هر دو كشور 
ان شاءاهلل به نتيجه خواهد رسيد. رييس مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه در حوزه كش��اورزي در زمينه 
تجارت غالت و استفاده از فناوري هاي جديد گفت وگو 
شد، عنوان كرد: همچنين در موضوعات حمل و نقل نيز 
بحث هاي مهمي صورت گرفت. در خصوص رسيدگي 
به امور بازرگانان به ويژه تس��هيل در رفت و آمد و رفع 
موانع گمركي و رواديد و نيز كنترل هاي الكترونيكي 
باربري پيگيري ه��اي خوبي صورت گرفت تا تجار در 
مرزهايمان دچار مشكل نشوند. قاليباف يادآور شد: 
موضوع ديگر مورد بحث كه در راس همه مباحث قرار 
دارد، همكاري هاي پولي و بانكي بين دو كشور است كه 
بتوانيم در تبادل بين روبل و ريال و همچنين مسائل 
ارتباطي بين دو بان��ك مركزي اقداماتي انجام دهيم. 
رييس مجلس شوراي اسالمي در پايان تاكيد كرد: 
جمهوري اس��المي ايران و فدراسيون روسيه طي 
يك س��ال گذشته رش��د خوبي در گسترش روابط 
داشته اند و اطمينان دارم در طول برنامه هفتم توسعه 
كه سياست ما تقويت رابطه با همسايگان است، روابط 
بين دو كشور به چندين برابر افزايش پيدا خواهد كرد.

واكنش رييس قوه قضاييه
به قطع اينترنت

رييس قوه قضاييه گفت: يكي از مشكالتي كه به واسطه 
تعطيلي متكثر مدارس در سال تحصيلي جاري رخ داد، 
مقوله دريافت وجوه از اولياء دانش آموزان براي هزينه هاي 
مربوط به سرويس اياب و ذهاب و تغذيه محصالن بود. به 
گزارش ميزان حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 
در حاشيه نشس��تي در قوه قضاييه با اش��اره به ميزان 
تعطيلي مدارس طي سال تحصيلي جاري و مشكالتي 
كه از اين ناحيه متوجه والدين و دانش آموزان شده است، 
گفت: به استثناي موضوعات مرتبط با مضامين آموزشي 
و تربيتي كه در محل خود قابل بررس��ي است، يكي از 
مشكالتي كه به واسطه تعطيلي متكثر مدارس در سال 
تحصيلي جاري رخ داد، مقوله درياف��ت وجوه از اولياء 
دانش آموزان براي هزينه هاي مربوط به سرويس اياب 
و ذهاب و تغذيه محصالن بود؛ بعضا اولياء دانش آموزان 
گالي��ه دارند كه با توجه به تعطيلي زياد مدارس در اين 
سال تحصيلي، پول دريافت شده از آنها براي سرويس 
رفت و آمد و همچنين تغذيه دانش آموزان، به آنها مسترد 
نمي ش��ود و حتي در مواردي مدارس براي وصول اين 
چك هاي دريافتي از والدين دانش آموزان اقدام مي كنند. 
بر همين مبنا مطلوب است دادستان كل كشور ضمن 
شنيدن اظهارات مسووالن مربوطه در آموزش و پرورش 
و همچنين اوليا، تدابير الزم را پيرامون رفع اين مشكل 
اتخاذ كند. وي همچنين طي تذكر ديگري با اش��اره به 
موضوع قطع اينترنت در برخ��ي از مناطق همزمان با 
روزهاي برگزاري كنكور اظهار داشت: اينكه جهت حفظ 
حقوق شركت كنندگان در كنكور و جلوگيري از تقلب 
تمهيداتي انديشيده ش��ود حتما امري ضروري و الزم 
است اما قطع اينترنت در ساعات برگزاري كنكور براي 
مردم و امور روزمره و اداري آنها به صورت قابل توجهي 
مش��كل ايجاد كرد. وي افزود: بر همين مبنا ضروري 
است رييس سازمان بازرسي بررسي هاي ناظر بر اين 
موضوع را از اين حيث كه چه راه هاي ديگر جايگزيني 
وجود دارد و در ساير كشورهاي دنيا چه تدابيري به 
منظور جلوگيري از وقوع تقل��ب در آزمون ها بدون 
قطع اينترنت صورت مي گي��رد، انجام دهد. رييس 
دس��تگاه قضا در همين راس��تا با بيان اينكه »قطع 
اينترنت، راه منطقي قابل قبولي براي جلوگيري از 
تقلب در كنكور نيست«، گفت: علي ايحال بايد براي 

كنكورهاي آتي تدبيري در اين زمينه صورت گيرد.

از دالالن مسكن ماليات بگيريم، 
به توليدكنندگان بدهيم

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: درآمدهاي مالياتي 
مثل ارزش افزوده، عايدي سرمايه و خانه هاي خالي 
در ص��ورت اجرا بايد به تكمي��ل طرح هاي عمراني، 
توليد و اشتغال كشور برسد و بخشي هم به نيازمندان 
اختصاص پيدا كند؛ اما اگر صرف امور جاري كشور شود 
مفيد نخواهد بود. علي اكبر نيكواقبال ماليات بر عايدي 
سرمايه را براي اقتصاد كشور ضروري دانست و گفت: 
اگر قرار است از محل فروش امالك، ماليات اخذ شود 
بايد به امور عمراني اختصاص پيدا كند. اما مي بينيم كه 
برخي از بخش هاي خصولتي پيشتر از پرداخت ماليات 
معاف شده اند. قانون گذار و سياست گذار بايد راهكاري 
بينديش��ند تا اين بخش ها نيز در چرخه ماليات قرار 
گيرند. نيكواقبال استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه 
در بخش هاي توليدي را الزم دانست و گفت: ابتدا بايد 
اجازه دهيم سرمايه گذار بخش خصوصي پولدار شود تا 
بتوانيم از او ماليات بگيريم. اما دو سوم اقتصاد ايران در 
يد دولت است و شركت هاي خصولتي شريان اقتصاد 
را در دس��ت دارند كه برخي از آنها در حوزه ساخت و 
ساز س��رمايه گذاري كرده اند. در اين حوزه معموال با 
فرارهاي مالياتي و خروج سرمايه ها از كشور مواجهيم. 
وي تاكيد كرد: معتقدم ۹0 درصد از درآمدهاي حاصل 
از پايه هاي مالياتي مثل ارزش افزوده، عايدي سرمايه، 
خانه هاي خالي، خانه هاي لوكس و غيره بايد به سمت 
توليد، عمران، ايجاد شغل و حمايت از علم و تكنولوژي 
هدايت شود. بخشي از آن هم به نيازمندان برسد. اما 
اگر اين منابع را به طور گس��ترده در سطح جامعه در 
جهت امورات روزمره توزيع كنيم، پيشرفتي حاصل 
نمي شود. بنابراين گزارش، طرح ماليات بر سوداگري 
و سفته بازي )ماليات بر عايدي سرمايه( سال هاست 
كه مطرح مي شود تا اينكه پنجم خردادماه سال 1400 
كليات آن به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 
و براي بررس��ي مجدد به كميسيون اقتصادي ارجاع 
شد. اوايل دي ماه 1401 به صحن علني مجلس آمد و 
چند بند از آن به تصويب رسيد. برخي از مواد نيز براي 
بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع شده است. 
ماليات بر عايدي سرمايه )CGT( مالياتي است كه بر 
عايدي به ميزان مابه التفاوت قيمت فروش و خريد يك 

دارايي در هنگام فروش آن به دست مي آيد.

دولت مشكالت معيشتي را 
كاهش دهد

نماينده مردم المرد در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: دولت بايد بتواند با راهكارهاي مناسب مشكالت 
عديده معيش��تي مردم را كاهش دهد. س��يد موسي 
موس��وي در نطق ميان دس��تور خود در جلسه علني 
مجلس شوراي اسالمي ضمن محكوميت اقدام نابخردانه 
اتحاديه اروپا در خصوص سپاه پاسداران گفت: به آنها 
هش��دار مي دهيم قطعا پايان اين بازي خطرناكي كه 
شروع كرده ايد را شما رقم نخواهيد زد. ديرزماني نيست 
كه از ترس سرايت غده س��رطاني داعش به قاره سبز، 
اروپاييان وحش��ت زده در اتاق هاي فكرشان به دنبال 
راه حل بودند، اما چه زود خدمات سپاه به جامعه جهاني را 
فراموش كردند. وي در ادامه از مجلس و دولت خواست تا 
به اين اقدام اتحاديه اروپا پاسخي محكم و متناسب دهند. 
اين عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
عنوان كرد: در مورد مس��ائل داخلي كش��ور متاسفانه 
تورم افسارگس��يخته و افزايش روزانه قيمت خودرو، 
سكه و دالر هر روز فشار بيشتري بر مردم وارد مي كند. 
تا كي بايد شاهد دالل بازي و افزايش بي رويه و بي منطق 
قيمت ها باشيم؟ موسوي با بيان اينكه از دولت مي خواهم 
هر چه سريع تر بسته كوتاه مدت اعالمي جهت كنترل 
تورم و بهبود معيشت مردم را به اجرا درآورد، تاكيد كرد: 
دولت هم مي تواند و هم بايد بتواند با راهكارهاي مناسب 
مشكالت عديده معيشتي مردم را كاهش دهد. نماينده 
مردم المرد و ُمهر در مجلس شوراي اسالمي در رابطه 
با مسائل حوزه انتخابيه اش خطاب به وزير نيرو گفت: 
مردم حوزه انتخابيه در فصل زمس��تان نيز با مش��كل 
كم آبي مواجهند، شهرس��تان هاي المرد و ُمهر يكي از 
نقاط بحراني آب در سطح كشور است كه چاه ها تا عمق 
۵00 متر كف شكني مي شوند اما باز هم جوابگو نيست و 
برخي مناطق فقط براي چند ساعت در روز آب دارند. وي 
تذكراتي نيز به وزير نفت در خصوص اجرايي و عملياتي 
ش��دن س��ريع تر پروژه هاي اين حوزه داد و راه اندازي 
نيروگاه 100 مگاواتي پااليشگاه پارسيان را خواستار شد 
كه با توجه به پيشرفت ۹۵ درصدي همچنان بالتكليف 
مانده است. نماينده مردم المرد و مهر تذكراتي نيز 
به وزراي كش��اورزي، دفاع، صم��ت، راه و ورزش و 
جوانان داشت و رفع مشكالت مرتبط با اين حوزه ها 

در شهرهاي حوزه انتخابيه اش را خواستار شد.

تعهدات نامعلوم بانك ها 
در بودجه

نماينده طوالش در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
تكالي��ف بودجه 1401 ب��ه ويژه تكالي��ف بانك ها به 
نحو احسنت محقق نشده اس��ت. حسن محمدياري 
در جلس��ه علني مجلس و در جريان بررسي گزارش 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسي 
عملكرد مهم ترين احكام تبصره ها و رديف هاي مرتبط 
با واگذاري دارايي هاي مالي در قانون بودجه سال 1401 
كل كشور گفت: امنيت پايدار منطقه و جهان مديون 
حضور پررنگ سپاه است. اين عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس همچنين با اشاره به موضوع مناطق آزاد گفت: 
سهم مناطق كم برخوردار از امكانات و معافيت قانوني در 
مناطق آزاد به چشم نمي آيد. در چنين شرايطي آقاي 
عبدالملكي رييس مناطق آزاد هم پاسخگو نيست و وزير 
اقتصاد بايد پاسخگو باشد. اين نماينده مجلس درباره 
نحوه جبران كسري بودجه گفت: به نظر مي رسد واقعيات 
جامعه درك نشده و همخواني وجود ندارد به طوري كه 
تكاليف بودج��ه 1401 به ويژه تكاليف بانك ها به نحو 

احسنت و شايسته و ايده آل محقق نشده است.

تشريحنقشههاياقتصاديدولتازسويخاندوزي

قيمتهافعالكاهشيشدند

مردم نگران نان نباشند

توپ پر فرزين در بازار ارز و طال
ادامه از صفحه اول|

به دنبال اين تغييرات، بانك مركزي گام هاي جديد 
خود را بر مي دارد كه مي تواند گمانه زني ها براي تالش 
در مسير تك نرخي كردن يا الاقل كاهش تعداد نرخ 
ارزها در بازار را تش��ديد كند. آنطور كه بانك مركزي 
گفته، س��امانه ناخدا به زودي كار خود را آغاز خواهد 
كرد و بازار متشكل ارزي به كار خود پايان خواهد داد. 
در صورتي كه دولت بتواند با اين سياس��ت ها، فاصله 
ميان نرخ هاي رسمي و بازار آزاد را كم كند، شايد در 
آينده تنها دو نرخ باق��ي بماند، يكي نرخ نيما كه 2۸ 
هزار و ۵00 تومان تعيين ش��ده و يكي نرخ بازار آزاد، 
گامي مهم كه البته بايد ديد به چه شكل دنبال خواهد 
شد. در بازار سكه اما شرايط متفاوت بود. همانطور كه 
در هفته گذشته نيز بانك مركزي نسبت به عرضه ربع 
س��كه در بورس كاال اقدام كرده بود، اين روند از روز 
گذش��ته نيز دوباره از سر گرفته شد. به دنبال همين 
اتفاق بازار با تغييراتي جدي همراه ش��د. معاون اداره 
عملي��ات بازار باز بانك مرك��زي جزييات عرضه ربع 
سكه در بورس كاال از ديروز و چگونگي كشف قيمت 
در اين بازار را تشريح كرد و گفت: تا زماني كه بازار نياز 
داشته باشد به اين شكل حضور خواهيم داشت. هومن 
كرمي خرم آبادي اظهار كرد: بانك مركزي قصد دارد 
عرضه ربع س��كه در بورس كاال را ادامه دهد و از روز 
سه شنبه )چهارم بهمن ماه( اين عرضه آغاز مي شود. 
وي گفت: هدف از عرضه سكه در بورس كاال كنترل 
قيمت در بازار است و با توجه به اينكه حباب قيمتي 
در هفته گذشته با عرضه اي كه صورت گرفت شكسته 
ش��د و البته تنها كمتر از 10 درصد را كه برنامه ريزي 
كرده بوديم، فروخته شد قصد داريم تا زماني كه 4۵0 
هزار ربع سكه باقي مانده را هم در بازار عرضه كنيم.  
كرمي افزود: پس از تمام ش��دن 4۵0 هزار ربع سكه 
كه هم اكنون در نزد بانك رفاه است، اگر نياز احساس 
كنيم باز هم ربع سكه عرضه خواهيم كرد و حتي اگر 

الزم باشد نيم سكه و تمام سكه را هم عرضه مي كنيم. 
معاون اداره عمليات بازار باز بانك مركزي در ادامه در 
پاسخ به س��والي مبني بر اينكه چگونه كشف قيمت 
صورت مي گي��رد و مردم چگون��ه مي توانند قيمت 
مناسبي براي خريد ربع س��كه از بورس كاال داشته 
باشند؟ گفت: مسلمًا دو پارامتر قيمت جهاني و نرخ 
ارز در تعيين قيمت ربع سكه و كشف قيمتي آن موثر 
اس��ت. اما مردم بايد براي انتخاب قيمت مناسب به 
چند نكته ديگر توجه كنند. نخست آنكه مردم بايد به 
نرخ هاي ربع سكه در هفته گذشته در بورس كاال نگاه 
كنند و قيمت ربع س��كه را هم مد نظر داشته باشند 
و مس��لمًا بهترين قيمت بين اين دو نرخ مي تواند به 
متقاضيان كمك كند تا نرخ منطقي تر و بهتري را براي 
خريد انتخاب كنند. كرم��ي با بيان اينكه عرضه ربع 
سكه در بورس كاال آنقدر هست و ادامه پيدا مي كند 
كه آنهايي كه با قيمت هاي پايين تر هم درخواس��ت 
خريد ثب��ت مي كنند موفق به خريد س��كه خواهند 

ش��د، اضافه كرد: البته اگر به عنوان مثال امروز همه 
سفارش ها در رنج حدود پنج ميليون يا شش ميليون 
تومان باشد يعني اينكه قيمت ها بسيار با قيمت هاي 
منطقي فاصله داش��ته باش��د مس��لمًا هي��چ يك از 
متقاضيان برنده نخواهند شد و در روزهاي آينده هم 
عرضه ربع سكه ادامه خواهد داشت؛ بنابراين ميزان 
فروش ربع س��كه در ادامه عرضه آن تاثيرگذار است. 
البته بانك مركزي نمي خواهد به صورت ناگهاني در 
بازار ورود كند و عرضه س��نگيني را انجام دهد بلكه 
تصميم بر آن اس��ت كه با درصدي مش��خص و البته 
به صورت مس��تمر در بازار حضور داش��ته باشد. وي 
همچنين در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه تحويل 
س��كه به متقاضياني كه از ديگر شهرستان ها خريد 
انجام داده اند چگونه خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر 
امكان تحويل فيزيكي ربع س��كه در خارج از تهران 
مقدور نيس��ت؛ بنابراين دارندگان گواهي مي توانند 
در س��ايت بانك رفاه ثبت نام كرده و زماني كه امكان 

مراجعه به خزانه بانك رفاه دارند را نيز انتخاب كنند. 
پس از آغاز اين فرايند رييس اتحاديه اعالم كرد كه در 
پايان معامالت روز گذشته، يك ميليون تومان كاهش 
قيمت داشته است. رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
ادامه داد: بر اساس آخرين معامالت شكل گرفته در 
بازار )سه شنبه( سكه و طال، هر قطعه سكه تمام طرح 
جديد 2۳ ميليون و ۳00 هزار تومان، هر قطعه سكه 
تمام ط��رح قديم 22 ميليون و 100 هزار تومان، نيم 
سكه 1۳ ميليون و ۹00 هزار تومان، ربع سكه هشت 
ميلي��ون و ۹00 هزار تومان و س��كه هاي گرمي پنج 
ميليون تومان قيمت داشته است. همچنين هر مثقال 
طالي 1۷ عيار به هشت ميليون و ۹۳0 هزار تومان و 
هر گرم طالي 1۸ عيار به حدود دو ميليون و ۶1 هزار 
تومان كاهش يافته است. بذرافشان در رابطه با آخرين 
وضعيت حباب س��كه و ربع س��كه )داراي بيشترين 
حباب(، در پي كاهش قيمت ها، گفت: حباب س��كه 
كه در محدوده س��ه ميليون و ۷00 هزار تومان قرار 
داشت، ۷00 هزار تومان تخليه شده و در حال حاضر 
به حدود س��ه ميليون تومان رسيده است. ربع سكه 
نيز كه طي يكماهه اخير حباب بااليي به خود گرفته 
بود و تا چهار ميليون و ۷00 هزار تومان هم رس��يده 
بود، اكنون حباب آن در محدوده سه ميليون و ۸00 
هزار تومان قرار گرفته است. وي در پايان تاكيد كرد: 
اميدوار هستيم كه سياست بانك مركزي و مديريت 
نرخ ارز و قيمت سكه ادامه دار باشد. ضمن اينكه عرضه 
ربع سكه هم تدوام پيدا كند و همانطور كه وعده داده 
شد، براي س��اير قطعات سكه هم اتفاق بيفتد. تداوم 
عرضه سكه ها در بورس كاال مي تواند نقش مهمي در 
كاهش بيشتر قيمت ها و كاهش حباب داشته باشد. 

در نخستين روز ش��روع مرحله دوم عرضه ربع سكه 
بهار آزادي در بورس تعداد 4۷۶۷ قطعه ربع س��كه 
بهار آزادي تا قيمت ۷ ميليون و ۹20 هزار تومان در 

بورس كاال عرضه شد.



گلناز پرتوي مهر|
شواهد و آمار نشان مي دهد كه ما در زمينه مصرف گاز 
وضعيت خوبي در جهان نداري��م و مردم پرمصرفي به 
شمار مي رويم. يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر باال بودن 
مصرف انرژي در كشور ما اين است كه جزو كشورهاي 
توليدكننده انرژي هستيم و ذخاير خوبي داريم. اين امر 
به پايين بودن قيمت انرژي در كش��ورمان و در نتيجه 
بي توجهي مصرف كنندگان به اهميت و ارزش آن منجر 
شده اس��ت. به طور مثال، متوسط سرانه مصرف گاز در 
ايران ۶.۷ برابر سرانه مصرف دنيا است، يعني ما بيش از ۶ 
برابر متوسط دنيا گاز مصرف مي كنيم. همچنين، سرانه 
مصرف گاز در كش��ورمان ۳ برابر سرانه مصرف در كل 
اتحاديه اروپا است. ما دومين دارنده ذخاير گازي هستيم 
و ظرفيت هاي عظيمي براي توليد گاز داريم، اما چالش 
اساسي مصرف بي رويه است كه در بخش هاي مختلف 

در كشورمان رخ مي دهد.
به گزارش خبرنگار »تعادل« با بررسي آمار جهاني توليد 
و مصرف گاز مي توان گفت كه مصرف گاز ايران، تقريبًا 
معادل ۳ كشور اروپايي شامل آلمان، ايتاليا و انگلستان 
با مجموع ۲۳۹.۹ ميليارد مترمكعب مصرف است كه از 
كشورهاي پرمصرف گاز در اين قاره محسوب مي شوند. 
اگر غير از سه كشور ياد ش��ده، تركيه با ۵۷.۳ و فرانسه 
ب��ا ۴۳ ميليارد مترمكعب مصرف گاز را نيز مس��تثني 
كنيم، س��اير اروپايي ها حدود ۲۳۰ ميليارد مترمكعب 
گاز مصرف مي كنند. اين آمار، بدان معناست كه ايران 
حتي از مجموِع بيش از ۳۰ كشور اروپايي، ۱۰ ميليارد 

مترمكعب گاز بيشتري مصرف مي كند.
بر اساس اين گزارش به تعبير ديگر، مصرف داخلي گاز 
در ايران، تقريبًا نصف مصرف كل اروپا و حتي بيشتر از 
آن اس��ت. البته استفاده از برق به عنوان انرژي غالب در 
كشورهاي اروپايي، وابس��ته بودن برق به گاز و وسعت 
محدود اغلب كش��ورهاي قاره س��بز در اين مقايس��ه 
تأثيرگذار اس��ت. اين گزارش نش��ان مي دهد واقعيت 
اين است كه مصرف گاز در نيروگاه ها و مصارف خانگي 
در كش��ورمان راندم��ان خوبي ندارد و بايد به س��مت 

بهينه س��ازي مصرف در اين بخش ه��ا حركت كنيم. 
راندمان مصرف گاز خانگي حتي با بخاري هاي موجود 
حدود ۶۵ درصد اس��ت و با بخاري هاي با بازدهي باال تا 
۹۰ درصد به حرارت تبديل مي ش��ود. اما زماني كه گاز 
را به نيروگاه ها مي بريم، در همان ابتدا ۶۰ تا ۶۵ درصد 
از دودكش ها بيرون مي رود، زيرا بازدهي نيروگاه ها در 

كشور به طور ميانگين ۳۸ تا ۴۰ درصد است. 
ب��ه گفته برخي مس��ووالن، م��ا به ان��دازه يك مخزن 
پارس جنوبي براي مديريت و بهينه سازي مصرف ظرفيت 
داريم كه با برنامه ريزي هاي دقيق بايد آنها را به فعليت 

درآوريم. بايد سياست گذاري ها به اين سمت برود كه گاز 
را از ي��ك كاالي حرارتي به يك كاالي درآمدي تبديل 
كنيم. هر چقدر روي بهينه سازي كار كنيم، مي توانيم از 
درآمد ناشي از آن براي توسعه بهينه سازي و درآمدزايي 
در كشور كمك بگيريم. به طور مثال، بر اساس آمارهايي 
كه مجيد چگيني، مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران 
اعالم كرده است، ما به طور ميانگين حدود ۲۵۰ ميليارد 
متر مكعب گاز در س��ال مصرف مي كنيم و حدود ۱۷ 
ميليارد مترمكعب در سال ۱۴۰۰ صادرات داشتيم. در 
پايان گفتني است بنابراين، اگر به طرق مختلف از جمله 

اعمال سياست هاي قيمتي، فرهنگ سازي، كمك هاي 
دولت به خانوارها براي عايق بندي خانه ها و موارد ديگر 
بتوانيم مصرف گاز را در كشور به ميزان يك سوم كاهش 
دهيم، درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات گاز كشورمان 
به چيزي حدود ۵ برابر افزاي��ش مي يابد. اين درآمدها 
مي تواند نقش مهمي در آباداني كشور ايفا كند. عالوه بر 
اينكه مصرف بي رويه گاز در كشورمان ما را از درآمدهاي 
ارزي ص��ادرات گاز محروم كرده اس��ت، حتي بيم آن 
مي رود كه در س��ال هاي آتي دچار ناترازي شديدتري 

شويم و به واردات از ساير كشورها روي بياوريم.
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جوابيه

ادامه از صفحه اول

 جوابيه صمت 
به گزارش »تعادل«

در پي انتش��ار گزارشي در »تعادل« با تيتر »مقصر 
گراني خودرو چه كسي اس��ت تورم دالر يا مردم« 
وزارت صمت جوابيه اي را به دفتر نشريه ارسال كرده 

كه در زير مي خوانيد:
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 

سالم عليكم
احتراما با عنايت ب��ه درج مطلبي با عنوان »مقصر 
گراني خودرو چه كسي است تورم دالر يا مردم« در 
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ در آن روزنامه، مقتضي است وفق 
قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از 
سوي مركز ارتباطات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
جوابيه در نس��خه آتي آن روزنامه در همان جايگاه 

منتشر ودر اسرع وقت اقدام الزم صورت پذيرد.
همانطور كه مس��تحضريد آخرين مجوز افزايش 
فروش قيمت صادره از سوي وزارت صمت برمبناي 
مصوبه ستاد تنظيم بازار، در آذر ماه سال ١٤٠٠صادر 
شده و تاكنون نيز هيچگونه افزايش قيمتي در فروش 
محصوالت از سوي شركت هاي خودروساز داخلي 
بزرگ )ايران خودرو و س��ايپا( صورت نگرفته است. 
قابل ذكر است آن چيزي كه منجر به افزايش قيمت 
خودرو در بازار آزاد مي شود مربوط به مسائل كالن 
اقتصاد ملي اس��ت كه مديريت آن نياز به همكاري 
تمام نهادهاي حاكميتي مرتبط دارد به گونه اي كه 
سرمايه هاي عموم مردم جذب توليد شود و خودرو از 
حالت كاالي سرمايه اي خارج شود تا مردم براي حفظ 
ارزش پول خود در اين بازار س��رمايه گذاري نكنند. 
الزم به ذكر است كه قيمت خودرو در بازار آزاد متاثر 
از نرخ ارز است و با عنايت به گزارش ارايه شده توسط 
معاونت محترم اقتصادي بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران طي نامه شماره ٠١/٢٤۶٥٠٤ مورخ 
١٤٠١/١٠/٠۳ در س��ال جاري افزايش نرخ ارز در 
آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن، رشد ۳/٥ درصدي 
داشته كه خود تاثير بسزايي در افزايش قيمت كاالها 
از جمله قيمت بازار خودرو داشته است. شايان ذكر 
است طبق گزارش��ات دريافتي از دو شركت بزرگ 
خودروسازي )ايران خودرو و سايپا( در محصوالت 
س��بك از ابتداي س��ال تا ٢١ دي ماه س��ال جاري 
شاهد رش��د ۳١ درصدي تحويل خودرو و كاهش 
١٢ درصدي تعهدات ش��ركت هاي خودروساز به 
مشتريان همچنين رشد ٩ درصدي توليد مي باشيم.

مشكالت اقتصادي و تزلزل در 
بنيان خانواده

 خود حمل مي كنند كه آنها سرباري بر زندگي پدر 
و مادر خود بوده اند و اين مي تواند بسيار خطرناك 
باشد. ما نمي توانيم از حفظ كانون خانواده صحبت 
كنيم اما ش��رايط مطلوب براي حفظ آن را فراهم 
نكرده باشيم. متاسفانه اين روزها جامعه ما به سمت 
و س��ويي در حال حركت است كه هر روز گسست 
بيشتري در نهادهاي خانواده اتفاق مي افتد. درصد 
بااليي از اين گسست ها هم به دليل مشكالت مالي 
و اقتص��ادي روي مي دهد. تاثير اين مش��كالت بر 
روان افراد باعث مي شود كه آنها پرخاشگر، تندخو 
و... ش��ده و در مقاب��ل هر رفت��اري عكس العملي 
غيرمنطقي از خود بروز دهند. از سوي ديگر تداوم 
وضعيت ب��د اقتصادي افس��ردگي و نااميدي را به 
همراه دارد كه منجر به اتفاق هاي ناخوش��ايندي 
مانند خودكشي مي شود، به هر حال تاثير مشكالت 
اقتصادي بر زندگي اف��راد و خانواده ها را نمي توان 
ناديده گرفت چه بس��ا درصد بااليي از مش��كالت 
موجود در خانواده ها به همين مشكالت اقتصادي 
مربوط مي شود كه متاسفانه اين روزها درصد بااليي 

از افراد جامعه با آن دست به گريبان هستند.

چين  ما را دور مي زند
 بيشتر منافع خود را دنبال مي كند تا خياالت برخي 
اف��راد و جريانات ايران��ي را. اين رون��د ادامه دارد و 
تحليلي كه مي توان از آن داشت اين است كه امريكا 
تالش زايدالوصف خود براي ان��زواي ايران را ادامه 
مي دهد. اين روند كه با ممنوعيت ها و تحريم هاي 
گسترده آغاز شده بود در ادامه با مانع تراشي در ورود 
ارز به ايران، انزواي تجاري و ممنوعيت صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي ادامه خواهد داشت. در برابر اين 
تالش ها، دستگاه ديپلماسي ايران بايد به گونه اي 
تالش كند كه در وهله نخست، تالش هاي امريكا 
به سرانجام نرسد و در وهله بعد، برنامه ريزي براي 
احياي برجام و بازگشت به بازار نفت ادامه پيدا كند. 
تاثير اين سياست ها بدون ترديد در معيشت مردم 
نمايان خواهد شد. هر فشاري از سوي غرب، باعث 
التهابات ارزي در اي��ران، افزايش انتظارات تورمي 
و گراني هاي فزاينده خواهد ش��د. موضوعي كه تا 
دير نش��ده و با همه ظرفيت هاي كشور بايد جلوي 

آن گرفته شود.

رويداد

امريكا معافيت تحريمي
ميدان گازي مشترك

ايران و انگليس را تمديد كرد
وزارت خزانه داري امري��كا معافيت تحريمي ميدان 
گازي مش��ترك ايران و انگليس در درياي شمال را 
براي يك دوره ۲ س��اله تمديد كرد. ب��ه گزارش ايرنا 
به نقل از ماركت واچ، دول��ت امريكا معافيت ميدان 
گازي رهام در درياي شمال از تحريم هاي ضد ايراني 
را تمديد كرده است. شركت انگليسي سريكا كه ۵۰ 
درصد س��هام ميدان گازي رهام را در اختيار دارد در 
اطالعيه اي اعالم كرد معافي��ت ميدان نفتي رهام از 
تحريم ها عليه ايران تمديد شده است و بنابراين همه 
شركت ها مي توانند بدون ترس از مجازات امريكا به 
ارايه كاال و خدمات در اين ميدان ادامه دهند. ايران نيز 
۵۰ درصد سهام ميدان گازي رهام را در اختيار دارد. 
شركت انگليسي بريتيش پتروليوم كه پيش تر مالك 
نصف س��هام اين ميدان بوده است معتقد است اين 
ميدان ۱۳۵ ميليون بشكه نفت خام و ۸۰۰ ميليون 
فوت مكعب گاز طبيعي را در خود جاي داده است. بر 
اساس آمارها، پنج درصد از نياز روزانه انگليس به گاز 
از اين ميدان تامين مي شود. دوره معافيت تحريمي 
ميدان گازي رهام در ۳۱ ژانويه به پايان مي رسيد كه 
بر اس��اس تصميم اوفك اين معافيت براي دو س��ال 
آينده تمديد شده است. دولت امريكا در ژانويه ۲۰۲۱ 
و تحت فشار لندن براي تامين نيازهاي انرژي خود اين 
ميدان را از تحريم ها عليه ايران معاف كرد. ميتچ فلگ 
مديرعامل شركت سريكا پيش تر گفته بود ايران هيچ 
نقشي در تصميمات مرتبط با ميدان رهام ندارد و هيچ 
منفعت اقتصادي از توليدات اين ميدان نمي برد. در 
حالي وزارت خزانه داري امريكا معافيت ميدان رهام از 
تحريم ها عليه ايران را براي يك دوره دو ساله تمديد 
كرده است كه اروپا تحت تاثير جنگ اوكراين و ايجاد 
اختالل در صادرات نفت و گاز روسيه در بحران انرژي 
به سر مي برد. همچنين هفته گذشته پايگاه خبري 
بلومبرگ طي گزارشي از افزايش صادرات نفت ايران 
به بيش از ۱.۳ ميليون بشكه در روز خبر داده و نوشته 
بود دولت امريكا در سايه جنگ اوكراين و كمبود انرژي 

در بازار چشم خود را به روي اين مساله بسته است.

»تعادل«ازمحرومبودندرآمدارزيصادراتگازيدراثرمصرفبيرويهگزارشميدهد

معاونبرنامهريزيوزيرنفتخبرداد

تبديل گاز از كاالي»حرارتي« به »درآمدي« ضروري است

جمع آوري كامل گازهاي همراه نفت در افق ۱۴۰۴

برنامهريزيبراياتمامتعميراتنيروگاههاي
حرارتيتاپايانارديبهشت۱۴۰۱

مصرفگازخانگيبا6۴5ميليونمترمكعب
مجددااوجگرفت

معاون برنامه ري��زي وزير نفت از جم��ع آوري كامل 
گازهاي همراه نفت در اف��ق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: 
تا پايان س��ال آينده ۵۰ درصد از سوزاندن گازها كم 

مي شود.
به گزارش وزارت نفت، هوش��نگ فالحتيان، معاون 
برنامه ريزي وزير نفت با حض��ور در برنامه تلويزيوني 
»ثريا« درباره اقدام هاي دولت سيزدهم كه به كاهش 
گازسوزي مشعل در كشور منجر شده است، همچنين 
برنامه هاي آينده وزارت نفت براي به حداقل رساندن 

آن توضيح داد.
وي در تشريح مقدار توليد و مصرف گاز كنوني كشور 
گفت: هم اكنون روزانه حدود يك ميليارد مترمكعب 
گاز ترش در كشور برداش��ت و از اين رقم حدود ۸۵۰ 
روزانه ميليون مترمكعب گاز ش��يرين براي مصارف 
مختلف در فصل س��رد سال به ش��بكه سراسري گاز 

تزريق مي شود.
معاون برنامه ريزي وزير نفت اف��زود: اگر گازهايي در 
مشعل سوزانده مي شود براساس داده ها ۴۰ ميليون 
مترمكعب بدانيم، مقايسه آن با گاز ترش برداشتي و 
گاز شيرين تزريقي به شبكه، نشان مي دهد درصدهاي 
اعالمي درباره گازس��وزي در مش��عل صحيح نيست 
و با اين ح��ال همين مقدار نيز بس��يار زياد اس��ت و 
مي تواند كاهش يابد. فالحتيان درباره امكان كاهش 
سوزاندن گازهاي ارسالي به مشعل تصريح كرد: الزامًا 
نمي توان س��وزاندن گازهاي مشعل را به صفر رساند 
زيرا فرآيندهاي پااليشگاهي و پتروشيمي بر اساس 
اس��تانداردهاي موجود به گونه اي اس��ت كه مشعل 
همچون س��وپاپ اطمينان عمل مي كن��د و اگر گاز 
مشعل خارج نشود، انفجار رخ مي دهد، بنابراين بعضي 

از فرآيندها به طور طبيعي گاز مشعل دارند.
وي اف��زود: البته برخي فرآيندها كه به طور مداوم گاز 
مش��عل دارند، بايد مديريت شوند كه اين گازها به دو 

دسته كلي تقس��يم مي ش��وند، گازهاي همراه نفت 
و گازهاي پااليش��گاه هاي گازي، در دس��ته اول ما از 
گازهاي همراه نفت صحبت مي كنيم كه براي آنها در 
يك سال و نيم گذشته اقدام هاي خوبي انجام شده است 

و پروژه هاي گذشته نيز شتاب گرفته اند.
معاون برنامه ريزي وزير نفت درب��اره مقدار گازهاي 
همراه نفت حذف ش��ده با اقدام هاي دولت سيزدهم 
اظهار كرد: با مجموع اقدام هاي انجام شده، تا پايان سال 
۱۴۰۰، حدود ۱.۵ ميليون مترمكعب در روز از ميزان 

گازهاي مشعل كاسته ايم.
فالحتي��ان درباره پروژه هاي در ح��ال اجرا در زمينه 
جمع آوري گازهاي مش��عل همراه نف��ت و وضع آنها 
نيز گفت: بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، تا 
پايان امسال يا اوايل س��ال آينده معادل ۸.۲ ميليون 

مترمكعب گاز به صورت روزانه از مشعل ها جمع آوري 
مي ش��ود و در س��ال ۱۴۰۲، روزان��ه ۱۸.۲ ميليون 
مترمكعب ديگر به اين مقدار افزوده مي ش��ود و براي 
سال ۱۴۰۳، روزانه ۱۷ ميليون مترمكعب ديگر و در 
س��ال ۱۴۰۴ نيز برابر ۷ ميليون مترمكعب در روز از 

سوختن گازهاي مشعل كاسته مي شود.
وي درباره اين مقدار گاز كه قرار اس��ت تا سال ۱۴۰۴ 
جمع آوري ش��وند، تصريح كرد: درواقع تا پايان سال 
آينده انتظار جمع آوري ۵۰ درصد گازهاي مش��عل 
را داريم و در پايان اف��ق ۱۴۰۴، باقي مانده اين گازها 

جمع آوري مي شوند.
معاون برنامه ريزي وزير نفت در تشريح پروژه هاي در 
دست اقدام در اين رابطه گفت: اكنون پروژه ان جي ال 
۳۱۰۰ يكي از طرح هاي جمع آوري گازهاي مش��عل 

اس��ت كه ۷۸ درصد پيش��رفت دارد و ب��ا تكميل آن 
۵.۵ ميليون مترمكعب گاز مش��عل حذف مي شود و 
ان جي ال ۳۲۰۰ ح��دود ۶.۳ ميليون مترمكعب گاز 
مشعل جمع مي كند و اين طرح ۹۴.۵ درصد پيشرفت 
دارد، طرح ارسال گازهاي مشعل به ان جي ال خارك 
را داريم كه آن هم ۷.۵ ميليون مترمكعب جمع آوري 

مي كند و در حال حاضر ۶۵ درصد پيشرفت دارد.
فالحتيان به طرح بهينه سازي تأسيسات گاز مشعل 
بيدبلند خليج فارس اش��اره كرد و گفت: اين طرح با 
۱.۱ ميليارد دالر س��رمايه گذاري در حال اجراست و 
۳۶ درصد پيشرفت دارد، همچنين طرح جمع آوري 
گازهاي شرق كارون نيز در حال اجراست كه پيشرفت 

۳۶ درصد پيشرفت دارد.
وي با توضيحي درباره طرح هاي در حال اجرا ادامه داد: 
بايد به ميدان هايي نفتي اشاره كنم كه مزايده فروش 
گازهاي مشعل آنها پايان يافته و اكنون سرمايه گذار 
پاي كار اس��ت. اين ميدان ها ش��امل ميدان پارسي 
كالس��تر، مارون ۳، منصوري، مارون ۶، نفت ش��هر و 
سومار، سروستان و سعادت آباد، چشمه خوش و غرب 
كارون مي شود كه قراردادهاي آن امضا شده است و در 
مجموع روزانه ۵.۱۸ ميليون مترمكعب گاز جمع آوري 

مي شود.
مع��اون وزير نفت ب��ه ميدان هايي ك��ه مزايده آنها 
در حال انجام است نيز اش��اره و تصريح كرد: براي 
ميدان هاي خشت، مسجدسليمان و سكوي سلمان 
مزايده هايي از س��وي ش��ركت ملي نفت ايران در 
حال انجام است كه معادل ۵.۶ ميليون مترمكعب 
جم��ع آوري گازهاي مش��عل را ب��راي آنها متصور 
هس��تيم و با اجراي هم��ه اين طرح ه��ا اميدواريم 
بتوانيم ۵۰ درصد گازهاي مشعل مربوط به بخش 
توليد نفت را در دو س��ال آينده جمع آوري كنيم و 

۵۰ درصد ديگر نيز تا افق ۱۴۰۱ حذف مي شود.

معاون راهبري توليد شركت برق حرارتي گفت: اميدواريم 
تا پايان ارديبهشت ماه بتوانيم با اتمام به موقع برنامه هاي 
تعميراتي واحدهاي حرارتي، تمامي واحدهاي نيروگاهي 
را براي تامين برق پايدار روزهاي اوج مصرف برق كشور در 
اختيار داشته باشيم. به گزارش تسنيم، ناصر اسكندري، 
معاون راهبري توليد شركت برق حرارتي با اشاره به شروع 
فصل تعميرات نيروگاه هاي حرارتي سراسر كشور، اظهار 
داشت: از ابتداي مهرماه به منظور تامين برق پايدار پيك 
تابس��تان س��ال آينده حدود ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه 
تعميراتي در دستور كار قرار گرفته است. وي با اشاره به 
اينكه تاكنون بيش از ۴۸ هزار مگاوات از اين برنامه آغاز 
شده اس��ت، ادامه داد: تاكنون ۴۲ هزار مگاوات از برنامه 
شروع شده در اين بخش به پايان رسيده است و اميدواريم 
تا پايان ارديبهشت ماه بتوانيم با اتمام به موقع برنامه هاي 
ياد شده تمامي واحدهاي نيروگاهي را براي تامين برق 
پايدار روزهاي اوج مصرف برق كش��ور در اختيار داشته 
باشيم. اس��كندري با تاكيد بر اينكه بيش از ۸۱ درصد 

ظرفيت نيروگاهي كش��ور در اختي��ار واحدهاي توليد 
برق حرارتي، گفت: اين نيروگاه ها از ابتداي سال جاري 
تاكنون توانسته اند با توليد ۲۸۸ ميليون مگاوات ساعت 
انرژي نقش مهمي در تامين برق پايدار و مطمئن براي 
مشتركان سراسر كشور داشته باشند. وي افزود: ميزان 
توليد برق نيروگاه هاي حرارتي از ابتداي امسال تاكنون 
با افزايش دو درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به ۲۸۸ ميليون مگاوات ساعت رسيده است.

مدير ديسپچينگ ش��ركت ملي گاز گفت: با ورود 
س��امانه سرمايش��ي جديد به كش��ور، مصرف گاز 
خانگي مج��ددا اوج گرفت و ب��ه ۶۴۵ ميليون متر 

مكعب در روز افزايش يافت.
محمدرضا جواليي مدير ديسپچينگ شركت ملي 
گاز در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادي خبرگزاري 
فارس، با اش��اره به آخرين وضعيت مصرف گاز در 
كشور عنوان كرد: روز گذشته مصرف گاز خانگي به 
۶۴۵ ميليون متر مكعب در روز رسيد و ۲۰ ميليون 
متر مكعب نس��بت به روز قبل خود افزايش يافت و 
پيش بيني مي ش��ود روند مصرف دوباره افزايش��ي 
شود. وي افزود: در روزهاي گذشته مجددا سامانه 
سردي وارد كشور شده است و اين تقاضا را از مردم 
داريم كه در مصرف گاز صرفه جويي كنند تا مجددا 

در تامين گاز دچار مشكالت نشويم.
جواليي گفت: در روزهاي گذش��ته بين ۷۰ تا ۸۰ 
درصد از گاز توليدي كش��ور در بخش خانگي مورد 

مصرف قرار گرفت كه عدد بسيار بزرگي است. مدير 
ديسپچينگ ش��ركت ملي گاز اش��اره كرد: مردم 
مي توانند با تنظي��م دماي خان��ه روي ۱۸ درجه، 
خاموش ك��ردن بخاري هاي اضافي، پيوس��تن به 
پويش هر خانه يك اتاق گرم، پوشيدن لباس گرم، 
بستن درزها و ... به خادمان خود به شركت ملي گاز 
براي تامين پايدار گاز همه مردم كشور به خصوص 

در انتهاي شبكه گاز كمك كنند.

قيمت نفت تحت تاثير نگراني ها 
نسبت به كندي اقتصاد امريكا

قيمت نفت در اوايل معامالت روز سه شنبه بازار آسيا 
در پي اميدواري به بهبود تقاضاي چين براي سوخت، 
باال رفت اما نگراني ها نسبت به كندي اقتصاد امريكا، 
روند افزايش��ي را محدود كرد. به گزارش ايسنا، بهاي 
معام��الت نفت برنت با پنج س��نت كاه��ش، به ۸۸ 
دالر و ۱۴ سنت در هر بش��كه رسيد. بهاي معامالت 
وست تگزاس اينترمديت امريكا با دو سنت افزايش، 
به ۸۱ دالر و ۶۴ سنت در هر بشكه رسيد. تحليلگران 
بانك گلدمن ساكس اعالم كردند كاالهايي مانند نفت 
خ��ام و فرآورده هاي نفتي پااليش ش��ده، ال ان جي و 
سويا از بهبود تقاضاي چين، سود خواهند برد. قيمت 
نفت خام در بازارهاي فيزيكي، سال ۲۰۲۳ را با صعود 
آغاز كرده است زيرا چين از اعمال كنترل هاي دوران 
پاندمي كوويد دست برداشته و سيگنال هايي از خريد 
بيشتر نشان داده است. از س��وي ديگر، معامله گران 
نگران هستند كه تحريم ها عليه روسيه ممكن است 
باعث محدود شدن عرضه نفت شود. سوگاندا ساچديوا، 
كارشناس مستقل بازار نفت در اين باره گفت: نوسان 
قيمت دالر امريكا در پايين ترين ركورد چند ماه اخير، 
قيمت هاي نفت را تقويت كرده است. معامله گران در 
حال ارزيابي ريسك هاي ركود امريكا و مسير سياست 
پولي فدرال رزرو هستند. دالر نزديك به پايين ترين 
ركورد ۹ ماهه در برابر يورو قرار دارد و رشد اخيري كه در 
برابر ين ژاپن داشت را واگذار كرده است. دالر ضعيفتر، 
معامالت نفت كه به اين ارز قيمت گذاري مي شود را 
براي خريداران غيرامريكاي��ي ارزانتر مي كند. ادوارد 
مويا، تحليلگر شركت OANDA در يادداشتي نوشت: 
در امريكا، اقتصاد همچنان ممكن است چرخش پيدا 
كند و بعض��ي از معامله گران انرژي نس��بت به اينكه 
تقاضاي چين براي نفت در سه ماهه جاري تا چه حد 
س��ريع بهبود پيدا خواهد كرد، بدبين هستند. تقاضا 
براي فرآورده هاي نفتي، به بازار نفت و حاش��يه سود 
پااليش، رونق بخشيده است. با فروكش كردن نگراني ها 
نسبت به ركود سيكل تجاري جهاني، سرمايه گذاران 
با سريعترين روند بيش از دو سال گذشته، به معامالت 
و اختياره��اي معامله نفت بازگش��ته اند. با اين حال، 
انتظار مي رود آمار جديد ش��اخص مديران خريد كه 
روز سه شنبه منتشر مي شود، رشد منفي را نشان دهد. 
معامله گران هفته جاري منتظر آمار تجاري بيشتري 
هستند كه ممكن است س��المت اقتصاد جهاني در 
فصل گزارش درآمد شركتها را نشان دهد. در بخش 
ذخاير نفت، تحليلگران در نظرسنجي رويترز پيش 
بيني كردند ذخاير نفت خام و بنزين امريكا هفته 
گذشته افزايش يافته اما ذخاير سوخت هاي ديگر 
كاهش پيدا كرده اس��ت. بر اساس گزارش رويترز، 
اين نظرسنجي در آستانه انتشار گزارش موسسه 
امريكن پتروليوم در روز سه شنبه و آمار رسمي اداره 
اطالعات انرژي امريكا در روز چهارشنبه، انجام شد.

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، 

انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 

جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



رقيه ندايي| 
داس��تان اقتصادي 2022 يك عنوان بزرگ دارد آن 
هم تورم. پس از يك دوره تورم بس��يار پايين، رش��د 
 )CPI( سال به سال در شاخص قيمت مصرف كننده
به 9.06 درصد در سال جاري رسيد. در پاسخ به اين 
افزايش قيمت ها، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را هفت 
بار افزايش داد تا 4.25 درصد افزايش يابد. هزينه هاي 
ورودي باالتر و نرخ هاي بهره باالتر بر مشاغل و بازارهاي 
مالي تأثير گذاش��ت. به عنوان مثال، S&P 500 در 

مسير بدترين سال خود از سال 2008 قرار دارد. 
با رفتن به س��ال 2023، عدم اطمينان بيش از حد 
معمول در مورد آنچه در آين��ده اتفاق خواهد افتاد 
وجود دارد. فدرال رزرو ممكن اس��ت به افزايش نرخ 
بهره ادامه دهد و اياالت متحده اقتصاد ممكن است 
به عمق رك��ود فرو رود يا نه. گ��زارش اخير مورگان 
اس��تنلي پيش بيني مي كند كه تورم تا پايان س��ال 
2023 به 2.4 درصد كاهش مي يابد، افزايش نرخ ها 
پايان مي ياب��د و اقتصاد ثابت مي ش��ود اما منقبض 
نمي شود. انتخاب سهام مناس��ب براي سال 2023 
در ميان آن عدم اطمينان چالش برانگيز است. براي 
اكثر سرمايه گذاران، اين زماني است كه محافظه كار 
باش��ند. اين معمواًل به معناي انتخاب شركت هاي 
بالغ و باثبات به جاي سرمايه گذاري هاي كوچك تر و 
زيرك تر است. همچنين مي تواند به معناي رضايت 

از ظرفيت رشد كمتر باشد.
نقطه شيرين براي سال 2023 ممكن است شركت 
تاسيس شده اي باشد كه براي رشد در سال آينده آماده 
است. اين رشد ممكن است ناشي از تمركز مجدد بر 
كارايي، ق��درت قيمت گذاري، رونده��اي مطلوب، 
عرضه محصول يا تركيبي از آنها باش��د. سهام هاي با 
قيمت نادرست در معرض ديد عموم پنهان شده اند و 
فرصت هاي سرمايه گذاري عالي را در سال 2023 ارايه 
مي كنند. شش انتخاب سهام براي سال 2023 وجود 
دارد كه متناسب با آن قالب است. همه رتبه بندي هاي 
خريد يا باالتر از جامعه تحليلگران و هدف هاي قيمتي 
توافقي كه نشان دهنده افزايش 5 تا 56 درصدي است.

 )AMZN( آمازون   
ش��ما آمازون را به عنوان بزرگ تري��ن خرده فروش 
تجارت الكترونيك مي شناس��يد. چيزي كه ممكن 
اس��ت ندانيد اين اس��ت كه آمازون بيشتر از فروش 
آناين محص��والت انج��ام مي دهد مث��ا؛ آمازون 
بزرگ تري��ن ارايه دهن��ده رايانش اب��ري در جهان 
اس��ت. پلت فرم خدمات وب آمازون )AWS( سهم 
بازار بيش��تري نس��بت به Azure مايكروسافت يا 
Google Cloud آلفابت دارد. آمازون كميسيون 
دريافت مي كند و خدمات انبارداري و انجام خدمات 
 Amazon.com را به فروشندگان شخص ثالث در
 Prime، مي فروش��د. آمازون همچنين از طري��ق
Kindle Unlimited و س��اير خدمات اشتراك 
درآمد ايجاد مي كند. اين غ��ول تجارت الكترونيك 
صاحب فروش��گاه هاي فيزيكي از جمله فروش��گاه 
زنجيره اي Whole Food Market است كه در 

سال 2017 خريداري شد.
2022 سال سختي براي آمازون بوده است. در پايان 
سه ماهه س��وم، اين شركت حدود 8 ميليارد دالر در 
تجارت الكترونيكي خود در سراس��ر جهان از دست 
داد. بخش AWS با حاشيه باال سودآور است، اما رشد 
در سه ماهه سوم كند شد و انتظارات تحليلگران را از 
دس��ت داد. اين شركت همچنين اعام كرد كه قصد 
دارد تا 20 هزار كارمند را در مراكز توزيع، بخش هاي 
فناوري اطاعات و كاركنان اجرايي اخراج كند. از اول 
ژانويه، قيمت سهام آمازون حدود 50 درصد كاهش 

يافته است و اين خبر بد است.
خبر خوب اين اس��ت كه سال 2022 چالش برانگيز 
آمازون را براي سال 2023 بهتر قرار مي دهد و مقايسه 
سود براي يك نفر آس��ان تر خواهد بود. مهم تر از آن، 
اندي جاس��ي، مديرعامل، بر س��اده كردن ساختار 
هزينه شركت متمركز است. آمازون پول زيادي را در 
زمينه هايي كه سودآور نيستند، از جمله بخش هاي 
بين المللي و دستگاه هاي خود، خرج مي كند. تمركز 
بر بهره وري بايد تغييرات استراتژيك در آن زمينه ها 
را به همراه كاهش هزينه در فعاليت هاي جاري مانند 

تحويل بسته ايجاد كند.
آمازون همچنين در س��ال 2022، ب��راي اولين بار از 
سال 2012، ميلياردها سهام عادي را خريداري كرد. 
اين شركت 6 ميليارد دالر از مجوز بازخريد سهام خود 
باقي مانده است. ادامه بازخريد سهام مي تواند از سود 
بيشتر هر س��هم در آينده حمايت كند. عاوه بر اين 
عوامل، قيمت سهام آمازون در حال حاضر نسبت به 
تاريخچه آن ارزان به نظر مي رسد. قيمت هدف اجماع 
آمازون حدود 140 دالر است، در حالي كه سهام در 

حال حاضر زير 90 دالر معامله مي شود.

 )CMG( گريل مكزيكي چيپوتل   
چيپوتل مالك و اداره كننده بيش از 3 هزار رستوران 
س��ريع معمولي اس��ت كه تاكو، بوريتو و كاسه هاي 
سفارشي سرو مي كنند. اين زنجيره در اياالت متحده، 
كانادا، فرانس��ه، آلمان و بريتانيا شعبه دارد و همه آن 

مكان ها متعلق به شركت ها هستند.
س��هام Chipotle از آغاز س��ال 2022 حدود 20 
درصد كاهش يافته اس��ت. رستوران هاي زنجيره اي 
همان بادهاي مخالف��ي را مديري��ت مي كند كه بر 
بودجه خواربار فروشي خانوار شما فشار وارد مي كند: 
قيمت هاي باالتر لبنيات، آووكادو، و تورتيا هزينه هاي 

بسته بندي نيز در حال افزايش بوده است.

با اين حال، هزينه هاي غذا، نوش��يدني و بسته بندي 
Chipotle  به عن��وان درص��دي از كل درآمد، در 
سه ماهه سوم در مقايس��ه با 50 واحد كاهش يافت. 
سال قبل اين امكان پذير بود زيرا اين زنجيره قدرت 
قيمت گذاري داشت به اين معني كه مي تواند قيمت 
منو را براي جبران هزينه هاي فزاينده افزايش دهد. 
تا چه حد Chipotle مي تواند قيمت منوهاي خود 
را افزايش دهد، بايد دي��د. برايان نيكول، مديرعامل 
شركت، گفته است كه ممكن است برخي از مشتريان 
كم درآمد را از دست بدهند، اما در عين حال در حال 

به دست آوردن خانواده هاي با درآمد باالتر هستند.
Chipotle  همچني��ن ب��ه بازگش��ايي مكان هاي 
جديد ادامه مي دهد، كه بس��ياري از آنها داراي قالب 
زنجيره اي، Chipotlane  هستند. اين تاش هاي 
توسعه همراه با افزايش قيمت ها به رشد درآمد 13.7 
درصدي س��ه ماهه سوم نس��بت به سال قبل كمك 
كرد. حاش��يه عملياتي ني��ز از 12.3 درصد به 15.1 
درصد افزايش يافته است. سه ماهه سوم سود كاهش 
يافته هر سهم را 9.51 دالر تعديل كرد كه برآوردهاي 
تحليلگران را 0.40 دالر شكس��ت داد. ادامه تورم در 
سال 2023 مي تواند براي Chipotle چالش برانگيز 
باشد؛ اما اين زنجيره قدرت قيمت گذاري خود را نشان 
داده اس��ت و باند طوالني براي گسترش جغرافيايي 
دارد. مديريت انتظار دارد در سال آينده 255 تا 285 
رستوران جديد افتتاح كند. س��هام Chipotle در 
حال حاضر زير 1500 دالر معامله مي شود و ميانگين 

قيمت مورد توافق حدود 1775 دالر است.

 )DG( دالر عمومي   
Dollar General  ي��ك زنجي��ره تاس��يس از 
فروش��گاه هاي تخفيف دار است كه كاالهاي اساسي 
مصرف كننده را با قيمت هاي پايين در مكان هاي محله 
مي فروشد. اين شركت كاالهاي با برند خصوصي خود 
را در كنار محصوالت مع��روف كلروكس، پروكتر اند 
گمب��ل، كوكاكوال، كل��وگ، جنرال ميل��ز و غيره به 
 Dollar فروش مي رساند. بيش از 18 هزار فروشگاه
General در 47 اياالت متحده وجود دارد. ايالت ها. 
سهام دالر جنرال در س��ال 2022 3 درصد افزايش 
يافته است، حتي در حالي كه S&P 500 نزديك به 
20 درصد سقوط كرده اس��ت. در طول سال جاري، 
اين زنجيره افزايش در ترافي��ك پياده و ميزان خرج 

مشتريان در هر تراكنش را گزارش كرده است.
با اين ح��ال، دالر جنرال فش��ارهزينه هاي باالتر را 
احساس مي كند. در پاسخ، رهبران شركت بر جريان 
زنجيره تامين خود متمركز هستند. اين تاش هاي 
كارآي��ي مي تواند ب��ه روند تورم فعل��ي كمك كند، 
اما مزيت هاي بلندمدتي نيز ايج��اد خواهد كرد. در 
همي��ن حال، دالر جنرال از طريق توس��عه از رش��د 
درآمد حمايت مي كند. افزايش درآمد سه ماهه سوم 
س��ال 2022 به ميزان 11.1 درصد ناش��ي از افتتاح 
فروش��گاه هاي جديد به عاوه افزايش 6.8 درصدي 
در فروشگاه هاي همان فروش��گاه است كه تا حدي 
با تعطيلي فروش��گاه ها جبران ش��ده اس��ت. درآمد 
خالص سه ماهه سوم عليرغم برخي فشارهاي حاشيه 
ناخالص مربوط به هزينه هاي باالتر محصول، 8 درصد 

رشد كرد.
Dollar General به ط��ور فع��ال ارزش را از 
طريق بازخريد س��هام و سود س��هام به سهامداران 
باز مي گرداند. بازخريد س��هام در س��ه ماهه س��وم 
مجموعًا 2.3 ميليون سهم بود و شركت 2.5 ميليارد 
دالر از مجوز بازخريد س��هام خود باقي مانده است. 
سود تقس��يمي حدود 0.9درصد است كه در جهان 
شكست نمي خورد، اما نرخ رشد ساالنه سود سه ساله 
دالر جنرال بيش از 13درصد اس��ت. شرايط سخت 
اقتصادي براي دالر جنرال خوب اس��ت. اگر اقتصاد 
در سال 2023 دچار ركود يا بدتر شود، روند افزايش 
ترافيك و ميانگين معامات باالتر بايد ادامه يابد. اين 
شركت همچنين انتظار دارد در سال 2023 1050 
فروشگاه از جمله 35 فروش��گاه در مكزيك افتتاح 
كند. قيمت هدف اجم��اع در دالر جنرال 265 دالر 

است كه از قيمت فعلي آن حدود 248 دالر است.

 )LLY( الي ليلي   
Eli Lilly  يك شركت داروسازي است كه درمان هاي 
مهمي براي ديابت، چاقي، بيماري آلزايمر، اختاالت 
سيس��تم ايمني، س��رطان هاي خاص و كوويد-19 
توسعه مي دهد. اين ش��ركت محصوالت خود را در 
سراسر جهان از طريق توزيع كنندگان عمده فروشي 
و قراردادهاي بازاريابي با ساير شركت هاي داروسازي 

توزيع مي كند.
سهام Eli Lilly در س��ال 2022 31 درصد افزايش 
يافت، يك نقطه درخشان غير معمول در بازار نزولي. 
اين شركت از عرضه داروي ديابت نوع 2 خود، مونجارو 
در سه ماهه سوم، به عاوه رشد داروي سرطان سينه 
Verzenio، داروي دياب��ت Trulicity، داروي 
ميگرن Emgality و غيره بهره برد. درآمد شركت 
داروسازي بر مبناي ارز ثابت در سه ماهه سوم 7 درصد 
رشد كرد. سود هر سهم در سه ماهه مشابه 12 درصد 

بر مبناي غير GAAP افزايش يافت.
تحليلگران تا حد زيادي انتظار دارند كه حركت ليلي 
به لطف خ��ط لوله قوي محصول ادام��ه يابد. قبل از 
پايان س��ال 2023، ليلي بايد چه��ار محصول ديگر 
 Mounjaro به اضافه يك نش��انه مهم ديگر براي
عرضه كند. يكي از محصوالتي كه بايد تماش��ا كنيد 
Donanemab اس��ت، درماني ب��راي بيماران در 
مراحل اوليه آلزايمر. ليل��ي EVP و مديرعامل آنات 
اشكنازي مي گويد كه س��بد محصوالت مي تواند از 
»رش��د درآمد بر اس��اس حجم باال« تا سال 2030 
پشتيباني كند. در سال 2023، اين شركت انتظار دارد 
 GAAP 30.3 تا 30.8 ميليارد دالر درآمد و درآمد غير
به ازاي هر سهم 8.10 تا 8.30 دالر باشد. هر دو دامنه 
رش��د را از نتايج مورد انتظار پايان سال 2022 نشان 
مي دهند - 28.5 تا 29 ميليارد دالر درآمد و 7.70 تا 

7.85 دالر درآمد غير GAAP هر سهم.
ليلي س��ود س��هام پرداخت مي كند، بازدهي حدود 
1درصد. سهامداران در هر يك از هشت سال گذشته از 
افزايش سود سهام برخوردار بوده اند. رشد سود سهام 
ساالنه سه ساله شركت نزديك به 15٪ است. قيمت 
هدف اجماع در Eli Lilly حدود 378 دالر است كه 

از قيمت فعلي آن در حدود 360 دالر است.

 )TMUS( تي موبايل  
T-Mobile  خدمات صوتي، پيام رس��اني و داده را 
به بيش از 100 ميليون مش��تري در اياالت متحده، 
پورتوريك��و و اياالت متح��ده ارايه مي ده��د. جزاير 
 Metro و T-Mobile ويرجين. دو برند اين شركت
by T-Mobile، سابقا MetroPCS هستند. سهام 
T-Mobile در س��ال 2022 به دليل قدرت جذب 
مشتريان پيشرو در صنعت، 20 درصد افزايش يافت. 
دو س��ال پس از ادغام ب��ا Sprint، T-Mobile در 
حال رش��د سريع تر از هميشه )و سريع تر از همتايان 
Verizon و AT&T( است. اين شركت همچنين 
در كسب و كار اينترنتي پرسرعت خود شتابي را نشان 
مي دهد و از س��ال تا به امروز نزديك به 1.5 ميليون 

مشتري اضافه كرده است.
درآمدهاي سه ماهه سوم نسبت به سال قبل 4 درصد 
افزايش يافته است، در حالي كه جريان نقدي آزاد 32 
درصد افزايش يافته است. درآمد خالص 508 ميليون 
دالري در س��ه ماهه س��وم به دليل هزينه هاي 972 
ميليون دالري مربوط به ادغام، 26.5 درصد كاهش 
يافت. اين شركت همچنان در حال كار بر روي طرح 
ادغام Sprint خود است. با پيشرفت پيش از موعد 
مق��رر، T-Mobile  اخيراً دس��تورالعمل هاي هم 
افزايي ادغام خود را افزايش داده اس��ت. اين شركت 
قبًا كاهش هزينه هاي مربوط به ادغام را بين 5.4 تا 
5.6 ميليارد دالر برآورد كرده بود. برآورد جديد 5.7 

تا 5.8 ميليارد دالر است.
T-Mobile  همچنين اعام كرده است كه شبكه 
5G آن اكنون 323 ميليون نفر را پوش��ش مي دهد. 
اين شامل 260 ميليون نفر مي شود كه تحت پوشش 
شبكه فوق سريع فوق سريع 5G T-Mobile قرار 
دارند. پوشش بيش��تر و سرعت هاي سريع تر، همراه 
با برنامه هاي با قيمت رقابتي، ريزش مشتريان كم و 

ترازنامه درجه سرمايه گذاري، تنها مي تواند به حركت 
رو به جل��و T-Mobile كمك كن��د. قيمت هدف 
اجماع در T-Mobile 177.87 دالر است كه معادل 
25 درصد افزايش قيمت سهام فعلي مخابرات است.

 )DIS( شركت والت ديزني   
ش��ركت س��رگرمي والت ديزن��ي داراي دو بخ��ش 
 Disney Parks. Experiences and .اس��ت
Products  پارك ه��اي موضوع��ي را در سراس��ر 
 Disney Media and .جه��ان اداره مي كن��د
Entertainment Distribution  شبكه هاي 
تلويزيوني را اداره مي كند، استوديوهاي فيلم را اداره 
مي كند، محتواي تلويزيوني را توليد و توزيع مي كند 
 Disney+، ESPN+،  و شبكه هاي پخش مستقيم
Hulu  و ديگ��ران را راه ان��دازي مي كن��د. ديزن��ي 
همچنين مجوز نام هاي تجاري و شخصيت ها را براي 
استفاده در كاالها و بازي ها به اشخاص ثالث مي دهد.

سهام ديزني از ژانويه س��ال 2022 حدود 45 درصد 
كاهش يافته است. اين شركت سرگرمي در تجارت 
استريم خود ضرر مي كند و پول نقد كافي براي كاهش 
معنادار بار بدهي خود توليد نمي كند. بازخريد سهام 
و سود س��هام نيز در حال حاضر از جدول خارج شده 
اس��ت. پس از اينكه ديزني در س��ه ماهه سپتامبر به 
ميزان 0.20 دالر برآوردهاي درآمدي را از دست داد، 
اين شركت جايگزيني باب چاپك، مديرعامل شركت 
را اعام كرد. چاپك برخ��ي اقدامات نامطلوب انجام 
داده بود. ايگر كه اكنون قراردادي دو س��اله دارد، به 
عنوان مديرعامل ديزني بين سال هاي 2005 تا 2020 

محبوبيت زيادي داشت.
در ميان مجادالت رهبري و درآمدهاي نااميدكننده، 
نقاط روشني براي ديزني وجود دارد. رشد مشتركين 
در تجارت پخش جرياني آن چشمگير بوده است. اين 
شركت در سال مالي گذش��ته 57 ميليون مشترك 
اضافه كرد. اين تعداد مشتركين را به 235 ميليون نفر 
مي رساند - كه نتفليكس را شكست مي دهد. ديزني 
همچنين اخيراً Disney+ Basic را راه اندازي كرده 
است، يك پيشنهاد اشتراك تبليغاتي با قيمت پايين تر.

درآمد پارك هاي موضوعي پس از تعطيلي كوويد-19 
در حال افزايش است كه به نتيجه نهايي كمك مي كند. 
در س��ال مالي 2022، كس��ب و كار پارك موضوعي 
درآم��د كمتر اما درآمد عملياتي باالتري نس��بت به 

تجارت رسانه داشت.
در س��ه ماهه آين��ده، انتظار مي رود ديزني به رش��د 
درآمد اس��تريم خود ادامه دهد، اما با تمركز بيش��تر 
بر س��ودآوري. چاپك، در آخرين انتشار درآمد خود، 
پيش بيني كرد كه Disney+ در س��ال مالي 2024 
 +Disney س��ودآور خواهد بود. ايگر بر راه ان��دازي
در س��ال 2019 نظارت داشت و احتمااًل نمي خواهد 
پيش بيني چاپك را از دست بدهد. قيمت پايين سهام 
ديزني، همراه با بهبود درآمدهاي پارك موضوعي، يك 
پايگاه مستحكم در جريان، و يك مديرعامل محترم 
در راس كار، فرص��ت خريد خوبي در س��ال 2023 
ايجاد مي كند. قيمت ه��دف اجماع ديزني 124.05 
دالر است؛ اين س��هام در حال حاضر حدود 85 دالر 

معامله مي شود.

   سرمايه گذاري براي سال 2023
2023 مطمئناً شگفتي هاي اقتصادي و مالي را در بازار 
به همراه خواهد داشت. خوشبختانه، يك استراتژي 
وجود دارد كه مي تواند شما را از سقوط غيرمنتظره بازار 
سهام محافظت كند. شركت هاي خوب را بخريد و آماده 
نگه داشتن آنها براي طوالني مدت باشيد. اگر اقتصاد در 
سال آينده منحرف شود، در نهايت شركت هاي خوب 
بايد از ركود خارج شوند. منتظر بهبودي باشيد و هر 
گونه كاهش قيمت در اين دوره تا حد زيادي بي ربط 
خواهد شد. از سوي ديگر، اگر زماني كه قيمت سهام 
در حال كاهش اس��ت، بي تاب ش��ويد و بفروشيد، 
بي جهت ضرر مي كنيد. بنابراين، مهم نيس��ت كه 
س��ال 2023 چه زماني فرا مي رسد، همين مسير 
را ادامه دهيد. اين س��خت ترين كار سرمايه گذاري 

است، اما مطمئن ترين راه براي رشد ثروت است.
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زمان عرضه اوليه هفدهمين 
شركت جديد قطعي شد

بورس پرس| با بهتر ش��دن وضعي��ت معامات و 
پس از عرضه اوليه 20 درصدي سهام شركت پنبه و 
دانه هاي روغني خراسان طي دوشنبه هفته جاري، 
سرمايه گذاري مسكن جنوب نيز به عنوان هفدهمين 
شركت تازه وارد از طريق فرابورس، سه شنبه 11 بهمن 
وارد بازار مي شود. به اين ترتيب، 210 ميليون سهم 
معادل 15 درصد سهام ثجنوب با قيمت ارزش گذاري 
8334 ريالي و حداكثر سهميه 10.5 ميليون سهمي 
در بازار دوم معامات فرابورس به سرمايه گذاران واجد 
شرايط به روش حراج عرضه مي شود. مشاور عرضه هم 
كارگزاري بانك مسكن و متعهد خريد تامين سرمايه 
نوين است.  ارسال سفارش صرفا ً از طريق ايستگاه هاي 
معاماتي )نامك( امكان پذير خواهد بود. همچنين 50 
درصد از سهام خريداري شده در روز عرضه اوليه توسط 
سرمايه گذاران واجد ش��رايط تا 90 روز پس از تاريخ 
عرضه اوليه بدوم مجوز بورس، امكان عرضه نخواهد 
داشت. طبق بررسي هاي بورس پرس، سرمايه گذاري 
مسكن جنوب فعال در ساخت و فروش و ارايه خدمات 
پس از فروش صنعت ساختمان از سال 71 به عنوان 
شعبه جنوب و پوشش منطقه فارس و بوشهر آغاز كرد 
و با تلفيق شعبه جنوب، كيش، هرمزگان و كرمان با نام 
سرمايه گذاري مسكن جنوب 27 تير 86 در اداره ثبت 
شركت هاي تهران تاسيس و سال 93 به اداره ثبت 
شركت هاي شيراز منتقل و به ثبت رسيد. ثجنوب با 
74 نيروي انساني داراي سرمايه اسمي 140 ميليارد 
توماني است و گروه س��رمايه گذاري مسكن 99.9 

درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد.

بايد امالك را به ساختار
سازمان بورس اضافه كرد

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسامي با تاكيد 
بر اينكه بازار س��رمايه بهترين شاخص براي استفاده 
جهت بهينه كردن اقتصاد كشور است، گفت: بايد در 
ساختار سازمان بورس به نوعي اماك را جهت كشف 
قيمت ها و شفاف سازي ظرفيت هاي مالي كشور اضافه 
كنيم. علي بابايي كارنامي در جلس��ه علني سه شنبه 
مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون برنامه 
و بودجه و محاسبات در مورد بررسي عملكرد مهم ترين 
اح��كام تبصره ها و رديف ه��اي مرتبط ب��ا واگذاري 
دارايي ه��اي مالي در قانون بودجه س��ال 1401 كل 
كش��ور اظهار كرد: ناترازي هاي بودجه 1401 بيش 
از 400 هزار ميليارد تومان )همت( است كه به نوعي 
موجب تورم امروز شده است. نماينده ساري با تاكيد 
بر اينكه دولتي هستيم كه بيشترين دارايي ها را داريم، 
گفت: بايد به اس��تانداران براي شناسايي و واگذاري 
ام��وال و دارايي ه��ا و مواد س��ازي دارايي هاي دولتي 
اختيارات الزم داده شود. همچنين بايد از ظرفيت هاي 
بخش تعاوني اس��تفاده شود. استفاده از ظرفيت هاي 
بنگاه هاي نهادهاي عمومي غير دولتي نظير سازمان 
تامين اجتماع��ي از ديگر اقداماتي اس��ت كه بايد در 
مولد س��ازي اموال دولتي مورد تاكيد قرار بگيرد. اين 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي 
همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت سازمان بورس 
در اين زمينه تاكيد و عنوان كرد: بازار سرمايه بهترين 
شاخص براي اس��تفاده جهت بهينه كردن اقتصاد 
كشور اس��ت و بايد از اين منظر در ساختار سازمان 
ب��ورس به نوعي اماك را جهت كش��ف قيمت ها و 

شفاف سازي ظرفيت هاي مالي كشور اضافه كنيم.

سركوب قيمت خودرو
به كام دالالن است

ايرنا| محمدرضا دهقاني در خصوص عرضه خودرو 
در بورس كاال اظهار داش��ت: قيمت گ��ذاري خودرو 
مانند ساير حوزه هاي قيمت گذاري دستوري، قصه 
پرغصه اي است كه ظاهر بس��يار اغوا كننده اي دارد 
زيرا قيمت به صورت دس��توري تعيين مي ش��ود تا 
مصرف كننده بيشترين نفع را ببرد و سود توليد كننده 
نيز محدود باشد ولي س��اليان زيادي از اين موضوع 
گذشته و بر همه واضح شده اس��ت كه در اين مدل، 
اولين ضرر به خود مصرف كننده مي رسد.وي افزود: 
به دليل قيمت گذاري دس��توري يك كاال، قيمت در 
كارخانه باال نمي رود ولي در بازار آزاد بس��يار افزايش 
مي يابد و سياس��ت گذار به هدفش كه رسيدن كاال 
با قيمت پايين به دس��ت مصرف كننده نهايي است، 
نمي رس��د و در اين سياس��ت غلط اقتص��ادي، هم 
مصرف كننده و ه��م توليدكننده زي��ان مي بينند.

دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار اظهار 
داشت: در اين روش تنها عده اي منتفع مي شوند كه 
دسترس��ي و رانت هاي ويژه اي دارن��د و مي توانند از 
اختاف قيمت كارخان��ه و بازار، ثروت هاي كاني به 
دست بياورند و چرخه قيمت گذاري دستوري و ضرر 
و زيان متوجه مصرف كننده را تشديد كنند.وي ادامه 
داد: از سوي ديگر، توليدكنندگاني كه با سركوب قيمت 
مواجه مي شوند، شركت هاي سهامي عام بوده و تعداد 
زيادي سرمايه گذار و سهامدار دارند و حتي برخي در 
دسته سهام عدالت هس��تند لذا طيف گسترده اي از 
مردم عما ذي نفع اين شركت ها به شمار مي روند و هر 
چقدر بخواهيم سودآوري اين شركت ها را بهانه هاي 
مختلف كاهش دهيم، نهايتا اين روش به اسم مردم 
ولي به كام دالل ه��ا تمام مي ش��ود.دبيركل كانون 
كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: بنابراين 
در شرايط فعلي كش��ور عرضه خودرو در بورس كاال، 
منطقي ترين و موثرترين راهكاري است كه مي تواند 
به عرضه و تقاضاي واقعي و كش��ف قيمت منصفانه 
منجر شود.به گفته وي، در اين روش مصرف كنندگان 
راحت تر مي توانند خودرو خريداري كنند و نيازي به 
قرعه كش��ي و التاري وجود ندارند و توليد كننده هم 
به اندازه منطقي، منتفع ش��ده و مي تواند تيراژ خود 

را افزايش دهد و معوقات بانكي خود را تسويه كند.

كاهش عرضه مواد اوليه
روغن موتور در بورس كاال

ايسنا| رييس كميس��يون روانكارهاي خودرويي و 
صنعتي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز 
و پتروشيمي ايران گفت: كاهش عرضه روغن موتور در 
بورس كاال موجب ايجاد پيامدهاي متعددي همچون 

تعطيلي كارخانه ها شده كه بايد جلوي آن گرفته شود.
محس��ن رفعت با بي��ان اينك��ه وقتي ش��ركتي هم 
تامين كنن��ده اصلي ترين م��اده اوليه اس��ت و هم در 
سطح بازار رقيب به حساب مي آيد نتيجه كار انحصار و 
مهندسي بازار مي شود: اظهار كرد: در چنين شرايطي كه 
هدف انحصار طلبي است شركت عرضه كننده با عنوان 
قاچاق عوام فريبي كرده و عرضه در بورس را مهندسي 
مي كند و اين در شرايطي اس��ت كه بورس قوانيني را 
پيش بيني كرده اس��ت كه به راحتي مي توان با اعمال 
آنها سوءاستفاده را به حداقل رساند. وي افزود: شركت 
عرضه كننده مدعي افزايش عرضه در بازار بوده اين در 
شرايطي اس��ت كه دو نوع از روغن پايه هاي مخصوص 
توليد روغن موتور از بورس حذف شده اند و اين موضوع 
باعث تعطيلي بخش وس��يعي از كارخانه هاي توليد 
روغن موتور شده است.رييس كميسيون روانكارهاي 
خودرويي و صنعتي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشيمي ايران با بيان اينكه به رغم ادعاي 
اين ش��ركت ها بي ش��ك تاثير خود را در بازار مصرف 
مي گذارد، گفت: اين اتفاق كاما برنامه ريزي شده است 
چرا كه از شهريور روند عرضه فراز نشيب هاي بسياري 
داشته اس��ت و در آذر ماه به صورت ناگهاني اعام شد 
كه ديگر عرضه نخواهيم داشت.رفعت افزود: با يك نگاه 
ساده به دو سال گذشته متوجه مي شويم در سال 1399 
عرضه اين روغن 9752 تن است در سال 1400 عرضه 
9522 تن بوده با افزايش مصرف و خروج از بحران كرونا 
كه مسافرت ها بيشتر مي ش��ود عرضه امسال كه بايد 
دوبرابر شود به 5106 تن كاهش يافته است.وي با تاكيد 
بر اينكه حتي اگر چنين برنامه اي هم وجود داشت بايد 
از 6 م��اه قبل به صورت پلكاني اع��ام و كاهش عرضه 
صورت مي گرف��ت.وي تاكيد كرد: تصميمات انحصار 
طلبانه يكي از ش��ركت هاي توليدكننده روغن موتور 
منجر به نابودي توليد و بي��كاري عده اي كارگر در اين 
شرايط سخت اقتصادي مي شود كه اين موضوع خاف 
فرمايشات مقام معظم رهبري است.رييس كميسيون 
روانكارهاي خودرويي و صنعتي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران با بيان اينكه 
به هر روي نتيجه اين تصميمات انحصار طلبانه اجبار به 
واردات روغ��ن پايه و افزايش هزينه توليد و خروج ارز و 
پر كردن جيب كشورهاي حاشيه خليج فارس است كه 
منتظر چنين فرصتهايي هستند، گفت: انصاف نيست 
كه در اين شرايط تورم از يك سوء تحريم هاي ظالمانه 
از سوي ديگر ارز مملكت كه به سختي حاصل مي شود 
پاي تصميم هاي نادرست از بين برود بي شك براي حل 
مشكات وجلوگيري از سوءاستفاده عده اي فرصت 
طلب راه حل هايي هم وجود دارد اما شرط اصلي آن 

نداشتن پيش فرض و نيت حل مشكات است. 

آغاز فروش ربع سكه در بورس
هومن كرمي خرم آب��ادي، معاون اداره عمليات بازار باز 
بانك مركزي جزييات عرضه ربع سكه در بورس كاال از 
ديروز و چگونگي كشف قيمت در اين بازار را تشريح كرد و 
گفت: تا زماني كه بازار نياز داشته باشد به اين شكل حضور 
خواهيم داش��ت.كرمي خرم آبادي در اظهار كرد: بانك 
مركزي قصد دارد عرضه ربع سكه در بورس كاال را ادامه 
دهد و از سه شنبه )چهارم بهمن ماه( اين عرضه آغاز شده 
است.وي گفت: هدف از عرضه سكه در بورس كاال كنترل 
قيمت در بازار است و با توجه به اينكه حباب قيمتي در 
هفته گذشته با عرضه اي كه صورت گرفت شكسته شد و 
البته تنها كمتر از 10 درصد را كه برنامه ريزي كرده بوديم، 
فروخته شد قصد داريم تا زماني كه 450 هزار ربع سكه 
باقي مانده را هم در بازار عرضه كنيم. كرمي افزود: پس از 
تمام شدن 450 هزار ربع سكه كه هم اكنون در نزد بانك 
رفاه است، اگر نياز احساس كنيم باز هم ربع سكه عرضه 
خواهيم كرد و حتي اگر الزم باشد نيم سكه و تمام سكه 
را هم عرضه مي كنيم.معاون اداره عمليات بازار باز بانك 
مركزي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چگونه 
كشف قيمت صورت مي گيرد و مردم چگونه مي توانند 
قيمت مناسبي براي خريد ربع سكه از بورس كاال داشته 
باشند؟ گفت: مسلمًا دو پارامتر قيمت جهاني و نرخ ارز 
در تعيين قيمت ربع سكه و كشف قيمتي آن موثر است. 
اما مردم بايد براي انتخاب قيمت مناسب به چند نكته 
ديگر توجه كنند. نخست آنكه مردم بايد به نرخ هاي ربع 
سكه در هفته گذشته در بورس كاال نگاه كنند و قيمت 
ربع س��كه را هم مد نظر داشته باشند و مسلمًا بهترين 
قيمت بين اين دو نرخ مي تواند به متقاضيان كمك كند 
تا نرخ منطقي تر و بهتري را براي خريد انتخاب كنند.

كرمي با بيان اينكه عرضه ربع سكه در بورس كاال آنقدر 
هست و ادامه پيدا مي كند كه آنهايي كه با قيمت هاي 
پايين تر هم درخواست خريد ثبت مي كنند موفق به 
خريد سكه خواهند شد، اضافه كرد: البته اگر به عنوان 
مثال امروز همه سفارش ها در رنج حدود پنج ميليون يا 
شش ميليون تومان باشد يعني اينكه قيمت ها بسيار با 
قيمت هاي منطقي فاصله داشته باشد مسلماً هيچ يك 
از متقاضيان برنده نخواهند شد و در روزهاي آينده هم 
عرضه ربع س��كه ادامه خواهد داشت؛ بنابراين ميزان 
فروش ربع سكه در ادامه عرضه آن تاثيرگذار است. البته 
بانك مركزي نمي خواهد به صورت ناگهاني در بازار 
ورود كند و عرضه سنگيني را انجام دهد بلكه تصميم 
بر آن است كه با درصدي مشخص و البته به صورت 
مستمر در بازار حضور داشته باشد. وي همچنين 
در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه تحويل سكه به 
متقاضياني كه از ديگر شهرس��تان ها خريد انجام 
داده اند چگونه خواهد ب��ود؟ گفت: در حال حاضر 
امكان تحويل فيزيكي ربع سكه در خارج از تهران 
مقدور نيست؛ بنابراين دارندگان گواهي مي توانند 
در سايت بانك رفاه ثبت نام كرده و زماني كه امكان 
مراجعه به خزانه بانك رفاه دارند را نيز انتخاب كنند.

»تعادل«بررسيميكند

بهترين سهام در سال 2023



گروه راه و شهرسازي|
اليحه بودجه 1402 ش��هرداري تهران با 56 درصد 
رشد اسمي نس��بت به قانون بودجه س��ال جاري و 
ب��ا رقمي بالغ بر 78 هزار ميلي��ارد تومان به پارلمان 
شهري پايتخت رسيد. از آنجا كه تورم عمومي ساالنه 
در اول بهمن سال جاري از مرز 51 درصد عبور كرد، 
پيش بيني مي ش��ود طي دو ماهه باقيمانده از سال 
جاري، عدد اين ش��اخص در ح��دود 56 درصد آرام 
گيرد. به اين ترتيب، به نظر مي رس��د، رش��د اسمي 
بودجه سال آينده شهرداري تهران تقريبا با نرخ تورم 
عمومي ساالنه در پايان س��ال جاري منطبق باشد. 
در اين صورت، اي��ن بودجه نه انقباضي خواهد بود و 
نه انبساطي. با وجود اين، عليرضا زاكاني، شهرداري 
تهران ديروز در صحن علني ش��وراي شهر تهران، به 
هنگام ارايه بودجه سال آتي پايتخت، اعالم كرد كه 
اليحه بودجه 1402 در 3 س��قف بسته شده است و 
رقم 78 هزار ميليارد تومان، سقف اول آن محسوب 
مي شود. اگرچه رقم سقف هاي دوم و سوم اين اليحه 
اعالم نشده اس��ت، اما بي گمان، نرخ رشد دو سقفي 
بعدي اليحه بودجه باالتر از نرخ تورم عمومي در سال 
جاري خواهد بود و در نتيجه، در صورت تصويب اين 
اليحه و تحقق س��قف هاي دوم و سوم، بودجه سال 

آينده انبساطي خواهد شد.

   ويژگي هاي بودجه متفاوت
زاكاني ديروز در جريان يكصد و بيست و چهارمين 
جلسه شوراي ش��هر تهران با اشاره به تقديم اليحه 
بودجه 1402 ش��هرداري تهران اظهار كرد: واجب 
مي داني��م كه اين اليح��ه پيرام��ون برنامه چهارم 
توسعه باش��د و از اعضاي شوراي ش��هر تهران نيز 
بابت تصويب برنامه چهارم توسعه قدرداني مي شود. 
شوراي ش��هر تهران در دوره ششم نشان داد كه در 
مس��ير حركت و پيش��رفت قرار گرفته است و لذا 
بودجه سال 1402 شهرداري تهران با بودجه قبلي 

تفاوت هاي جدي دارد.
ش��هردار تهران در اين باره توضيح داد: نخست اينكه 
بودجه 1402 شهرداري تهران برشي از برنامه چهارم 
توسعه شهرداري اس��ت و نكته دوم اينكه در بودجه 
1402 شاهد ساماندهي رديف هاي اعتباري هزينه اي 
و سرمايه اي هستيم و هدف از اين كار نيز چابك سازي 
و شفاف س��ازي در اين حوزه بود كه در همين ارتباط 
نزديك به 6 ه��زار و500 رديف در بودجه 1402 به 2 
هزار و 850 رديف كاهش پيدا كرده اس��ت؛ البته اين 
موضوع بايد گفته ش��ود كه رديفي حذف نشده است 

بلكه اين رديف ها را تجمعي و دسته بندي كرده ايم.
زاكاني ادامه داد: ويژگي بعدي بودجه سال آينده اين 
است كه اين بودجه بر آراي مردمي بسته شده است و 
در همين ارتباط نيز شهرداري تهران در قالب پويش 
من شهردارم را راه اندازي كرد تا از نظرات مردم جهت 

انجام پروژه هاي عمراني بهره ببرد.
وي اضافه كرد: يكي ديگر از موضوعاتي كه د بودجه 
س��ال 1402 در نظر گرفته ش��ده است برمي گردد 

به دارا بودن پيوس��ت هاي پروژه ه��اي عمراني كه 
بر پيوس��ت هاي فرهنگ��ي، اقتص��ادي، اجتماعي 
زيست محيطي و پدافند غيرعامل تاكيد شده است 
و عدال��ت را در همه اجزا و عناصر خواهيم داش��ت. 
شهردار تهران به موضوع شفافيت در قالب سازمان ها 
و شركت ها اش��اره كرد و گفت: در اين ارتباط نيز ما 
تاكيد ب��ر نظارت منطق��ي را در بخش هاي مختلف 
داريم و ان ش��اءاهلل با بودجه 1402 ش��اهد اتفاقات 

خوبي در سطح شهر تهران خواهيم بود.
زاكاني با اشاره به مدل مديريت مشاركتي شهرداري 
تهران افزود: در قالب اين مدل تعداد زيادي از پروژه ها 
در معرض ديد مردم قرار گرفت و شهروندان تهراني نيز 
در قالب پويش »من شهردارم« در سامانه معرفي شده 
ورود پيدا كردند و بالغ بر 5 ميليون ركورد ثبت ش��د 
همچنين شهروندان تهراني 450 هزار پرسشنامه را 
پر كردند و 359 هزار نفر مشاركت مستقيم را داشتند 
كه ماحصل آن با پايش هايي كه صورت گرفت امكاني 
ايجاد كرد كه دو هزار و 85 طرح و پروژه به سمع و نظر 
مردم برس��د. در نهايت 1412 طرح با اعتبار بالغ بر 4 

هزار ميليارد توماني براي سال 1402 انتخاب شد.

   120 درصد بودجه امسال محقق مي شود
وي با بيان اينكه بودجه سال جاري نيز در سه سقف 
در نظر گرفته شده بود، گفت: امسال به لطف خدا تنها 
50 هزار ميليارد تومان از بودجه با اتكا به منابع نقدي 
محقق خواهد شد. همچنين پيش بيني مي شود بالغ 
بر 10 هزار ميليارد تومان نيز از منابع غيرنقد محقق 

بشود و در واقع س��قف دوم بودجه براي سال 1401 
تكميل خواهد شد. ش��هردار تهران افزود: با توجه به 
تجربه اي كه در قالب بودجه 1401 داش��تيم بودجه 
پيشنهادي سال آينده نيز در سه سقف تنظيم شده 
است كه در سقف نخست آن با 56 درصد رشد بودجه 
سال 1402، 78 هزار ميليارد و 475 ميليارد تومان 
بوده است. زاكاني تصريح كرد: با توجه به تالش هاي 
صورت گرفته بودج��ه 50 هزار و 470 ميليارد تومان 
س��ال 1401، 120 درصد محقق خواهد شد كه اين 
مس��اله در تاريخ بلديه بي نظير است و اميدواريم اين 
عملكرد مالي موجبات خدمت رس��اني براي مردم را 
فراهم كند. وي با اشاره به رشد 56 درصدي بودجه سال 
1402 ش��هرداري تهران، گفت: تا به امروز از رقم 50 
هزار و 470 ميليارد توماني بودجه سال جاري 43 هزار 
ميليارد تومان در حوزه نقد وارد خزانه شهداري شده 
اس��ت و با توجه به اينكه نما در دو ماه پاياني سال قرار 
داريم و علي القاعده شيب دريافتي در حوزه عوارض و 
پروانه افزايش مي يابد امكان جذب منابع مالي شرايطي 
را فراهم مي كند كه ما در حوزه نقد و غيرنقد وضعيت 
خوبي را داشه باش��يم. به طوري كه در حوزه نفت نيز 

باالي 10 هزار ميليارد تومان داشته باشيم.

  ۴۳ درصد بودجه 
در حوزه حمل و نقل است

زاكاني همچنين در حاشيه يكصد و بيست و چهارمين 
جلسه علني شوراي شهر تهران پس از تقديم بودجه 
سال آينده شهرداري به ش��ورا در جمع خبرنگاران، 

گفت: س��ال گذش��ته بودجه مصوب 37 هزار و 700 
ميليارد توم��ان بود كه 37 هزار و 400 ميليارد تومان 
يعني ح��دود 99 درصد بودجه محقق ش��د كه پايه 
افتخاري بنا شد. وي با بيان اينكه در بودجه امسال نيز 
بيش از 50 هزار ميلي��ارد تومان نقد و غيرنقد بود كه 
باالي 60 هزار ميليارد تومان محقق ش��ده كه افتخار 
جديدي رقم خورد، تصريح كرد: در بودجه سال آينده 
شاهد رشد 56 درصدي نسبت به بودجه سال جاري 
هس��تيم كه بودجه را به رقم 78 هزار و 475 ميليارد 
تومان رس��انده، اين بودجه ويژگي هاي خاصي دارد 
از جمل��ه اينكه در بخش هزينه اي ش��اهد كاهش 5 
درصدي هستيم و بخش س��رمايه اي و مالي را اضافه 
كرديم. شهردار تهران ادامه داد: آباداني شهر براي ما 
محقق شده و بخش هزينه اي كاهش پيدا كرده است.

زاكاني تاكيد كرد: در بودجه س��ال ج��اري 10 هزار 
ميليارد تومان سقف دوم بودجه بوده كه اين رقم براي 
سال آينده به 30 هزار ميليارد افزايش پيدا مي كند و 
بيشتر در بخش حمل و نقل زيرساخت ها صرف خواهد 
شد. اين بخش از طريق رونق ساخت و ساز و گره گشايي 
از زندگي مردم و قدرالسهم مديريت شهري از ماليات 
بر ارزش افزوده تامين خواهد ش��د. وي ادامه داد: در 
سقف س��وم بودجه نيز مشاركت در قالب پروژه هاي 
سرمايه گذاري و جذب س��رمايه گذاري ديده شده 
است. بخشي از بدهي ها به بانك نيز از طرق مختلف 
تسويه خواهد شد و به همان ميزاني كه تعهداتمان 
به بانك ها را پرداخت مي كنيم مقرر شده تا ميزان 50 

درصد آن را بتوانيم تسهيالت دريافت كنيم.
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فروش متري مسكن
افراد را صاحبخانه نمي كند

دبير كانون سراسري انبوه سازان گفت: فروش متري 
مس��كن با طرح هاي ساخت وس��از در تعارض است و 

همچنين اين طرح كسي را صاحبخانه نخواهد كرد.
فرشيد پور حاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
در خصوص فروش متري مس��كن در ب��ورس به مهر 
گفت: بحث فروش متري مس��كن در واق��ع يك ابزار 
چند وجهي است، اين عمل يك مكانيزم براي تأمين 
نقدينگي پروژه هاي عمراني از يك س��و و از يك سوي 
ديگر با توجه به شرايط اقتصادي كه دچار چالش تورم 
اس��ت ارزش پول ملي مردم حفظ شود. وي بيان كرد: 
در حال حاضر مردم نمي توانند خانه خريداري كنند و 
با اندك پولي كه دارند حداقل مي توانند چند متر از يك 
واحد مسكوني را خريداري كنند با توجه به اينكه اين 
طرح قرار نيست كسي را خانه دار كند و فقط براي تأمين 
سرمايه پروژه هاي شهرداري و سرمايه گذاري است. دبير 
كانون سراسري انبوه سازان درخصوص اينكه فروش 
متري خانه در تعارض با ساخت و سازهاي دولتي است 
بيان كرد: فروش مت��ري خانه همانطور كه گفتيد در 
تعارض با برنامه هاي دولت همچنين حتي در تعارض 
با ساخت مسكن اجتماعي خود شهرداري است با توجه 
به اينكه طرح ساخت مسكن اجتماعي هدف اصلي اش 
خانه دار كردن دهك هاي مورد هدف جامعه اس��ت و 
اين طرح فروش متري با اين طرح در تعارض مي باشد. 
فرش��يد پور حاجت گفت: بهتر بود شهرداري به جاي 
طرح فروش متري خانه به برنامه ريزي براي س��اخت 
مس��كن اجتماعي در چارچوب دولت مي پرداخت با 
توجه به اينكه فروش متري خانه ساختاري است كه 
بنگاه هاي اقتصادي براي تأمين مالي پروژه هاي خود 
اقدام مي كنند و اين طرح قرار نيست بازار را تنظيم كند.

تمايل توكيو به تقويت تعامالت 
با تهران در خليج فارس 

كازو توشي آيكاوا، سفير ژاپن در ايران با علي اكبر صفايي، 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ديدار و گفت وگو 
كرد. به گزارش ايلنا، علي اكبر صفايي در نشست با سفير 
ژاپن در تهران، با اش��اره تاريخ طوالني همكاري هاي 
اقتصادي و تجاري بين ايران و ژاپن به عنوان دو كشور 
دريايي، بر توسعه همكاري هاي زيرساختي، ترانزيتي و 
تقويت فعاليت هاي آموزشي با توكيو تاكيد كرد.  سفير 
ژاپن نيز در اين ديدار، با اشاره به بازديد اخيرش از بندر 
شهيد رجايي بر تحكيم و تقويت هر چه بيشتر سطح 
روابط و همكاري هاي دوجانبه دريايي بين دو كش��ور 
تاكيد كرد. به گزارش س��ازمان بنادر و دريانوردي، 
آيكاوا همچنين توسعه دريامحور را يكي از مهم ترين 
اهداف كشورش عنوان كرد و ابراز داشت: به دنبال 
آن هستيم هم راستا با هوشمندسازي بنادر همكاري 

خود را با كشورهاي دريايي گسترش دهيم.

اتمام حجت با
مالكان ساختمان هاي ناايمن

آخرين اتمام حجت با مالكان ساختمان هاي ناايمن 
انجام و به آنها هش��دار داده ش��د كه بعد از اين حكم 
قضاي��ي داده مي ش��ود.به گزارش فارس، نشس��ت 
بررسي و پيگيري ايمن سازي ساختمان هاي نا ايمن 
شهر تهران )119 ساختمان بحراني( با حضور مالكين 
ساختمان هاي ناايمن؛ حس��ن زاده، معاون دادستان 
و سرپرست دادس��راي ناحيه 37 تهران شهر تهران؛ 
مهدي بابايي، رييس كميته ايمني ش��وراي ش��هر و 
تعدادي از مديران عملياتي آتش نشاني برگزار شد.در 
اين نشست مديرعامل س��ازمان آتش نشاني تهران 
با اش��اره به اهميت ايمني س��اختمان هاي پايتخت 
تصريح كرد: با توجه به پيگيري هاي جدي و ويژه در 
خصوص ايمن سازي ساختمان هاي نا ايمن ظرف 6 
ماه گذشته با تالش ها و همكاري مجموعه مديريت 
ش��هري تهران و تعامل صميمانه معاون دادس��تان 
شهر تهران، خوشبختانه تعداد 10 ساختمان بحراني 
نسبت به ايمن سازي اوليه ساختمان اقدام و از فهرست 
س��اختمان هاي بحران��ي خارج ش��دند و نويد دادند 
به زودي تعداد بيش��تري از ساختمان هاي مذكور از 
شرايط بحراني خارج خواهد شد و اين آخرين جلسه 
توجيهي و اخطار است و بعد از مهلت مقرر براي تك 

تك ساختمان ها حكم قضايي صادر خواهد شد.

دريافتي مديران شهرداري 
شفاف شود

نرجس س��ليماني، عضو ش��وراي ش��هر تهران گفت: 
ش��هرداري تهران در اس��رع وقت باي��د رديف ديگري 
در سامانه ش��فافيت براي وارد كردن دريافتي مديران 
ش��هرداري به طور كامل و به صورت بر خط منتش��ر و 
به روز رساني شود. به گزارش فارس، سليماني در جلسه 
ديروز شوراي در تذكري مبتني بر ماده هفدهم الحاقي 
در قالب اصالحيه مصوبه مديريت تعارض منافع مصوب 
دي سال گذشته گفت: بر اس��اس وظيفه قانوني كه بر 
عهده كميسيون نظارت و حقوقي گذاشته شده، با توجه به 
تبصره الحاقي به ماده مذكور، كميسيون نظارت حقوقي 
وظيفه داشته هر 6 ماه يك بار گزارش حسن اجراي مصوبه 
»تعارض منافع« را به جهت اطالع ش��هروندان به شورا 
ارايه كند. به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، حسب 
ماده چهارم، شهرداري تهران تكاليفي بر عهده داشته كه 
به طور ناقص اجرا شده كه بر همين اساس در اسرع وقت 
بايد رديف ديگري در سامانه شفافيت براي وارد كردن 
دريافتي مديران ش��هرداري به طور كامل و به صورت بر 
خط منتشر شده و به روز رساني شود. عضو شوراي شهر 
تهران گفت: در عين حال اس��تخدام كاركنان جديد در 
شهرداري تهران و س��ازمان هاي وابسته از ابتداي دوره 
ششم بايد مرتبا به روزرساني مي شده كه در پيگيري هاي 
دو ماه اخير موارد متعددي از ورودي هاي جديد به هيچ 

عنوان در سامانه شفافيت در دسترس قرار نگرفته است.

رشد ۳0 درصدي نرخ
بليت هواپيما قانوني است

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه بهار 
امس��ال افزاي��ش 30 درصدي نرخ بلي��ت هواپيما در 
شوراي عالي هواپيمايي تصويب شد، گفت: طبق قانون 
برنامه پنجم، آزادسازي نرخ حمل و نقل هوايي قانوني 
شده است، بنابراين افزايش اخير 30 درصدي نرخ بليت 
پروازها طبق قانون اس��ت. به گ��زارش فارس،                       مقصود 
اسعدي ساماني ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
در سال 1400 شركت هاي هواپيمايي 170 هزار و 125 
پرواز داخلي انجام دادند كه 277 هزار و 710 س��اعت 
پرواز بود. صندلي عرضه ش��ده 21 ميليون و 76 هزار و 
684 صندلي و تعداد مسافر جابه جاشده در آن شامل 
15 ميلي��ون و 650 هزار و 228 نف��ر در قالب ضريب 
اشغال صندلي 75 درصدي بود. وي افزود: سال گذشته 
ش��ركت هاي هواپيمايي 25 هزار و 35 پرواز خارجي 
انجام دادند و 3 ميليون و 257 هزار و 983 مسافر جابه جا 
شد. صندلي عرضه شده در اين پروازها 4 ميليون و 556 
ه��زار و 237 صندلي با ضريب اش��غال 69 درصد بود. 
اسعدي ساماني گفت: سال گذشته طبق تاكيد مرحوم 
رستم قاسمي، وزير سابق راه و شهرسازي، شركت هاي 
هواپيماي��ي داوطلبانه 15 درصد از ن��رخ بليت خود را 
كاهش دادند و مقرر بود در ازاي آن دولت تس��هيالت 
بانكي در اختيار ش��ركت ها بگذارد، ارز نيمايي به آنها 
بدهد و عوارض ارز فرودگاهي ريالي شود، اما هيچ يك 
از اين موارد محقق نشد. وي افزود: امسال با افزايش 39 
درصدي دستمزدها مواجه بوديم، تعرفه گمركي واردات 
قطعه هواپيما و موتور كه پيش از اين بر اساس ارز 4200 
توماني بود به نرخ ETF رسيد كه البته باز تغيير كرد. دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي اظهار داشت: همچنين 
با توجه به رشد قيمت هاي جهاني افزايش 30 درصدي 
در هزينه هاي تأمين موتور و قطعات هواپيما داشتيم، به 
عنوان مثال الستيك هواپيما از 1200 دالر به 2700 
دالر رسيده است. به اين دليل بود كه طي تقاضايي به 
سازمان هواپيمايي و شوراي عالي هواپيمايي درخواست 
افزايش قيمت بليت هواپيما براي سال جاري ارايه شد. 
موضوع در شوراي عالي هواپيمايي در بهار امسال مطرح 
شد، به تصويب رس��يد، در جلسه كارشناسي هم اين 
موضوع تصويب شد و مقرر شد مرحوم رستم قاسمي با 
دولت هماهنگ كند و پس از دو هفته موضوع ابالغ شود، 
اما به ما گفتند كه پس از پروازهاي اربعين بهتر است اين 
افزايش قيمت اعمال شود كه اعمال نشد و پس از فوت 
مرحوم رستم قاسمي اين موضوع روي زمين ماند. وي 
گفت: طبق قانون برنامه پنجم نرخ بليت حمل و نقل 
هوايي آزاد شده و بايد تابع عرضه و تقاضا باشد. بر اساس 
بند )ب( ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه و تسري 
آن در ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف 
است نسبت به آزادسازي نرخ بليت و شبكه پروازي اقدام 
كند. طبق قانون مجلس آزادسازي نرخ بليت تكليف 
دولت است و نمي تواند از آن عبور كند. وي افزود: امسال 
هزينه هاي ش��ركت هاي هواپيماي��ي افزايش يافت، 
پيشنهاد رشد 40 درصدي نرخ بليت را با ادله به شوراي 
عالي هواپيمايي ارايه داديم، اما در بهار امسال در شوراي 
عالي هواپيمايي نرخ 30 درصد تصويب شد كه ظاهراً در 
ستاد تنظيم بازار هم به تصويب رسيده است. او در پاسخ 
به اينكه با وجود گفته شما مبني بر قانوني بودن افزايش 
30 درصدي نرخ بليت پروازها چرا س��ازمان حمايت و 
نهادهاي نظارتي و همچنين دادستاني مخالف افزايش 
قيمت هستند، گفت: ما موارد قانوني را به آنها گفته ايم. 
قطعًا نبايد هزين��ه حمل و نقل هواي��ي را عامه مردم 
پرداخت كنند، حمل و نقل هوايي يك درصد مسافران 
جابه جاشده كشور را جابه جا مي كند و نبايد هزينه آن 
را همه مردم پرداخت كنند. در سال 99 شركت هما به 
عنوان يك ايرالين دولتي به 3400 ميليارد تومان بابت 
همين نرخ هاي تكليفي زيان داش��ته است و اين زيان 
از جيب همه مردم پرداخت مي شود. اسعدي  ساماني 
افزود: در حال حاضر از 330 فروند هواپيماي موجود در 
ناوگان هوايي كشور، 175 فروند هواپيما فعال است،  چون 
شركت هاي هواپيمايي مشكل نقدينگي براي كمبود 
موتور دارند و زيان ده هستند. وي افزود: بيش از 90 درصد 
پروازهاي شركت هاي هواپيمايي دولتي زيانده است.

درآمد شركت هاي هواپيمايي كه همان نرخ بليت است، 
ريالي است اما بايد هزينه هايي نظير خدمات فرودگاهي 
را دالري پرداخت كنيم. وي اضافه كرد: البته همه درآمد 
نرخ بليت به شركت هاي هواپيمايي نمي رسد و شركت ها 
عوارض��ي نظير عوارض هالل احمر، عوارض مس��افر، 
عوارض ايمني روي بليت براي آنها محاس��به مي شود 
كه شامل 3000 تومان براي پروازهاي داخلي يا 4 يورو 
براي پروازهاي خارجي پرداخت سازمان هواپيمايي، 
يك درصد ع��وارض هالل احمر، 7 هزار تومان عوارض 
مسافر براي شركت  فرودگاه ها، و 9 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده اس��ت. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در 
پاسخ به اينكه به هرحال دادستاني تقاضاي توقف افزايش 
30 درصدي نرخ بليت هواپيماها را داده است، گفت: ما 
مشكلي با دادستاني نداريم، اما تابع قانون هستيم و طبق 

قانون، اين رشد 30 درصدي به تصويب رسيده است.
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جدال بر سر تراكم فروشي در پايتخت

در جلسه علني ديروز شوراي شهر و در جريان تقديم اليحه 
بودجه س��ال 1402 توسط شهردار پايتخت به اين شورا، 
مهدي عباسي، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر و عليرضا زاكاني، شهردار تهران درباره ارقام 
مربوط ب��ه درآمدهاي قابل تحقق ش��هرداري تهران در 
حوزه هاي مختل��ف به خصوص در حوزه شهرس��ازي با 
يكديگر دچار اختالف شدند.  مهدي عباسي بعد از قرائت 
جزييات اليحه بودجه توسط عليرضا زاكاني، بر لزوم افزايش 
درآمدهاي شهرداري به ويژه در حوزه شهرسازي تاكيد كرد 
و مدعي شد كه شهرداري مي توانست در سال جاري حداقل 
30 هزار ميليارد تومان از طريق عوارض شهرسازي مناطق 
مختلف، 50 هزار ميليارد تومان از طريق جرايم كميسيون 
ماده صد و 90 هزار ميليارد تومان از ساير منابع درآمد داشته 
باش��د، اما رقم كل بودجه 1401، حدود 50 هزار ميليارد 
تومان بود و رقم كل بودجه سال آينده نيز 78 هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است.  شهردار تهران اما در پاسخ 
به اين نقد رييس كميسيون شهرسازي شورا، تاكيد كرد: 
ارقامي كه آقاي عباسي ذكر مي كند، نوعي آرزو است، نه يك 
برنامه عملياتي، اين در حالي است كه بودجه شهرداري به 
صورت عملياتي، براساس واقعيات موجود شهر و برمبناي 
منابع قابل دسترس تدوين شده است.  در ادامه، عباسي در 
پاسخ به اين انتقاد زاكاني گفت: من به عنوان يك كارشناس 
حوزه شهرسازي و يك عضو ش��ورا، براساس مستندات 
كارشناس��ي صحبت مي كنم و اينجا آرزوه��اي خودم را 
مطرح نمي كنم. ارقامي هم كه درباره منابع قابل استحصال 
شهرداري در حوزه شهرس��ازي گفتم، به استناد گزارش 
ش��هرداري منطقه 22 و معاونت شهرس��ازي شهرداري 
تهران است و درباره س��اير منابع درآمدي نيز مستندات 
كارشناسي خودم و گزارشات ساير همكاران شما را دارم.  
زاكاني اما در پاسخ گفت: شما سه رقم 30 هزار، 50 هزار و 
90 هزار ميليارد تومان را ذكر كرديد كه مجموع آن مي شود 
170 هزار ميليارد تومان منابع درآمدي كه اين يك آرزو 
است، چه بنده گفته باشم، چه معاون شهرسازي ما گفته 
باشد، چه كميسيون ماده صد، چه مجموعه خود شما. ما 
نمي توانيم بودجه را برمبناي آرزوها تدوين كنيم، بلكه بايد 
روي واقعيت ها تكيه كنيم، شما هم به عنوان يك كارشناس 

نبايد اين آرزوها را تكرار كنيد.  وي افزود: ما بايد توجه كنيم 
كه ديگران از صحبت هاي ما چه برداشتي خواهند كرد و 
بعد حرف خودمان را بزنيم. اين صحبتي كه شما مي كنيد، 
كل شورا و شهرداري را زير سوال مي برد، چون مردم فكر 
مي كنند در حالي كه شهرداري مي توانست امسال 170 
هزار ميليارد تومان درآمد محقق كند، اما اين كار را انجام 

نداده است؛ در حالي كه اساسا اين حرف صحيح نيست. 

   زاكاني به دنبال 
80  هزار ميليارد تومان منابع 

سپس، عباسي به جلسه سال گذشته كميسيون تلفيق 
بودجه شوراي ش��هر تهران براي بررسي اليحه بودجه 
1401 شهرداري اش��اره كرد و گفت: آقاي زاكاني شما 
خودتان در كميسيون تلفيق به دنبال 80 هزار ميليارد 
تومان منابع بوديد، يعني اول خود ش��ما به دنبال آرزو 
بوديد، نه ما. در جلسه كميسيون تلفيق يك ساعت وقت 
همه ما را گرفتيد كه ما را به رقم 80 هزار ميليارد تومان 
قانع كنيد، البته شورا با اين رقم موافقت نكرد، ولي خود 
من معتقد بودم كه به راحتي رقم 100 هزار ميليارد تومان 
قابل تحقق بود. اين تحليل كارشناسي من است، نه يك 
آرزو.  رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران ادامه داد: امسال در كميسيون ماده پنج فقط يك 
ميليون و 600 هزار متر مربع تراكم واگذار شده است، من 
نمي خواستم وارد جزييات ش��وم، ولي چون شما من را 
خطاب قرار داديد، مجبورم مواردي را خدمت شما عرض 
كنم.  شهردار تهران اما در اين لحظه در پاسخ به عباسي 
گفت: شما وارد هر جزيياتي درباره شهرداري مي خواهيد، 
بشويد و من هيچ مشكلي ندارم، چون تمام اعداد و ارقام را 
حفظ هستم، زيرا من و همكارانم روي كار سوار هستيم. 
حرفي كه شما مي زنيد، حرف بدي است و اساسا وقتي يك 

نفر بي اطالع حرف بزند، كار نادرستي است. 

    قيود دولت روحاني درباره تراكم تفصيلي 
اجرا نشد 

زاكاني در ادامه براي دفاع از خود به مواردي از تراكم فروشي 
در سال هاي گذش��ته براي كسب درآمد براي شهرداري 

تهران اش��اره كرد و گفت: س��ال 91 وقتي مساله تراكم 
تفصيلي )تراكم ساختماني مجاز در طرح تفصيلي شهر 
تهران( مطرح شد، شهرداري تهران مجوزهايي را داد كه 
حتما خود شما )عباسي( در آن دوره در شهرداري بوديد و 
از اين مجوزها استفاده كرديد. بعد از آن هم در دولت آقاي 
روحاني 17 قيد به مصوبه تراكم تفصيلي اضافه ش��د كه 
آقاي قاليباف حتي يكي از اين قيدها را در دوره شهرداري 
خود اجرا نكرد. شهردار تهران ادامه داد: حتي آقايان نجفي 
و افشاني هم هيچ كدام از اين قيود را اجرا نكردند و وقتي هم 
كه خود آقاي حناچي )كه مدتي در وزارت راه و شهرسازي 
بود( شهردار تهران شد، متوجه شد كه اين 17 قيد نادرست 
است و اينها را اجرا نكرد. ادبيات افراد دوره قبل اين بود كه 
بايد شهر را گران اداره كنيم كه مردم تهران از اين شهر فرار 
كنند. ادبيات آقاي روحاني و وزير راه و شهرسازي ايشان 
همين بود و در ش��هرداري نيز همين ادبيات حاكم بود.  
وي توضيح داد: تا قبل از نيمه اول س��ال 98 كه قرار شد 
تراكم تفصيلي را به صورت سيستماتيك بارگذاري كنند، 
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري تا دو طبقه اضافه در 

مناطق شهر تهران مجوز مي داد. بعد از آنكه اين كار شكل 
سيستمي به خود گرفت، ديدند كه ديگر نمي توانند چنين 
مجوزهايي بدهند، از آن زمان به بعد بود كه حجم مراجعات 
به كميسيون ماده پنج زياد شد، چون اساسا در دوره قبل 
تصميم ناردستي درباره قيود تراكم تفصيلي گرفته بودند.  
شهردار تهران ادامه داد: كميسيون ماده پنج در دوره فعلي 
منطبق بر ضوابط و مقررات كار خود را دنبال مي كند و كار 
اين كميسيون كامال قابل دفاع است، البته اين كميسيون 
پركار اس��ت و اينكه شما رقم بااليي را درباره فعاليت اين 
كميسيون در دوره جديد ذكر مي كنيد، اين شائبه پيش 
مي آيد كه شايد شما با فعاليت زياد اين كميسيون مخالفيد. 
مجوزهايي كه اكنون كميس��يون ماده پنج مي دهد به 
معناي تراكم فروشي نيست، اين در حالي است كه قبال 
شهرداري حتي تراكم سيال مي فروخت، ولي ما در اين 
دوره حتي يك ميليمتر تراكم نفروختيم. وي تصريح 
كرد: كميسيون ماده پنج مستقيما زيرنظر شهرداري 
نيست، ولي وقتي موضوع درباره آن در صحن شورا مطرح 

مي شود، الزم است از كار اين كميسيون دفاع كنيم. 



قريب به اتفاق ش��بكه هاي خارجي در چهار ماه گذشته 
براي كاربران معمول��ي اينترنت فيلتر ش��ده و حتي در 
مواردي فيلترشكن ها هم كار نمي كردند تا مردم بتوانند به 
فضاي آزاد اينترنت دسترسي پيدا كنند، معاون حقوقي و 
امور مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوري در خصوص 
دسترس��ي اعضاي هيات علمي دانش��گاه ها به اينترنت 
»باز« نامه  نوشته؛ اين در حالي است كه چندي پيش وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد كرده بود كه چيزي به 
اس��م اينترنت طبقاتي وجود ندارد. چند ماه پيش بود كه 
وزير ارتباطات با حضور در يك برنامه تلويزيوني از امكان 
رفع فيلتر برخي پلتفرم ها براي اقشار خاص خبر داد و در 
مورد اينترنت ويژه كودكان صحبت كرد و براي اولين بار 
موضوع اينترنت طبقاتي را پيش كشيد. بر اساس اين طرح 
سطوح دسترسي متفاوت دسترسي به اينترنت براي افراد 
مختلف تعريف خواهد شد. پس از اعالم اين خبر توسط وزير 
ارتباطات، استادان دانشگاه به شبكه اينترنت بدون فيلتر 
دسترسي پيدا كردند تا شايعات اجراي اينترنت طبقاتي 
قوت بگيرد. در ادامه پس از فيلترينگ گسترده شبكه هاي 
اجتماعي در س��ه ماه اخير و در پي آن تصويب آيين نامه 
حمايت از كس��ب وكارها بار ديگر رويك��رد ارايه طبقاتي 
اينترنت به كاربران قوت گرفت. در همين رابطه مي توان به 
اطالعيه اتحاديه فناوران تهران مبني بر ارايه اينترنت بدون 
فيلتر به صنف فناوري اشاره كرده كه مهر تاييدي بر ارايه 
اينترنت طبقاتي به برخي اصناف و گروه ها است. از طرف 
ديگر، اواخر هفته پيش نيز مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرس��اخت از ارايه س��رويس  اينترنت با كيفيت   مناسب  

كاربران حرفه اي و برنامه نويسان سخن به ميان آورد. 

    اينترنت طبقاتي
 از پزشكان تا اساتيد دانشگاه

اينترنت طبقاتي درواقع به اينترنتي كه بخش��ي از مردم 
مانند پزشكان، استادان دانشگاه و دانشجويان و ساير اقشار 
جامعه كه نياز به دسترس��ي اينترنت بدون محدوديت يا 
فيلتر دارند، گفته مي شود. اين موضوع مدتي است كه با آغاز 
محدوديت براي برخي پلتفرم هاي خارجي و سرويس ها از 
اواخر شهريورماه تاكنون دوباره پررنگ شد و شائبه اجراي 
آن را تقويت كرد؛ چراكه اعالم شد در آيين نامه حمايت از 
آزادكاران فعال )فريلنسرها( در حوزه اقتصاد ديجيتال كه در 
آذرماه به تصويب رسيد، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
موظف شده زيرساخت هاي دسترسي به اينترنت پرسرعت 
و پايدار با سطح دسترسي مناسب افراد اعتبارسنجي شده 
در پايگاه را فراهم كند. اگرچه كمك و حمايت از فريلنسرها 
از جمله اهداف اين آيين نامه ذكر شده است اما كارشناسان 

تأكيد مي كنند اگر قرار باشد از اين آيين نامه اينگونه برداشت 
شود كه در آن و احتماال در طرح هاي بعدي چنين مساله اي 
تكرار شود، اين يك خطر و نشانه  است كه بايد به آن توجه 
شود. مدتي از اين مساله نگذشته بود كه اتحاديه فناوران 
رايان��ه تهران در اطالعيه اي اعالم ك��رد طي نامه نگاري و 
مذاكرات متعدد اين اتحاديه با متوليان حوزه اينترنت كشور، 
پس از گذشت بيش از دو ماه از به وجود آمدن اختالل در 
عملكرد پلتفرم ها و كاهش س��رعت به واسطه استفاده از 
فيلترشكن ها، مراجع ذي صالح، دارندگان پروانه كسب 
اين اتحاديه را به عنوان كارآمدترين و مشروع ترين فعاالن 
حوزه فناوري به رس��ميت شناخته و امكان رفع فيلتر 
پلتفرم ها را براي ايشان محقق كرده اند و به شرط قبول 
مسووليت توس��ط صاحب پروانه هيچ محدوديتي در 

تعداد آي پي هاي اعالم شده توسط ايشان وجود ندارد.

     چيزي به اسم اينترنت طبقاتي وجود ندارد
هرچند با وجود ارايه اينترنت براي گروه ها يا همان طبقات 
مختلف، عيسي زارع پور -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- 
تاكيد دارد كه چيزي به اسم اينترنت طبقاتي وجود ندارد و 
همه مردم براي آنها خاص خاص هستند؛ بر اساس مصوبه اي 
كه از س��ال ها پيش ب��وده براي برخ��ي متخصصان مثل 
فريلنسرها و آزادكارها دسترسي وسيع تر دارند، اما چيزي 
به اسم اينترنت طبقاتي وجود ندارد. با وجود اين كارشناسان 
حوزه فناوري به صورت كلي طبقاتي شدن اينترنت را ايده 
و اقدام نادرس��تي مي دانند و اينكه گروه��ي از كاربران به 

اين معنا كه به اينترنت متفاوتي نياز دارند، درست نيست 
اما شايد بتوان تبصره يا استثنايي را درنظر گرفت. محمد 
كشوري- كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات- در 
اين زمينه به ايسنا گفت: به عقيده شخصي تنها گروه كاربران 
كه مي توانند جدا شوند، كودكان هستند كه البته با تشخيص 
والدين مي توانند اينترنت محدود شده اي براي كودكان تهيه 
كنند و اين امر از نظر من موجه است؛ اما درنظر گرفتن اين 
طرح به جز كودكان، براي برنامه نويسان، اساتيد دانشگاه 
و دانشجويان و س��اير گروه ها مشكالت متعددي دارد و از 
نظر اجتماعي داراي اشكاالتي است و حس بدي به مردم 
منتقل مي كند و هم در عمل راه دور زدن آن باز خواهد بود. 
به طور مثال با اختصاص اينترنت بدون فيلتر به دانشجويان، 
همه تالش مي كنند به اينترنت دانشجويان متصل شوند و 
چون محدوديت غيرمنطقي است به صورت مداوم دور زده 
مي شود؛ پيش از اين هم در بخش هاي مختلف گفته بودند 
به شركت ها، دانشجويان و اساتيد دانشگاه اينترنت پرسرعت 
داده مي شود. بنابراين اين طرح جدا از اينكه اثرات اجتماعي 
دارد، از نظر فني هم به راحتي قابل اجرا نيست. بر اين اساس 
به اعتقاد تحليلگران، اينترنت، آب، برق و گاز مانند ساير 
موضوعات ديگر خاص نيستند بلكه موضوعاتي هستند 
كه اقشار مردم روزانه و به صورت مستقيم با آن درگيرند. 
مثال در زمينه ارز ش��ايد بس��ياري از مردم مستقيما با 
آن درگير نبوده و مخاطب آن سياس��ت نباشند، اما در 
زمينه اينترنت، مردم به صورت مستقيم مخاطب اين 
سياست هستند و اگر تبعيضي يا نارضايتي وجود داشته 

باشد، به صورت مستقيم آن را درك مي كنند بنابراين 
سياس��ت گذاران بايد به اين نكته هم توجه كنند كه 
تبعات اجتماعي موضوعات و تصميمات چه خواهد بود.

    اينترنت بدون فيلتر براي اساتيد دانشگاه 
فعال مي شود 

اما ب��ا وجود انكار آقاي وزي��ر، مرتضي فرخي، معاون 
حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوري 
در خصوص دسترسي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 
به اينترنت باز نامه اي به روس��اي دانش��گاه ها، مراكز 
آموزش عالي، پژوهشي و فناوري ارسال كرد. در اين 
نامه آمده اس��ت: »با عنايت به مصوبه يكصدو بيست 
و نهمين جلس��ه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه 
دستور فرماييد نسبت به تهيه ليست اعضاي محترم 
هيات علمي آن موسسه براساس فرم پيوست در قالب 
فايل اكسل جهت دسترسي به اينترنت باز به منظور 
استفاده از سكوها و تارنماهاي بين المللي با محتواي 
علمي، آموزشي، پژوهش��ي و فناوري به قيد فوريت 

جهت اقدامات بعدي به اين معاونت ارسال فرماييد.«

   كارشناسان فناوري
 مخالف اينترنت طبقاتي هستند

به دنبال انتشار اين خبر، برخي كارشناسان اعالم كردند 
مخالف اين طرح هستند و معتقدند زماني كه اينترنت 
و دسترسي به ابزارهاي پركاربرد اينترنت قطع باشد اما 
براي يك عده خاصي اين دسترسي و به عبارتي اينترنت 
طبقاتي ايجاد شود، درست نيست و فايده اي ندارد بلكه در 
اين شرايط بايد ساختن جايگزين ها مورد توجه قرار بگيرد 
نه اينكه رانت توزيع شود، زماني كه رانت توزيع شود، منشأ 
فساد خواهد شد. حسين اسالمي -رييس هيات مديره 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران- معتقد است 
كه در شرايط بحراني كه با تصميم مجموعه هاي امنيتي 
محدوديت هايي به صورت موقت ايجاد شده و قابل حل 
است، انتظار اين است تا با رفع مسائل امنيتي شرايط به 
پيش از شهريور امسال بازگردد؛ در اين مدت بحراني اگر 
برخي شركت ها در برقراري ارتباط با مخاطبانشان در 
خارج از كشور مساله داشته باشند، يا در ارايه خدماتي 
كه بايد در داخل كش��ور ارايه دهند، مشكالتي دارند، 
وزارت ارتباطات موظف است حتي به صورت موقت اين 
مشكالت را حل كند. طبق گفته وي اين صنف )سازمان 
نظام صنفي رايانه اي استان تهران( خواهان دسترسي 
آزاد اينترنت براي عموم مردم است و اينترنت طبقاتي 

و وي پي ان طبقاتي را ذره اي قبول ندارند.
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اتحاديه اروپا سازمان تنظيم 
مقررات را تحريم كرد

اتحادي��ه اروپ��ا 18 ف��رد و 19 نهاد ايران��ي را در 
فهرس��ت تحريم هاي جديد خود قرار داده است 
كه س��ازمان تنظيم مقررات و چند شركت فعال 
در ح��وزه فناوري نيز از جمله آنهاس��ت. اتحاديه 
اروپا در بيانيه  اي جزييات بس��ته تحريمي جديد 
عليه ايران را به بهانه مسائل حقوق بشري منتشر 
كرد. در بين نهادهايي كه اين اتحاديه تحريم كرده 
اس��ت، نام چند س��ازمان دولتي و اسامي برخي 
ش��ركت هاي خصوصي فعال در ح��وزه فناوري 
به چش��م مي خورد كه س��ازمان تنظيم مقررات 
)رگوالتوري( سرشناس ترين آنهاست. اين شركت 
پيش تر توس��ط امريكا نيز تحريم شده بودند. 23 
آبان ماه امس��ال نيز، ش��ركت ابرآروان كه در حوزه  
فناوري ابري )كلود( در ايران فعاليت مي كند از سوي 
اتحاديه اروپا تحريم شد. اين نخستين بار بود كه يك 
شركت فناوري كه در اكوسيستم استارت آپي رشد 

كرده است، به تحريم جهاني دچار مي شود. 

شكايت از توييتر
براي ندادن اجاره

مالك دفتر اجاره اي توييتر در سانفرانسيس��كو از 
اين شركت شبكه اجتماعي به دليل عدم پرداخت 
اجاره ش��كايت كرد. به گزارش ايس��نا، مالك اين 
ساختمان در شكايتي در دادگاه ايالتي كاليفرنيا، 
اعالم كرد توييتر 3.3۶ ميليون دالر اجاره دسامبر 
براي دفاترش در خيابان اس��تريت شماره 13۵۵ 
را پرداخت نكرده است. توييتر از زماني كه توسط 
ايالن ماسك خريداري شده است، به دنبال كاهش 
هزينه ها بوده است. مالك ميلياردر توييتر، كاركنان 
اين شركت شبكه اجتماعي را اخراج كرده و پرداخت 
اجاره دفاتر توييتر در سراسر جهان را متوقف كرده 
و حاضر نشده است بعضي از صورتحساب هاي قبلي 
مانند اجاره يك جت شخصي را پرداخت كند. اين 
اقدامات در حالي انجام ش��ده اس��ت كه نخستين 
موعد پرداخت بدهي 12.۵ ميليارد دالري كه ايالن 
ماسك براي خريد توييتر زير بار آن رفته است، به 
زودي فرا مي رس��د. اين ش��كايت با اداي شهادت 
ماس��ك در يك محاكمه كالهبرداري س��هام در 
سانفرانسيسكو، همزمان شده اس��ت. وي در اين 
دادگاه، از توييت هايي كه ب��راي خصوصي كردن 
تس��ال ارس��ال كرده اس��ت، دفاع مي كند. ماسك 
قرار است روز سه ش��نبه براي تكميل شهادتش 
به دادگاه برگردد. بر اساس شكايت تنظيم شده، 
توييتر بيش از ۴۶۰ هزار فوت مكعب فضا در هشت 
طبقه اين س��اختمان اجاره كرده اس��ت. شركت 
»س��ري ناين ماركت اسكوئر« اعتبارنامه اي براي 
3.۶ ميليون دالر به عنوان وثيقه دارد كه توييتر را 
ملزم مي كرد در صورت انتقال كنترل اين شركت، 

مبلغ آن را به 1۰ ميليون دالر افزايش دهد. 

حفره هاي امنيتي فروشگاه 
برنامه سامسونگ افشا شد

در فروش��گاه اپليكيش��ن گلكس��ي سامسونگ، 
حفره هاي امنيتي شناسايي شده بود كه به هكرها 
اجازه مي دهد به گوش��ي سامس��ونگ نفوذ كنند. 
به گزارش ايسنا، سامس��ونگ دو آسيب پذيري در 
فروش��گاه برنامه موبايل گلكسي را ترميم كرد كه 
مي توانست به هكرها اجازه دهد هر اپليكيشني را 
در دس��تگاه هدف، بدون اطالع صاحب آن، نصب 
كنند. محققان امنيت س��ايبري گروه ان سي سي، 
اين آس��يب پذيري ها را اواخر دسامبر سال 2۰22 
شناس��ايي كردند و به سامس��ونگ اطالع دادند و 
اين ش��ركت اول ژانويه، وصله ۴.۵.۴9.8 را منتشر 
كرد. اكنون با گذش��ت بيش از يك م��اه از ترميم 
آسيب پذيري هاي مذكور، محققان جزييات فني 
آنها را منتشر كردند. نخستين حفره امنيتي، نقص 
كنترل دسترس��ي نامناس��ب بود كه مي توانست 
براي نص��ب اپليكيش��ن ها در اندپوين��ت هدف، 
بهره برداري شود. حفره دوم به عنوان آسيب پذيري 
اعتبارس��نجي ورودي نامناس��ب توصيف شد كه 
مي تواند ب��راي اجراي جاوا اس��كريپت مخرب در 

دستگاه هدف گيري شده، استفاده شود. 

5G انقالب ارتباطات
در صنايع خودروسازي

خودروس��ازان بزرگ جه��ان نه تنه��ا از فناوري 
ارتباطي ۵G ب��راي ارتب��اط خودروهاي متصل 
)Connected vehicles( استفاده مي كنند، 
بلكه ارتباط پرسرعت ۵G مراحل ساخت و توليد 
صنع��ت خودروس��ازي جهان را ني��ز تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. موبنا – بسياري تصور مي كردند 
ارتباطات ۵G مختص گوشي هاي موبايل است؛ 
اما به محض مطرح ش��دن عملياتي اين فناوري 
ارتباطي، صنايع مختلفي از جمله خودروسازي و 
پزشكي نيز تحت تاثير قابليت هاي آن قرار گرفتند. 
ابتدا پروژه هاي متعددي تحت عنوان خودروهاي 
متصل ش��كل گرفت و پ��س از آن مباحثي نظير 
كنت��رل ترافيك، آلودگي هوا و مصرف س��وخت 
مطرح ش��د. همانطور كه از عن��وان آن بر مي آيد 
خودروي متصل خودرويي اس��ت كه مي تواند از 
طريق شبكه بي س��يم به ابزارهاي ديگري كه در 
نزديكي آن قرار دارند اعم از ضبط صوت خودرو، 
ماشين  هاي ديگر، جاده و مركز اصلي انتقال ديتا 
متصل ش��ود و حتي از اين طريق از بروز حوادث 
رانندگي پيشگيري كرد. با وجود تمام مواردي كه 
از خودروهاي متص��ل و فناوري هاي مرتبط با آن 
مي توان گفت؛ اما واقعيت اين است كه خودروهاي 
متصل و خودران تنها  بخشي از قابليت هاي انقالبي 
۵G است! اين روزها بسياري از شركت هاي مطرح 
خودروس��ازي نظير ف��ورد و اپراتورهاي معروفي 
نظير ودافون، از فناوري اينترنت اشياء براي ارتقاء 
و توسعه فرآيند هاي ساخت و توليد هم استفاده 
مي كنند. در واقع اطالعاتي كه به كمك ۵G فراهم 
مي شود، به شركت هاي خودروساز كمك مي كند 

تا توسعه سريع تر و ارزان تري را تجربه كنند.

 5G انقالب ارتباطات    
در صنايع خودروسازي

بد نيست بدانيد اپراتورهاي تلفن همراه ايراني نيز طي 
چند سال اخير فناوري ۵G را در كشور توسعه داده اند، 
به طوري كه هم اكنون در برخي از نقاط و ش��هرهاي 
ايران استفاده از نس��ل پنجم ارتباطات همراه براي 
مشتركين همراه اول امكان پذير است. برنامه توسعه 
اين فناوري توس��ط همراه اول مربوط به اوايل سال 
139۵ مي ش��ود كه اپراتور اول به عنوان نخس��تين 
اپراتور كشورمان گام و مقدمات ورود و بومي سازي 
اين فناوري را در كشور برداشت. همراه اول در راستاي 
تحقق اهداف كالن كش��ور براي هوشمندس��ازي 
صنعت حمل و نقل شهري و بين شهري و در نتيجه 
كاهش هزينه ه��ا، ارايه محصوالت متنوع و افزايش 
كارآيي، غلبه بر مشكالت زيست محيطي ناشي از 
مصرف ان��رژي و در نهايت ايجاد بازارهاي جديد در 
 عرصه »خودروهاي متصل هوش��مند«، از دو س��ه 
سال پيش با شركت هاي خودروسازي بزرگ كشور 

همكاري مشترك تعريف كرده است.
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يكي از اهداف مهم پ��روژه خودرو متصل كاهش 
تصادفات و اثرات اجتماعي و اقتصادي آن است، 
اما براي خودروس��ازان مزاياي بس��ياري از جمله 
كاه��ش هزينه هاي مربوط ب��ه گارانتي و وارانتي 
با ارايه راهكارهاي مناس��ب جه��ت جلوگيري از 
تقلب، جمع آوري داده هاي مختلف براي ارزيابي 
سازندگان قطعات، تحليل رفتار راننده و سالمت 
خودروها، دسترس��ي لحظه به لحظه به داده هاي 
عمومي  و تخصصي مرتبط با تك تك خودروهاي 
توليد شده، دسترسي به آمار كدهاي خطا جهت 
آگاه��ي و تحليل نق��اط قوت و ضع��ف توليدات 
ب��ه منظ��ور بهبود خط��وط توليد، دسترس��ي و 
بهره برداري از اطالعات مرتبط با پيش بيني خرابي 
خودرو جهت محاس��بات مربوط ب��ه توليد و تامين 
قطعات يدكي و بهبود فرآيند فروش و دسترس��ي به 
قطعات، اراي��ه راهكارهايي براي عيب يابي توليدات 
از راه دور و بهبود فرآيند امداد جاده اي، امكان ايجاد 
ارتباط نرم افزاري با نرم افزارهاي فروش قطعات يدكي 
با تحليل رفتار رانندگان جهت بهبود توليدات، خدمات 
پس از ف��روش، امكان ارتق��ا و فراخواني كامپيوتر 

خودرو به صورت آنالين از سوي سرور و... دارد. 

معاونوزارتعلومتحقيقاتوفناوريدرخصوصدسترسياعضايهياتعلميدانشگاههابهاينترنت»باز«نامهنوشت

اينترنت »باز« براي خواص، »بسته« براي مردم

نهادهايصنفيبرايحلمشكلاينترنتدبيرخانهمشتركتشكيلميدهند

پيگيري حقوقي يك بحران
قرار است با اتحاد نهادهاي صنفي و تشكل ها، حل مشكل 
اينترنت به طور جدي تري از مسووالن امر پيگيري شود. 
نمايندگان نصر و اتاق تهران طي نشست مشتركي تصميم 
به تشكيل دبيرخانه مشتركي با تمامي تشكل هاي همسو 
براي حل بحران اينترنت گرفتند. رييس نصر تهران با تأكيد 
بر دستيابي به اينترنت آزاد براي همه گفت اينترنت طبقاتي 
را قبول ندارند، اما اگر كسب وكاري چنين درخواستي بدهد 
پيگيري هاي الزم براي اجراي آن را انجام مي دهند. بيش از 
چهار ماه از فيلترينگ و محدوديت هاي اينترنت مي گذرد و 
با وجود مخالفت هاي نهادهاي صنفي مختلف، در همچنان 
بر يك پاشنه مي چرخد. حال قرار است با اتحاد نهادهاي 
صنفي و تشكل ها، حل مشكل اينترنت به طور جدي تري 
از مسووالن امر پيگيري ش��ود. به گزارش سازمان نظام 
صنفي رايانه اي استان تهران، نشست مشتركي ميان اين 
سازمان نظام و كميسيون اقتصاد ديجيتال اتاق بازرگاني 
تهران برگزار ش��د. در اين نشس��ت روساي تشكل هاي 
همسو و نمايندگان كس��ب وكارها درباره اقدامات قابل 
انجام در مورد محدوديت هاي اينترنتي همفكري كردند. 
نتيجه اين همفكري نيز به تشكيل دبيرخانه مشتركي 
با تمامي تشكل هاي همسو ختم شد. هدف از تشكيل 

چنين دبيرخانه اي، ادام��ه پيگيري ها و مكاتبات با 
نهادهاي دولتي در جهت حل بحران اينترنت عنوان 
و توافق شده است با نظارت اين دبيرخانه و همراهي 
نمايندگان همس��و با بخش خصوص��ي در مجلس، 
اقدامات رسانه اي و حقوقي در اين زمينه تقويت شود.

     »اينترنت طبقاتي را قبول نداريم
اما براي كسب وكارها پيگيري مي كنيم«

حسين اسالمي، رييس هيات مديره نصر تهران با تاكيد بر 
درخواست ايستادگي براي دستيابي به اينترنت آزاد گفت: 
»منظور از اينترنت آزاد، بازگشت به شهريور ماه سال جاري 
اس��ت و تاكنون اين دو موضوع مورد اجماع اهالي صنف 
فناوري اطالعات بوده است.« او با تكرار سخنان گذشته 
خود كه اينترنت طبقاتي را قبول ندارند، اظهار داش��ت: 
»در اين مدت هر كمكي كه از دس��ت ما برمي آمده براي 
كسب و كارها انجام داده ايم. مثال اگر كسب و كاري نامه 
درخواست داده تا IP مرتبط با فعاليت هاي شركتش باز 
شود، پيگيري هاي الزم را انجام داده ايم، اما به اين معني 
نيس��ت كه اينترنت يا وي پي ان طبقاتي را قبول داشته 
باشيم.« اسالمي با اشاره به مكاتبات و پيگيري هاي انجام 

شده با وزرا و مقامات مختلف گفت: »به نظر مي رسد اكنون 
هيچ كس حتي خود مس��ووالن دولتي از وضع موجود 
اينترنت دفاع نمي كنند. در عين حال كسي هم مسووليت 
اين موضوع را عهده دار نمي ش��ود و خود را تصميم گير 
نمي داند.« او همچني��ن به احتمال اجراي حكم حبس 
مديرعامل پلتفرم ديوار اشاره كرد و گفت: »در هر مجموعه  
اگر تخلفي صورت بگيرد مديرانش بايد پاسخگو باشند، اما 
رفتن به زندان خط قرمز ماست. اگر يك بار براي كسي اين 
اتفاق بيفتد تكرارپذير خواهد شد. بنابراين چنين احكامي 
براي ما قابل پذيرش نيست.« حسين رياضي، رييس 
هيات مديره سنديكاي صنعت مخابرات ايران، قطع 
ارتباطات بين الملل را ضربه به حيثيت ايران دانست 
و گفت: »هدف از ايجاد شبكه هاي اجتماعي تسهيل 
ارتباط��ات بين المللي بوده اس��ت و اين ارتباطات 
جهاني اس��ت كه به توس��عه كس��ب وكارها كمك 
مي كند. اث��ر فيلترينگ اينس��تاگرام و اتس اپ بر 
كسب وكارهاي كوچك و خانگي در نقاط دورافتاده 
بسيار قابل توجه است. ما اينترنت بدون فيلتر براي 
برخي از اشخاص را نمي پذيريم و خواستار توسعه 
كسب وكارهاي ديجيتال براي عموم مردم هستيم.«

     ارايه راهكارهايي براي رهايي از
 بحران اينترنت

ش��هاب جوانمردي، نايب رييس كميسيون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران با اشاره به عدم 
ارتباط بخش خصوصي با مكانيسم هاي تصميم گير 
در م��ورد اينترنت گفت: »ما با نهادهايي كه آمادگي 
گفت وگو داش��ته باش��ند روبرو نيس��تيم و چون به 
اينترنت با نگاه امنيتي مواجه ايم، ارگان هاي دولتي 
تمايل��ي براي ورود به اين موض��وع ندارند. در حالي 
كه م��ا معتقديم حوزه آي س��ي تي به ق��دري بالغ 
اس��ت كه مي توان��د خودتنظيم گر باش��د.« وي در 
ادامه راهكارهاي��ي براي برون رف��ت از اين بحران بر 
ش��مرد و گفت: »بايد در اي��ن زمينه به صورت ممتد 
اطالع رس��اني كنيم و يادآور شويم كه خروج سرمايه 
انس��اني و از بين رفتن اش��تغال، ع��الوه بر آفت هاي 
اقتصادي آسيب هاي امنيتي براي كشور خواهد داشت. 
همچنين با محدوديت هاي اينترنتي حقوقي از تمامي 
شهروندان و كسب وكارها ضايع مي شود. بنابراين بايد 
از نظر حقوقي اين موضوع را پيگيري كنيم و اين مساله 

وظيفه ما به عنوان نمايندگان صنف است.«

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه 
عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

لذا كلیه ش�ركت هایي كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بایس�ت ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي 
فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج و تكمیل» فرم تعهد نامه ارائه كاال 
مطابق با استانداردهاي ش�ركت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در 
جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (اقدام نمایند.  

كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامي است.
اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.

ارائه فرم هاي تعهد استاندارد و نظام تضمین كیفیت الزامي است. 
امتیاز بخش عملکرد کاال در دوره بهره برداری و خدمات پشتیبانی بر اساس گواهی صریح واحد مصرف کننده نهایی کاال ملحوظ می گردد. 

تاکید می گردد عدم ارائه تعهد نامه ممهور با قید شماره مناقصه بمنزله حذف از روند مناقصه خواهد بود.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه  -/000ر000ر370ر5ریال مي باشد.

)تلفن تماس  061-341-25132 ( 

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
0108210030206 DT 3:تقاضای شماره: 0030206-21-08  مناقصه شماره

شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عدديموضوع مناقصهتعداد اقالم

160002001092288001185 کیسه25 کیلو گرمینشاسته سیب زمینی1

نوبت اول 
شناسه آگهي : 1442206

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامي خاص(

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گلستان در نظر دارد مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت بزرگراه جلین - قرق-خان 
ببین به شماره  97/01/90 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان  مناقصه از دریافت و تحویل اسناد 
مناقصه تا ارس�ال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت  )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
.تاریخ انتشار در سامانه 1401/11/03 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی  از طریق سامانه ستاد در بازه زمانی تعریف شده برای 

مناقصه گران قابل دریافت می باشد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 13:00 تاریخ 1401/11/09

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه : ساعت 13:00تاریخ 1401/11/20
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: 1401/11/23  ساعت 8 صبح

آدرس واطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : گرگان - میدان بسیج - سایت اداری - مقابل ضلع شرقی استانداری - اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان گلستان ،کد پستی 37141 -49189  تلفن  32422572 داخلی 243

اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

جهت کسب اطالعات می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید.
برآورد انجام کار 110،022،943،171 ریال     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   8،600،000،000 ریال ، نوع:ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی 

) وجه نقد(
http://iets.mporg.ir                                                                       آدرس سایت مناقصات و مزایدات
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سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداري و  حمل و نقل جاده اي 

استان گلستان



تعادل| فرشته فريادس |
»سازمان بازرگاني جايگزين وزارت بازرگاني؛ پازل جديد 
پاستور براي تفكيك صمت است.« دولت اخيرا اليحه اي 
را مبني بر تشكيل سازمان بازرگاني، به منظور مديريت و 
نظارت منسجم تر بر بخش هاي مختلف بازار تهيه كرده، 
كه ب��ه زودي براي دريافت مهر تاييد نمايندگان، راهي 
بهارستان مي شود. براساس اين طرح، مجموعه بازرگاني 
از وزارت صمت و جهاد كشاورزي و ساير دستگاه ها جدا 
و در سازمان بازرگاني مستقر خواهد شد. از آنجايي كه 
جزييات اين طرح در دسترس نيست، مشخص نيست 
آيا سازمان گمرك، توسعه تجارت، سازمان حمايت و... 
ذيل اين ط��رح قرار دارند يا خير. از س��وي ديگر، چون 
تشكيل سازمان جديد است بايد مورد موافقت مجلس 
قرار بگي��رد. بنابراين بايد ديد آيا مجل��س اين طرح را 
جايگزين طرح تشكيل وزارت بازرگاني مي كند يا خير. 
اما ايراد ونگراني كه درباره اين طرح جديد دولت سيزدهم 
وجود دارد، نخس��ت افزايش هزينه هاي جاري دولت و 
دوم غيرپاسخگو بودن اين سازمان ها به نهاد قانونگذار به 
دليل قرار گرفتن درچارت نهاد رياست جمهوري است. 

    مرور تاريخي ادغام وتفكيك صمت
ادغام و تفكي��ك وزارت بازرگاني با س��اير وزارتخانه ها 
س��ابقه اي طوالني دارد؛ به طوري كه وزارت بازرگاني از 
۱۱۶ س��ال پيش تاكنون، ۶ مرتبه تفكيك و ۵ مرتبه 
ادغام شده است. مرور تاريخي اين موضوع نشان مي دهد، 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت در س��ال ۱۳۹۰ با ادغام 
دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني و در راس��تاي 
كوچك سازي دولت تشكيل ش��د،  اما با گذشت چهار 
سال از ادغام اين دو وزارتخانه، سال ۱۳۹۴ احياي مجدد 
وزارت بازرگاني بر سر زبان ها افتاد. اين طرح سال ۹۶ از 
سوي حسن روحاني رييس جمهور وقت، چندبار راهي 
بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمايندگان مواجه 
ش��د. مجلس همچنين در تابستان س��ال ۱۳۹۷ و در 
نهايت در ميانه بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم 
براي جدايي بازرگاني از صنع��ت و معدن نه گفته بود. 
مخالفت با اصل۷۵ قانون اساسي كه بر پرهيز از افزايش 
دادن هزينه هاي دولت تاكيد دارد يكي از داليل قانوني 
نمايندگان در مخالفت با ايده تفكيك صمت بود. بسياري 
نيز با اشاره به  س��ويه پررنگ »واردات« در بازگرداندن 
وزارت بازرگاني به عرصه اجراي دولتي، شائبه ضديت 
با توليد در اين درخواست دولت را پررنگ مي ديدند. در 
عين حال شدت گرفتن نظارت بر بازار از طريق مداخالت 
بيشتر در قيمت گذاري بنگاه هاي صنعتي و صنفي در 
كنار افزايش ورود بيش از پيش دولت به تجارت خارجي 
كه مخال��ف رويه كلي حاكم بر اصل ۴۴ در وزن       دهي به 
نقش آفريني بخش خصوص��ي در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي است، از ديگر داليل مخالفان براي رد ديدگاه 

دولت در زمينه تشكيل وزارت بازرگاني است.
مخالفان اين طرح معتقد بودند كه سياست گذار به جاي 
تش��كيل يك وزارتخانه جديد، بهتر است كه »اصالح 
ساختارهاي عريض و طويل وزارت صمت«، »تكميل 
ادغام به جاي تشكيل وزارت بازرگاني«، »كوچك سازي 
و چابك سازي با ادغام وزارتخانه ها« و »يكپارچه سازي 
حوزه هاي توليد و تجارت« را در دس��تور كار قرار دهد. 
در مقابل چنين ديدگاهي، موافقان طرح تفكيك نظر 

ديگري را مطرح مي كردند. به گفته آنها، لزوم هماهنگي 
و يكپارچگي دركل زنجيره هاي توليد وتوزيع به چند دليل 
با تجميع اين دو وزارتخانه امكان پذير نيست و وزارتخانه 
ادغامي به عنوان يك سيس��تم دچار چنان پيچيدگي 
و سنگيني ش��ده كه مديريت چابك و كاراي آن امري 

تقريبا محال است. 
با همه اينها، مجلس س��ه بار درخواست دولت مبني بر 
تفكيك صنعت از بازرگان��ي را رد كرد، در نهايت دولت 
پيروز ميدان شد و راي مثبت مجلس را براي اين طرح 
گرفت. سوم مهرماه ۹۸ نمايندگان بهارستان در صحن به 
كليات طرح »تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« 
راي مثبت دادند. در نهايت امر، يكشنبه ۲۱ ارديبهشت 
۱۳۹۹ بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در دستور كار جلسه 
علني مجلس قرار گرفت. يكي از ايرادات شوراي نگهبان 
به تبصره ۱ ماده واحده اين طرح بود كه نمايندگان مصوبه 
كميسيون براي رفع اين ايراد را تصويب نكردند. مصوبه 
كميسيون اين بود كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه 
وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه هاي بازرگاني و 
صنايع و معادن مطابق وظايف و اختيارات دستگاه هاي 
تابع آنها قبل از قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تيرماه 
۱۳۹۰ است. در نهايت بعد از اينكه اين ماده راي نياورد، 

اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

   كدام وزرا مخالف تفكيك بودند؟ 
ماجراي تفكيك در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت 
رييس��ي نيز مجلس پيگير تفكيك وزارت صمت شد. 
دولت س��يزدهم، كه تعدادي از وزرايش پيش از اين در 
مقام مخالف جدي تشكيل وزارت بازرگاني بودند، بر طرح 
تفكيك اصرار كرد. از آنس��و، گروه زيادي از نمايندگان 
مجلس هم به جرگه طرفداران طرح تش��كيل وزارت 
بازرگاني پيوستند؛ بر همين اساس مجلس طرحي با 
موضوع تشكيل وزارت بازرگاني در دستور كار قرار داد؛ اما 
اين طرح نهايي نشد. چراكه بعد از مدتي بحث استيضاح 
وزير صمت مطرح شد و تيرماه امسال رييس مجلس از 
فرصت دو ماهه مجلس به دولت براي ارس��ال اليحه به 
مجلس به منظور تفكيك صمت و اصالح ساختار در اين 

وزارتخانه خبر داد. هرچند اين استيضاح حواشي ديگري 
از جمله وضعيت خودروس��ازي و معادن هم داشت، اما 
برخي معتقد بودند كه تفكيك وزارتخانه بيشتر بهانه اي 
براي استيضاح بود. در نهايت وزير صمت استيضاح شد، 

اما وزير باقي ماند.
تفكيك صمت در دولت قبل هم حواش��ي كم نداشت؛ 
چراكه ماجراي تفكيك در دولت قبل منجر به بركناري 
رضا رحماني، وزير صمت وقت شد و ارديبهشت ۱۳۹۹، 
رييس جمهوري وقت با صدور حكمي حسين مدرس 
خياباني را به عنوان سرپرس��ت وزارت صمت منصوب 
كرد رحماني، بعد از بركناري، طي نامه اي بدون تاريخ و 
شماره گفته بود كه ۱۷ ارديبهشت ماه محمود واعظي، 
رييس دفتر رييس جمهور او را تهديد كرده در صورت راي 
نياوردن طرح تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس بركنار 
خواهد شد و از او خواسته شده بود كه با البي، نمايندگان 
خصوصا نمايندگان آذري زبان را قانع و براي اين طرح 
رأي بگيرد. در نهايت واعظي طي تماسي از او خواسته 

بود كه از سمت خود استعفا دهد. 
درهمين حال، مرور تاريخي نشان مي دهد، وزراي فعلي 
جهاد كشاورزي و اقتصاد )ساداتي نژاد و خاندوزي( دولت 
س��يزدهم كه در آن زمان از نمايندگان مجلس بودند و 
حتي وزير صمت فعلي از مخالفين جدي تشكيل وزارت 

بازرگاني به شمار مي آمدند. 

    سازمان به جاي وزارت؟
نهايتا پس از ۷ س��ال جدال، محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس در جلسه روز سه ش��نبه دهم آبان سال ۱۴۰۱ 
مجل��س در جريان بررس��ي تقاضاي اس��تيضاح رضا 
فاطمي امين وزير صمت پرونده تفكيك صمت را براي 
هميشه بست و به بحث تشكيل وزارت بازرگاني پايان داد. 
او در اظهاراتش گفته بود كه مركز پژوهش هاي مجلس و 
كميسيون و تعدادي از كارشناسان اين موضوع را بررسي 
كردند و نهايتًا به جمع بندي تخصصي درباره تفكيك 

صمت به دو وزارتخانه نرسيدند.
پس از منتفي ش��دن احياي وزارت بازرگاني، دولت به 
تازگي برگ جديدي از طرح تفكيك صمت را رو كرده 
است كه براس��اس آن طرحي تدوين شده كه سازمان 
بازرگاني به جاي وزارت بازرگاني ش��كل مي گيرد. اين 

طرح به زودي براي دريافت مهر تاييد نمايندگان، راهي 
مجلس مي ش��ود. برخي اخبار حكايت از اين دارد كه 
محمد مخبر معاون اول ابراهيم رييسي كه اول بار تنظيم 
وتصويب اليحه جديد سازمان بازرگاني را رسانه اي كرده 

بود را مي توان از طراحان و حاميان اين طرح نام برد. 
در همين حال، بهادري جهرمي س��خنگوي دولت روز 
گذش��ته دراظهاراتي با تاييد گفته هاي پيشين مخبر 
عنوان كرد كه اين اليحه نهايي شده و با قيد فوريت تقديم 
مجلس خواهد شد. بنابر اعالم او، مجموعه بازرگاني از 
وزارت صمت و جهاد كشاورزي و ساير دستگاه ها جدا و در 
سازمان بازرگاني مستقر خواهد شد. از آنجايي كه تشكيل 
سازمان جديد است بايد مورد موافقت مجلس قرار بگيرد. 
البته مشخص نيس��ت، مجلس اين طرح را جايگزين 
طرح تشكيل وزارت بازرگاني كند. از اين رو، بايد منتظر 
نظر نمايندگان بهارستان ماند. البته بهادري جهرمي در 
اظهاراتش اين نكته را يادآور شده كه مجلس در گذشته 
طرح تشكيل وزارت بازرگاني را در دستور كار داشت كه 

دولت هم موافقت كرد، اما به سرانجام نرسيد.

   ايراد و نگراني به طرح جديد
اساسا فلسفه تاسيس وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اين ب��ود كه با هدف همس��و س��اختن واردات، توليد 
و ص��ادرات با يكديگ��ر و تقويت بخش مولد كش��ور، 
سياس��ت ها، اقدامات و جهت گي��ري دولت ها در يك 
وزارتخانه و همس��و ب��ا اهداف كالن تعيين ش��ود. در 
بازخواني پرونده ادغ��ام دو وزارتخانه هم آنچه مدنظر 
بود، چابك       س��ازي و كوچك       س��ازي، يكپارچه كردن 
سياست هاي تجاري و صنعتي در كنار كاستن از حجم 
كاغذبازي اداري وكاهش حجم بخشنامه ها و مقررات 
زائد و نيز كاستن از حجم رويه هاي بوروكراتيك بود. از 
اين رو مخالفان طرح تفكيك معتقد بودند كه با احياي 
وزارت بازرگاني سياست گذاري توسعه و تجارت دوباره 
در تله بوروكراسي هاي زائد ميافتد. حال كه طرح احياي 
وزارت بازرگاني پس از يك جدال هفت ساله ناكام باقي 
ماند، زمزمه شكل گيري سازمان بازرگاني مطرح است. 
هرچند هنوز جزييات اين طرح جديد دولت منتش��ر 
نشده، و مشخص نيست كه بهارستان به آن راي مثبت 
دهد ياخير، اما يك��ي از ايراداتي كه به طرح هاي چون 
تفكيك وزارتخانه ها و شكل گيري سازمان هاي مستقل 
وارد مي شود، افزايش هزينه هاي جاري دولت است. اما 
نگراني ديگري كه در مورد تشكيل سازمان بازرگاني و 
فعاليت آن ذيل چارت نهاد رياست جمهوري وجود دارد، 
عدم پاسخگويي آن نسبت به اقدامات و فعاليت هايش 
است؛ چراكه با ايده تشكيل سازمان بازرگاني احتماال 
تمامي اختيارات تجارت خارج��ي و داخلي از توليد و 
واردات اقالم كااليي در اختيار اين سازمان آن هم تحت 
فرمان رييس دولت قرار مي گيرد. درنهايت به منظور 
واكاوي بيشتر موضوع از س��وي كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي، تيم اقتصادي پاستور ضمن شفاف سازي در 
اين زمينه بايد اين سوال پاسخ بدهند كه در طرح جديد 
دول��ت كداميك از نهادهاي مرتب��ط تجارت داخلي و 
خارجي، مثل »سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرك، 
سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان، ستاد 
تنظيم بازار و بخش بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي و...« 

ذيل سازمان بازرگاني قرار خواهند گرفت؟ 

خبراخبار
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صادرات چرم به اسم ضايعات
اخيرا گم��رك از تخلف برخ��ي صادركنندگان 
پوست، چرم و سالمبور پرده برداشت و اعالم كرد 
كه هنگام صادرات محصوالت با ارزش صادراتي 
را به اسم ضايعات چرم يا اشبالت از كشور خارج 
مي كنند. موضوعي كه حتي رييس انجمن صنايع 

چرم آن را تكذيب نكرد.
اخيراً گمرك با ارسال نامه اي به واحدهاي ستادي 
از تخلف برخي از صادركنندگان پوست، چرم و 
ساالمبور خبر داد.بنا بر نامه اي كه توسط گمرك 
منتشر شده اس��ت، برخي از صادركنندگان اين 
محصول براي اينكه هزينه ه��اي گمركي كمي 
پرداخت كنند عن��وان ضايعات را روي محصول 

خود مي   گذارند.
علي حسن زاده دلير، رييس انجمن صنعت چرم، 
در گفت وگو ب��ا تجارت  نيوز درب��اره اين موضوع 
توضيح داد: اينكه گفته مي ش��ود صادركنندگان 
چرم خود را تحت عنوان ضايعات، صادر مي كنند 

درست نيست.
او افزود: در واقع اين ضايعاتي كه گمرك از آن ياد 
مي كند، اليه زيرين پوست است كه در يك مرحله 
جداسازي و سپس براي ژالتين هاي صنعتي از آن 

استفاده مي شود. 
حس��ن زاده عنوان كرد: ممكن اس��ت كه برخي 
صادركنندگان نيز اقدام به اين كار كرده باش��ند، 
اما قطع��ا اين اتفاق عموميت ن��دارد و نبايد آن را 

تعميم داد.
اين فعال صنفي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه بيشتر 
مصرف گوش��ت در ايران گوس��فندي اس��ت، براي 
صادرات پوس��ت گاوي مازادي براي صادرات وجود 
ندارد. او به مشكالت صادرات در پي كمبود مواد اوليه و 
افزايش نرخ ارز اشاره كرد و توضيح داد: زماني صادرات 

توجيه دارد كه مواد اوليه به وفور وجود داشته باشد.

 تاييد مدارك واردات نهاده 
در ۵ روز

رييس س��ازمان دامپزش��كي گفت: تمام روساي 
دامپزش��كي اس��تان ها موظف هس��تند مدارك 
واردات نهاده ه��اي دامي را حداكثر در مدت ۵ روز 
تاييد كنند. به گزارش ايلنا، سيدمحمد آقاميري، 
معاون وزير جهاد كش��اورزي و رييس س��ازمان 
دامپزشكي كشور در نشست كميسيون كشاورزي 
و صنايع غذايي اتاق تهران در پاسخ به گاليه برخي 
فعاالن اقتصادي در خصوص معطلي نهاده ها براي 
تأييد سازمان دامپزشكي در استان ها گفت: طبق 
دستورالعمل اعالمي تمامي روساي ادارات سازمان 
دامپزشكي در سراسر كشور موظف هستند حداكثر 
تا ۵ روز نظر نهايي در م��ورد نهاده هاي دامي وارد 
شده را اعالم كنند. وي در پاسخ به گاليه برخي از 
تجار در خصوص معطل��ي نهاده ها در بندرانزلي و 
برخورد سليقه اي دامپزشكي گيالن تصريح كرد: 
ما هيچ گاليه اي در زمينه عملكرد دامپزشكي در 
واردات نهاده ها نداش��ته ايم و اگ��ر مديري در اين 
زمينه طبق دس��تورالعمل ب��ه وظايف خود عمل 
نكند با آن شخص برخورد مي شود. رييس سازمان 
دامپزشكي تصريح كرد: به منظور تسريع در فرآيند 
ترخيص نهاده ها به استان ها اعالم شده كه ضمن 
اخذ تعهد كپي از واردكنندگان فرآيند ترخيص با 
كپي مدارك هم انجام شود و در اولين فرصت اصل 

مدارك تحويل دامپزشكي مربوطه شود.

امكان ثبت درخواست واردات 
با دالر دوباره فراهم شد

سامانه جامع تجارت با صدور اطالعيه اي از امكان 
انتخاب نوع ارز در ثبت درخواست تخصيص ارز 
براي واردات خب��ر داد. به گ��زارش خبرگزاري 
تسنيم سامانه جامع تجارت با صدور اطالعيه اي 
از امكان انتخاب نوع ارز دالر در ثبت درخواست 
تخصي��ص ارز ب��راي واردات خب��ر داد. در اين 
اطالعيه آمده اس��ت: »به اطالع كاربران محترم 
مي رس��اند، در حال حاضر امكان انتخاب نوع ارز 
دالر در ثبت درخواست تخصيص ارز فراهم شده 
است.« امكان انتخاب نوع ارز دالر در درخواست 

تخصيص ارز ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ برقرار شده است.

تدوين دستورالعمل جديد 
براي مقابله با كم فروشي

رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد اي��ران بر تدوين 
دستورالعمل و شيوه نامه كنترل كميت و مقابله با 
كم فروشي تاكيد كرد و گفت: ترك فعل مديران قبلي 
موجب انباشت تكاليف بر زمين مانده شده است. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، مهدي اسالم پناه در 
س��ومين جلس��ه طرح پايش و نظارت بر كميت 
فرآورده ها كه مديران كل اس��تاندارد استان هاي 
كشور به صورت مجازي شركت داشتند بر تدوين 
دستورالعمل و شيوه نامه كنترل كميت و مقابله با 
كم فروشي تاكيد كرد. وي گفت: مسووالن استاني 
بدون هيچ عذر و بهانه اي بايد در اجراي اين طرح در 
اس��تان مبادرت ورزند و گزارش دقيقي از عملكرد 
هفتگي استان خود را در راستاي اين طرح ارايه كنند. 
رييس سازمان ملي استاندارد ايران، بحث مقابله با 
كم فروش��ي را جزو وظايف و از اولويت هاي برنامه 
اين سازمان دانس��ت و از اينكه ترك فعل مديران 
قبلي باعث انباشت تكاليف بر زمين مانده شده ابراز 
تاسف كرد. وي تصريح كرد: اگر گفتمان ما گفتمان 
حق الناس است، بايد براي اداي حقوق مردم سراز پا 
نشناسيم. اسالم پناه تاكيد كرد: با تالش شبانه روزي 
و كار جهادي موضوع كم فروشي را در سراسر كشور 
پايش ك��رده و اين اقدام را در راس برنامه هاي خود 
قرار دهيد تا آمار كم فروشي به حداقل كاهش يابد.

نمايندهشهرستانخانميرزادرشوراي
اسالمياستانچهارمحالوبختياري:

 مشكالت اصلي استان
ايجاد زيرساخت ها است

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني شوراي اسالمي استان 
چهارمحال و بختياري محمد يعقوب باقري نماينده 
شهرس��تان خانميرزا در ش��وراي اس��المي استان و 
عضو ش��وراي عالي اس��تان ها در نشس��ت با استاندار 
خاطرنشان كرد: در راس��تاي تامين رفاه مردم استان 
تكميل زيرساخت طرح هاي عمراني، بهداشتي، درماني 
و آموزشي از ضروريات اس��ت. وي افزود: عدم انسجام 
بين دستگاه هاي اجرايي استان باعث بالتكليف ماندن 
بس��ياري از اقدامات گرديده و بسياري از پروژه ها نيمه 
تمام رها شده اند. نماينده شهرستان خانميرزا در شوراي 
اسالمي استان چهارمحال و بختياري با اشاره به موضوع 
تقسيمات كشوري در استان، گفت: شهرستان خانميرزا 
سال هاست چشم انتظار نمايندگي ادارات و تجهيزات 
مي باشد،  اي كاش اول زيرس��اخت ها فراهم مي شد و 
سپس تصميم به ارتقاي هر منطقه اي در دستور كار قرار 
مي گرفت. باقري با اشاره به لزوم توجه به روستاها تصريح 
كرد: براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر هاي 
مجاور مي بايس��ت به نيازهاي آنها توجه و رس��يدگي 
كرد كه بدين منظور طرح پيشنهادي در شوراي عالي 
اس��تان ها ارايه نموده ايم با عن��وان مهاجرت معكوس 
كه با ايجاد كارگاه هاي اش��تغال آفريني در روس��تاها 
و س��رمايه گذاري در حوزه هاي مختلف كش��اورزي و 
دامپروري مردم براي حضور در روستا ها ترغيب شوند و 

ميزان توليد و اشتغال در كشور افزايش يابد.

راهكارهايي 
براي تجارت با ژاپني ها

غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق ايران با اشاره به 
كمرنگ شدن روابط تجاري ايران و ژاپن تخت تأثير 
تحريم ها گفت: تالش بر اين است كه با بهره گيري از 
راهكارهاي مناسب امكان توسعه مناسبات تجاري 
بين دو كشور دوباره فراهم ش��ود. »يوري كن نو«، 
مشاور ارش��د رييس اتاق بازرگاني و صنعت ژاپن با 
حضور در اتاق ايران با غالمحس��ين شافعي ديدار و 
گفت وگو كرد. غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران 
با اشاره به قرابت فرهنگي و آداب و سنن ايران و ژاپن 
و همچنين عالقه مندي مديران ايراني به الگوبرداري 
از مديريت ژاپني گفت: در طول سال هاي گذشته 
در مراودات تجاري با كش��ور ژاپ��ن كمترين مورد 
اختالف تجاري مش��اهده شده است. اين امر نشانه 
روابط سالم تجاري ميان دو كشور است. او كمرنگ 
ش��دن روابط تجاري دو كش��ور در سال هاي اخير 
را ناش��ي از تحريم ها دانس��ت و افزود: تالش بر اين 
است كه با بهره گيري از راهكارهاي مناسب، امكان 
توسعه مناسبات تجاري بين دو كشور دوباره فراهم 
 )ASEAN( شود. شافعي موقعيت ژاپن در آ.سه.آن
 )ECO( و ايران در سازمان همكاري هاي اقتصادي
زمينه مناسبي براي افزايش مناسبات تجاري بين دو 
كشور به صورت منطقه اي دانست و افزود: زمينه هاي 
همكاري بس��ياري بي��ن ايران و ژاپ��ن از جمله در 
حوزه هاي خودرو، لوازم برقي، كشتي سازي، معدن، 
كش��اورزي و... وجود دارد. رييس ات��اق ايران به دو 
مشخصه ژاپني ها اشاره كرد و گفت: ژاپني ها رابطه 
بين انسان و ماشين و همين طور ارتباط سالم بين 
محيط زيست و تكنولوژي را به بهترين نحو برقرار 
كرده اند. او با اشاره به تشكيل كميته مشترك ايران 
و ژاپن گفت: به زودي اين كميته به اتاق مش��ترك 
بازرگاني ايران و ژاپن ارتقا خواهد يافت. ما در راستاي 
نزديك تر شدن همكاري هاي تجاري آماده تبادل 
هيات تجاري با ژاپن هستيم. در اين ديدار »يوري 
كن نو«، مش��اور عالي رييس ات��اق بازرگاني ژاپن 
هم گفت: به عقي��ده من همكاري هاي تجاري بين 
كشورها مي تواند ضامن برقراري صلح و ثبات باشد 

و اين يكي از رسالت هاي اتاق هاي بازرگاني است.

مديركلسازمانصمتاستانمركزي:
به دنبال پيگيري مطالبات 

قطعه سازان استان مركزي هستيم 
مديركل س��ازمان صمت اس��تان مركزي گفت: فردا 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان را پيگيري مي كنيم.  
علي جودكي، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان 
مركزي، در جريان افتتاح نمايشگاه خودرو در اراك كه با 
حضور مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو برگزار شد 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: نمايشگاه خودرو از ششم 
تا نهم دي ماه در اراك در فضاي به وسعت ۵ هزار مترمربع 
و با حضور ۵۰ شركت فعال است و استان هاي آذربايجان 
شرقي، اصفهان و تهران به عنوان قطب هاي توليد قطعات 
خودرو در نمايشگاه شركت كرده اند. وي در خصوص 
كيفيت نمايشگاه بيان كرد: كيفيت اين نمايشگاه در 
مقابل نمايش��گاه هايي كه تاكنون برگزار شده است، 
مطلوب است، البته اين نمايشگاه مطلوب ما نيست اما يك 
سطح از نمايشگاه هاي قبل باالتر است. جودكي يكي از 
داليلي كه هنوز اين نمايشگاه به مطلوبيت الزم نرسيده 
است را بي كيفيت بودن نمايشگاه هاي قبل و تاثير منفي 
آن بر ذهنيت شركت ها نسبت به اين نمايشگاه دانست و 
افزود: در اين دوره، پس از برگزاري، بسياري از شركت ها 
اعالم كردند كه از عدم حضور در اين نمايشگاه پشيمان 
هستند. وي تصريح كرد: به دنبال ارتقاي كيفيت هستيم، 
زماني كه اعالم مي شود خودرو كيفيت ندارد، در ابتداي 
امر بايد كيفيت قطعات را مورد بررسي قرار دهيم، هيچ 
خودروسازي در دنيا نيست كه خودش قطعه توليد كند، 
بلكه قطعه توسط قطعه ساز توليد مي شود و بايد روند 
ارتقاي كيفيت در اين عرصه مدنظر قرار گيرد و مسلما با 

اين ارتقا، كيفيت خودرو ارتقا مي يابد.

نقشهپاستوربرايتشكيلسازمانبازرگانيچيست؟

پازل دولت در تفكيك صمت

رييسكميسيونمبارزهبافساداتاقتهرانتشريحكرد

كوله بران نقشي در عدد نهايي قاچاق ندارند

بلوكهشدنوجهخودروهايكراهحلغلط

رييس كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق 
بازرگاني تهران مي گوي��د كه راهكارهاي كوتاه مدت 
براي بهبود وضع اقتصادي مرزنش��ينان صرفا مقابله 
با روبناس��ت و ب��راي بهب��ود قطعي بايد ب��ه اصالح 

زيرساخت ها توجه كرد.
حس��ن فروزان فرد در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
وقتي ما از وضعيت اقتصادي در استان هاي مرزي و كم 
برخوردار صحبت مي كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه 
مسائل آنها تنها به موضوعاتي مانند كوله بري، قاچاق 
سوخت و ته لنجي خالصه نمي شود. در واقع شبيه به 
بيماري كه براي باال بودن تب به پزشك مراجعه كرده و 
متخصص تب را به عنوان عالمت يك بيماري مي بيند 
و براي برطرف شدن مشكل، عامل اصلي بيماري را پيدا 
مي كند، در اقتصاد نيز وقتي ما معضالتي اينچنيني 
را مي بينيم بايد به س��راغ مسائل كالن و زيرساختي 

حركت كنيم. وي با بيان اينكه جاماندن از قطار توسعه 
اصلي ترين مشكل استان هاي كم برخوردار كشور است، 
بيان كرد: اين مناطق براي بهبود ش��رايط اقتصادي 
در تمام سال هاي گذشته نياز به سرمايه گذاري هاي 
جديد، برنامه ريزي براي توليد و ايجاد ارزش افزوده و 
قرار گرفتن در مسير زنجيره اقتصادي كشور و حتي 
بازارهاي بين المللي داش��ته اند. وقتي ما اين اولويت 
مهم را فراموش كرده ايم، امروز مي بينيم كه بسياري 
از استان هاي مرزي ما، در حد كشاورزي و دامپروري 
با ارزش افزوده پايين باق��ي مانده اند و عمال هيچگاه 
مقدمات الزم براي بهب��ود وضع اقتصادي آنها فراهم 

نشده است.
عضو اتاق بازرگاني تهران امتياز دادن به كوله بران و 
قاچاقچيان سوخت را نوعي معامله با عارضه اقتصادي 
دانست و توضيح داد: وقتي ما شرايط را براي توسعه 

اقتصادي و فعاليت هاي مولد ايجاد نكرده ايم، عمال 
پذيرفته ايم كه ساكنان اين مناطق براي امرار معاش 
وارد فعاليت هاي حاشيه اي شوند. راه درست برخورد 
با اين مش��كل، برطرف كردن معضالت زيرساختي 
است اما بعضا ش��اهد آن بوده ايم كه با توجه به نبود 
برنامه در آن حوزه، اقدام به دادن امتيازهايي به اين 
فعاليت ها كرده اند كه حتي اگر در كوتاه مدت جنبه 
مثبتي داش��ته باش��د نيز در نهايت به ض��رر اقتصاد 
ايران، منافع ملي و شفافيت خواهد بود. فروزان فرد 
ادام��ه داد: از اين رو طرح ه��اي كوتاه مدتي كه براي 
ساماندهي وضع مرزنشينان يا مسائلي مانند كوله بري 
مطرح مي ش��ود، حتي در صورتي كه با هدف مثبتي 
دنبال ش��وند نيز تا زماني كه مسائل بنيادين برطرف 
نش��وند، راه به جايي نخواهند برد و سياست گذار ما 

بايد در اين حوزه نگاه كالن داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه س��اماندهي كوله بران يا 
ته لنجي ه��ا تا چه حد به كاهش آم��ار نهايي قاچاق در 
اقتصاد ايران كمك مي كند نيز تشريح كرد: آنچه در حوزه 
قاچاق در اقتصاد ايران مطرح است را بايد در دو بخش 
ديد. نخست آنكه با توجه به برخي سياست هاي غلط، ما 
در داخل بستر قاچاق را به وجود آورده ايم و بسياري از 
كاالها در اين سطح جابه جا مي شوند. از طرف ديگر اعداد 
بزرگ قاچاق كشور به شكلي سازماندهي شده و كالن 
انجام مي شود كه براي مقابله با آن بايد برنامه اي پيچيده 
و همه جانبه را در نظر گرفت. سهم نهايي كوله بران، ته 
لنجي ها يا قاچاقچيان سوخت در عدد قاچاق نهايي 
در اقتصاد ايران ناچيز اس��ت و اگر بناست سياستي 
در اين رابطه نهايي ش��ود بايد به منظور بهبود وضع 
زندگي مرزنش��ينان انجام شود و مقابله با قاچاق در 

اين حوزه دستاورد بزرگي نصيب ما نخواهد كرد.

با اجرايي شدن ش��رط بلوكه ش��دن وجه خودروها در 
طرح هاي فروش خودروس��ازان به  عنوان پيش ش��رط 
ثبت نام كه با هدف واقعي تر شدن تقاضاها و حذف دالالن 
شكل گرفته، عالوه بر اينكه به نظر مي رسد  دالالن را حذف 
نخواهد كرد بلكه براي همان متقاضياني كه مصرف كننده 

واقعي هستند هم به چالش جديد تبديل خواهد شد.
در اين رابطه اميرحسن كاكايي عضو هيات علمي گروه 
مهندسي خودرو دانشگاه علم وصنعت و كارشناس صنعت 
و بازار خودرو كشور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: زماني 
كه صورت مساله غلط است، راه حل ها هم غلط خواهد بود 
و اين اشتباهات مدام بيش از پيش خواهد بود. در اينجا 
صورت مساله غلط اين است كه مي خواهيم با رانت دهي 

به مردم، مشكل مردم را حل كنيم.
وي اف��زود: قيمت گ��ذاري دس��توري را طراح��ي 
مي كنيم، صف ب��راي خريد و دريافت رانت ش��كل 
مي گيرد. سپس صف ها خيلي طوالني و قرعه كشي 

به  راه مي افتد؛ در قرعه كش��ي ها سيس��تم ها زير بار 
تقاضاي بسيار تاب نياورده، تعداد سيستم ها بيشتر 
و زمان ثبت نام تمديد مي ش��ود؛ سپس يك باره ۱۰ 
ميليون متقاضي ثبت  مي ش��ود كه قابل توجه است 
و امكان پاسخگويي به آن وجود ندارد و به دنبال آن 

شرط جديدي تعريف مي شود.
اين كارشناس خودرويي كشور تصريح كرد: كال اين 
مسير مردم را به سمت نابودي مي كشاند. در اين ميان 
هرگونه تصحيحي هم كه قرار است انجام شود، خواسته 
يا ناخواسته عده اي متحمل ضرر مي شوند. بر اساس 
برآوردها، مجموع افرادي كه امكان ثبت نام داشته اند، 
۱۱ ميليون نفر بوده است كه از اين تعداد ۱۰ ميليون 
نفر براي ش��ركت در اين التاري ثبت نام كرده اند كه 
نشان مي دهد ميزان رانت از هميشه باالتر رفته است. 
كاكايي گفت: دور از انتظار نيست كه در مرحله بعدي 
همين ۱۱ ميلي��ون نفر باز هم توس��ط دالالن رصد 

مي شوند و با اجاره كد ملي آنها و واريز وجه خودرو به 
حساب آنها، اقدام به ثبت نام مي كنند؛ بنابراين مسلمًا 
اين راه حل هم با توجه به صورت مساله غلط، غلط است. 
اما از سوي ديگر مي توان گفت با اعمال آن پيش بيني 
مي شود كه حداقل بخش عمده اي از تقاضاها ريزش 
داشته باشد و شانس مشتري واقعي كمي بيشتر خواهد 
شد. بنده تاكيد مي كنم كه مسير و اصل ماجرا اشتباه 

است، اما در ظاهر مصرف كننده وارد چرخه مي شود.
به گفته وي، البته توجيه مي تواند اين باشد كه فردي 
كه خودرو دارد، چرا بفروشد تا خودروي بهتر بخرد؟؛ 
چرا كه در ابتدا اولويت با افرادي است كه اصال خودرو 
ندارند؛ البته به ش��رط آنكه طي دو-س��ه روز فرآيند 
ثبت نام و قرعه كش��ي جمع شود تا سرمايه افرادي كه 
برنده نمي شوند، ضايع نشود و بتواند در مسير ديگري 
هزينه كند. شايد روش بدي هم نباشد تا يك بار ببينيم 
به صورت واقعي چند نفر مي توانند ثبت نام كنند، چرا 

كه هيچ برآوردي از مصرف كننده واقعي وجود ندارد؛ 
هر چند كه در اين روش هم خيلي ها سرمايه گذاراني 

خواهند بود كه كارت ملي افراد را اجاره مي كنند.
اين كارش��ناس صنعت خودرو ضمن تاكيد بر اينكه 
اين روش ه��ا، راه حل نيس��تند، بلكه مساله س��ازي 
هس��تند، گفت: از قيمت گذاري دس��توري گرفته تا 
همين قرعه كش��ي ها و اعمال محدوديت ها همگي 
مساله سازي هستند. اگر قرار است توزيع رانت صورت 
گيرد، براي همه مردم اجرايي كنيد؛ اما بالعكس، اجازه 
دهيد كه خودروساز با قيمت واقعي محصول خود را 
عرضه كند و اگر دلسوز مردم هستند )همه اينها براي 
حمايت از مصرف كننده و مردم است( ماليات آن را بين 
مردم تقسيم كنند. كاكايي ضمن اشاره به عدم توازن 
در اقتصاد كشور، اظهار كرد: در اين ميان عالوه بر اينكه 
بازار خودرو و همچنين بازار سرمايه را بر هم مي زنند، 

عدالت اجتماعي را هم زير سوال مي برند. 
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خبرروز

جان باختن ۴۶۰ نفر به دليل مسموميت با گاز مونوكسيد كربن
بر اساس اعالم پزش��كي قانوني در ۹ ماهه سال جاري ۴۶۰ نفر در كشور به دليل مسموميت با گاز مونوكسيد كربن جان 
خود را از دست دادند. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات ۴۱۵ نفر بود، ۱۰.۸ درصد افزايش يافته 
اس��ت. همچنين در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، از كل تلفات مس��موميت با گاز ۳۴۲ نفر مرد و ۱۱۸ نفر زن بودند. در اين مدت 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي با ۵۴، تهران با ۵۲ و اصفهان با ۴۸ فوتي بيشترين و استان هاي هرمزگان با دو، كهگيلويه و 
بويراحمد و چهارمحال و بختياري هر كدام با سه و قم و گلستان هر كدام با چهار فوتي كمترين تعداد مرگ هاي ناشي از 

مسموميت با گاز منوكسيدكربن را داشته اند. 

رويداد

كرونا يك بار ديگر بي صدا و آرام مشغول جوالن دادن 
 اس��ت، حاال تعداد افراد مبتال به اين بيم��اري در روز
 س��ه رقمي شده است، هر چند كه ميزان مرگ و مير 
به همان يك يا دو بيمار در روز باقي مانده اما مس��اله 
اينجاست كه آيا مي توان اين شيب صعودي را كنترل 
كرد و در اين بين تلفات كمتري هم داشت. بنا بر آخرين 
آمار اعالم شده از سوي وزارت بهداشت و درمان ۱۱۸ 
بيمار شناسايي شده اند، ۵۰ بيمار از اين تعداد بستري 
ش��ده اند و ۴ بيمار هم جان خود را از دست داده اند. به 
اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ 
ميليون و ۵۶۳ هزار و ۶۲۳ نفر و مجموع جان باختگان 

اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۷۴۱ نفر رسيد.

   شرايط عادي نيست
معاون فني مرك��ز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت ضمن تشريح وضعيت كرونا در كشور، گفت: 
در حال حاضر شيب روند صعودي كرونا در كشور بسيار 
آرام اس��ت، اما نبايد فكر كنيم كه شرايط عادي است. 
دكتر بابك عش��رتي، درباره روند موج هشتم كرونا در 
كش��ور، گفت: پيش از اين اعالم كرده بوديم كه روند 
افزايش موارد كرونا را در كش��ور خواهيم داش��ت كه 
اتفاق افتاد. همچنين اعالم كرده بوديم كه نمي توان 
از ش��دت بيماري در اين موج برآوردي داشت؛ چراكه 
اطالعات مان در آن زمان زياد نبود. در عين حال اكنون 
به نظر مي رسد كه افزايش مان مانند موج هاي قبلي كه 
در مرداد يا بهمن گذشته تجربه كرديم، نخواهد بود. 
البته هنوز هم ممكن است كه تعداد باال رود، اما شدت 
سال گذشته را نخواهد داشت. او با بيان اينكه در حال 
حاضر شيب روند صعودي كرونا در كشور، بسيار آرام 
است، گفت: بنابراين روند افزايشي مان آرام تر است و در 
نتيجه در اين شرايط انتظار نداريم كه تعداد موارد خيلي 

باال رود و موج يا پيك بسيار سنگيني را تجربه كنيم. 

    چرخش سويه هاي قديم و جديد كرونا 
در كشور

عشرتي با اشاره به سويه هاي در گردش فعلي كرونا، 
افزود: طبق گزارش هايي كه از دو هفته قبل داريم، 
س��ويه هاي در گردش كرونا در كش��ور تركيبي از 
س��ويه هاي قديم و جديد كروناس��ت؛ به طوري كه 
سويه هاي قديمي مانند BA۵ را داريم و در عين حال 
 BN۱.۵ ،BQ۱.۱ ،XBB۱  سويه هاي جديدي مانند
و... هم در كشور شناس��ايي شده و وجود دارد. حال 
از آنجايي كه سويه هاي جديد كرونا، سرايت پذيري 
زيادي دارند، نبايد فكر كنيم كه شرايط عادي است. 
علي رغم اينكه تعداد موارد ابتاليمان هم باال نيست، 
هنوز نبايد شرايط را عادي پنداشت. يكي از داليلي 
كه موارد ابتالي رسمي مان باال نيست، اين است كه 
انواع جديد كرونا، بيماري خفيف ايجاد مي كنند و 
بنابراين به گزارش دهي نمي رسد و مردم خودشان با 

درمان عالمتي بهبود مي يابند.

   س�رايت پذيري بس�يار باالي سويه هاي 
جديد كرونا

او با بيان اينكه س��رايت پذيري س��ويه هاي جديد از 
جمله XBB بسيار باالست، گفت: البته هنوز درباره 
شدت بيماري زايي اين سويه ها و مرگ ومير ناشي از 
آنها اطالعات مان كامل نيست، اما سرايت پذيري شان 
نسبت به سويه هاي ووهان، دلتا و... بسيار باالتر است. 
عشرتي تاكيد كرد: بنابراين مردم همچنان بايد مراقب 
باشند پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند و هنوز 
نمي توان جامع��ه را به حالت عادي ره��ا كرد و بايد 
رعايت هاي بهداشتي مانند استفاده از ماسك را انجام 
دهيم. در عين حال طبق توصيه ها افراد مبتال به كرونا 
يا افرادي كه عالئم كرونا را دارند، ۱۰ روز از شروع عالئم 

و پنج روز از پايان عالئم بايد در منزل بمانند.

معاون فني مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداش��ت با بيان اينكه همچنان شيب مراجعات 
ناشي از كرونا افزايشي اس��ت، اما شيب آن بسيار 
ماليم است، گفت: به عنوان مثال در حوزه بيماران 
سرپايي مراجعه روزانه به طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ نفر 

است و بستري مان هم هنوز كم است.

   احتمال روند افزايشي كرونا تا اسفند
عشرتي درباره زمان رسيدن به قله موج هشتم نيز گفت: 
البته هنوز براي صحبت قطعي درباره رسيدن به قله موج 
و... زود اس��ت، اما به نظر مي رس��د كه تا اسفند ماه روند 
افزايش��ي را خواهيم داشت. در عين حال شايد به دليل 
افزايش س��فرها در عيد نوروز هم بعد از تعطيالت عيد، 
مجددا افزايش موارد را داشته باشيم. او درباره وضعيت 
مراجعات براي تزريق دزهاي يادآور واكسن كرونا، گفت: 
زماني كه بحث سويه هاي جديد مطرح بود، مراجعه براي 
واكسيناسيون مقداري افزايش داشت، اما نه به آن صورتي 
كه بگوييم استقبال بسيار زياد بوده است. البته سيستم 
بهداشتي براي پاسخگويي براي انجام واكسيناسيون آماده 
بود، اما تعداد مراجعات خيلي افزايش نيافت. البته شايد 
به اين دليل بود كه طبق دستورالعمل وزارت بهداشت 
افراد در معرض خطر و مشموالن دز چهارم براي تزريق 
واكسن مراجعه كنند كه اين تعداد زياد نبود و به همين 
دليل هم افزايش مراجعه زيادي نداش��تيم. در هر حال 
وزارت بهداشت آمادگي دارد كه هم در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و هم در مراكز بهداشتي پاسخگوي مراجعات 
براي تزريق واكسن كرونا باشد. عشرتي درباره وضعيت 
ايمني جامعه ايراني در برابر كرونا نيز گفت: در اين زمينه 
نمي توان به صورت قطعي نظر داد و بايد مطالعه و بررسي 
در اين باره انجام ش��ود. البته از آنجايي كه تعداد موارد 
ابتالي ما در موج جديد هنوز خيلي باال نرفته، شايد به 

دليل ايمني جامعه در برابر كرونا بوده است.

شيبآراِمصعوِدكرونا
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 تاثير بودجه 
روي بورس

 جدول تبصره ۱۴ به صورت تفصيلي در اليحه 
بودجه گنجانده نشده است

 ولي بر طبق سنوات قبل، فروش فرآورده هاي 
نفتي داخلي و صادرات فرآورده هاي نفتي )بالغ 
بر ۲۰۰ هزار بشكه در روز( و فروش گاز خوراك 
و سوخت به صنايع و اشخاص در آن ديده شده 
است. از نكات قابل ذكر در مورد تبصره ۱۴، نرخ 
خوراك متان پتروشيمي هاس��ت كه در سال 
آينده معادل ۷ هزار تومان به ازاي هر مترمكعب 
درنظر گرفته شده و ضريب نرخ سوخت صنايع 
بزرگ نظير پتروشيمي ها، پااليشي ها و فوالدي ها 
معادل ۵۰ درصد نرخ خوراك، در نظر گرفته شده 
است. اين در حالي است كه نرخ خوراك و سوخت 
پتروشيمي ها در سال جاري به ترتيب ۵ هزار و 
۲ هزار تومان به ازاي هر مترمكعب بوده اس��ت. 
در ش��ركت هاي پتروشيمي، بيش��ترين تاثير 
منفي را از اين افزايش ش��ركت هاي متانولي و 
اوره ساز متحمل مي شود. همچنين در زنجيره 
توليد فوالد، شركت هاي با توليد آهن اسفنجي، 
بيش��ترين تاثير منفي را از اين مصوبه دريافت 
مي كنند. فرمول محاسبه خوراك پتروشيمي ها 
در حال حاضر به دليل درنظر گرفتن هاب هاي 
اروپايي گاز كه مصرف كننده گاز است و در سال 
اخير دستخوش افزايش قيمت شده اند، نماگر 
درستي از قيمت خوراك جهاني نيست. شايان 
ذكر اس��ت كه با فرمول خوراك پتروشيمي ها و 
نرخ هاي فعلي گاز جهان��ي، نرخ خوراك ۸ هزار 
تومان به ازاي هر مترمكعب به دست مي آيد كه 
اگر نرخ دو هاب اروپايي را از فرمول حذف كنيم، 
به نرخ حدود ۴ هزار توماني براي هر مترمكعب 
گاز خواهيم رسيد. در مورد بهره مالكانه هم عدد 
درنظر گرفته در اليحه س��ال آتي رقم ۴۰ هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه با توجه به رقم در نظر 
گرفته ش��ده در س��ال جاري، تاثير محسوسي 
بر سودآوري ش��ركت ها نمي گذارد. هرچند كه 
مي تواند بر شركت هاي نزديك به ابتداي زنجيره 
معدني اثر بيش��تر بگذارد. از ديگر موارد موثر بر 
بازار سرمايه، بحث عوارض صادراتي محصوالت 
خام و نيمه خام است، كه نوع دقيق محصوالت و 
نرخ عوارض صادراتي به صورت شفاف بيان نشده 
اس��ت. در اليحه بودجه س��ال آينده به منظور 
حمايت از س��هامداران خرد، تا ۱۵ هزار ميليارد 
تومان سهام شركت هاي دولتي از طريق وزارت 
اقتصاد به صندوق تثبيت بازار س��رمايه منتقل 
مي ش��ود. از ديگر نكات مثبت بودجه، نرخ صفر 
مالياتي گواهي سپرده هاي مورد مبادله در بورس 
كاال و معافيت مالياتي بخشي از سود كه جهت 
افزايش سرمايه از محل انباشته مورد استفاده قرار 

مي گيرد، است.

كمبود۲۰هزارمراقبسالمتدرمدارس
سرپرست دفتر سالمت و تندرستي وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه تقريبا با ۱۱۲ هزار مدرسه، ۶۰۰۰ 
نيروي مراقب س��المت در آموزش و پرورش داريم، 
گفت: با توجه به نرخ مصوبي كه از سوي هيات وزيران 
تعيين شده، به ازاي هر ۴۸۰ دانش آموز بايد يك مربي 
بهداشت وجود داشته باشد كه در اين زمينه با كمبود 
۲۰ هزار مراقب سالمت در كشور مواجه هستيم. دكتر 
گودرزي سرپرست دفتر سالمت و تندرستي وزارت 
آموزش و پرورش، گفت: آموزش به عنوان حقي انساني 
و مس��ووليتي همگاني داراي كاركردهاي متنوعي 
است. امروز فرصتي است كه بتوانيم موارد آموزشي 
حساس و به روز را بازگويي كنيم. ما بايد در همه سطوح 
آموزش را داشته باشيم، نه فقط در آموزش و پرورش 
و نه فقط براي دانش آموزان، ما در آموزش و پرورش 
به حوزه سالمندي هم در كتب درسي مي پردازيم تا 
بتوانيم سواد سالمت س��المندي را به دانش آموزان 
انتقال دهيم ت��ا هم مخاطبان هن��ر گفت وگو را ياد 
بگيرند و دوم اينكه با توس��عه دانش و مهارت ش��ان، 
حلقه معيوب افت تحصيلي را از بين ببرند. متاسفانه 
در دوره كرونا با افت تحصيل��ي دانش آموزان مواجه 
ش��ديم كه به شكست آموزش��ي در گروه هدف مان 

منجر ش��د. او افزود: ما هميشه در آموزش و پرورش، 
محتواهاي بس��يار مهم و غني داشتيم، اما سوال اين 
است كه اين ميزان محتوا آموزش داده شده، اما چرا 
تغيير رفتار آنچناني در دانش آموزان نمي بينيم؟. يكي 
از داليلي كه باعث مي شود اثربخشي الزم را در آموزش 
نداشته باشيم، ارزيابي است. بايد در اين زمينه به ما 
كمك ش��ود. البته اتفاقات خوبي در زمينه آموزش 
س��المت در وزارت آموزش و پرورش رخ داده است. 
به عنوان مثال برنامه سفيران سالمت دانش آموزي 
را پي��ش برديم. تقريبا در س��ال هاي قبل ۱۵ درصد 
دانش آموزان مان سفير سالمت بودند، اما امسال سعي 
كرديم همه دانش آموزان به صورت گردشي اين تجربه 

را داشته باشند. 

جابهجاييشاخصآلودگيهوا،پاككردنصورتمسالهاست

سهسالفرصتداشتيدآموزشمجازيراارتقادهيد
آموزش و پرورش خودمختاري نيست

گليماندگار|
وزير آموزش و پرورش طي روزهاي گذشته 
بارها و بارها اشاره كرده است كه نمي توانيم 
به خاطر آلودگي هوا مدارس را تعطيل كنيم، اين اظهارنظر 
ما را به همان فيلمي ارجاع مي دهد، كه در دوران كرونا 
پسر وزير آموزش و پرورش در مقابل سوال مجري گفت 
از پدرش خواسته كه مدارس را باز كند. به همين راحتي. 
مگر مي شود جان بچه ها را به خطر انداخت به اين خاطر 
كه مسووالن نمي توانند در مورد آلودگي هوا كاري انجام 
دهند. جابه جا كردن شاخص هاي آلودگي دردي را دوا 
نمي كند و نش��ان مي دهد كه يك بار ديگر مس��ووالن 
به جاي حل مس��اله به پاك كردن صورت مساله روي 
آورده اند. وزير آموزش و پرورش بايد بداند اين وزارتخانه 
خودمختاري نيست كه به تنهايی و بدون توجه به شرايط 
حاكم ب��ر جامعه تصميم بگيرد و اجراي��ي كند. اينكه 
مي گويند در كشورهاي ديگر شاخص آلودگي بايد ۳۰۰ 
باش��د تا مدارس را تعطيل كنند از كدام منبع برداشته 
شده است. در كدام كشور اين اتفاق رخ داده و اصال چرا 
بايد در حالي كه سال هاست قانوني به نام »هواي پاك« 
به تصويب رس��يده و اجرايي كردن آن زير سايه ناتواني 
سازمان ها و نهادهاي ذي ربط به بوته فراموشي سپرده 
ش��ده حاال دانش آموزان با جان خود تاوان آن را بدهند. 
اينكه تحصيل در كش��ور امري كامال مهم است در آن 
شكي نيست، اينكه آموزش حضوري در مدارس قطعا 
نتيجه بهتري دارد تا آموزش هاي مجازي هم كامال واضح 
و مبرهن است اما مساله اينجاست كه ما اصال نتوانسته ايم 
حداقل زيرساخت هاي آموزش مجازي در كشور را فراهم 
كنيم. مساله اينجاست كه ما بيش از هر چيز به مسائل روز 
كشور با نگاه امنيتي مواجه مي شويم و همين امر باعث 
شده تا اولين نياز آموزش مجازي يعني اينترنت در كشور 
با اختالل مواجه باشد. اين روند آزمون و خطا سال هاست 
كه در آموزش و پرورش ادامه دارد. سه سال همه گيري 
كرونا فرصتي بود تا بتوانيم ش��رايط آموزش مجازي در 
كشور را بهبود ببخشيم اما تنها اتفاقي كه افتاد راه اندازي 
س��امانه شاد بود كه آن هم با هزاران مشكل و اما و اگر به 

كار خود ادامه مي دهد. 

   تمام اين تصميم ها آني 
و بدون برنامه ريزي است

س��يما ابوطالبي، كارش��ناس آموزش درباره بازگشايي 
مدارس در روزهاي آلوده به »تعادل« مي گويد: تعطيلي 
مداوم مدارس باعث بروز اختالالت زيادي در امر آموزش 
مي شود، از جمله مي توان به بي انگيزگي دانش آموزان، 
عقب مان��دن آنها از آموزش درس��ت و البته اتالف زمان 
آموزش اش��اره كرد. اما نكته اينجاس��ت كه ما حتي اگر 
بخواهيم شاخص آلودگي هوا براي تعطيل كردن مدارس 
را دس��تكاري كنيم بايد ب��ه اين فكر كنيم ك��ه در بين 
دانش آموزان هستند آنهايي كه از مشكالت تنفسي، قلبي 
و ... رنج مي برند، اين دانش آموزان بايد مستثني باشند. از 
سوي ديگر چرا به جاي اينكه مشكل آلودگي را حل كنيم 

مي خواهيم صورت مساله را پاك كنيم.
او ب��ا بيان اي��ن مطلب ك��ه مخالف تعطيل��ي طوالني 
مدت مدارس اس��ت مي افزاي��د: در دوران پاندمي كرونا 
دانش آموزان از نظر درسي لطمه هاي زيادي خوردند، افت 
تحصيلي به وضوح در بين دانش آموزان تمام مقاطع ديده 
شد. از سوي ديگر بيش از ۳ ميليون دانش آموز از تحصيل 
محروم شدند، اما مساله اينجاست كه ما حتي ابتدايي ترين 
زيرس��اخت هاي آموزش مجازي را هم براي آنها فراهم 
نكرده ايم. نه اينترنت درستي داريم، نه معلم هاي ما براي 
اينگونه تدريس آموزش ديده اند و نه اينكه همه اقش��ار 
جامعه توانايي دسترسي به وسايل ارتباط جمعي را دارند.

ابوطالبي مي گويد: با توجه ب��ه اين وضعيت بهترين راه 
همين بازگشايي مدارس است، در واقع نبايد آموزش را 
قرباني عدم توانايي مسووالن در رفع مشكالت كنيم. ولي 
از سوي ديگر مساله سالمت دانش آموزان هم مهم است 
و بايد در اين رابطه چاره اي انديشيده شود. متاسفانه در 
اكثر موارد اين اظهارنظرها و تصميم ها بدون برنامه ريزي و 

بررسي انجام مي شود.

   چرا از تجربه هاي موفق استفاده نمي كنيم
صدرا سالمت، كارشناس محيط زيس��ت درباره تغيير 
شاخص آلودگي هوا براي بازگش��ايي مدارس به تعادل 
مي گويد: اين اتفاق تنها پاك كردن صورت مساله است، ما 

اگر مي خواهيم شرايط را به گونه اي رقم بزنيم كه آموزش 
لطمه نبيند، بايد در مورد رفع آلودگي هوا چاره انديشي 

كنيم.
او مي افزاي��د: چطور وزير آم��وزش و پ��رورش در مورد 
كش��ورهايي كه ش��اخص آلودگي ه��واي ۳۰۰ را براي 
تعطيلي م��دارس در نظر گرفته اند، م��الك و معيار قرار 
مي دهد، اما مس��ووالني كه موظف به تامين هواي پاك 
هستند، از كشورهايي كه در اين زمينه موفق عمل كرده اند، 
الگو برداري نمي كنند. چرا ما هميشه بايد از ضعيف ترين 
و آش��فته ترين كش��ورها الگو برداري كنيم در حالي كه 
نمونه هاي بسيار خوبي براي رفع آلودگي هوا در دنيا وجود 
دارد. چرا ما فقط به پاكستان و هند و بقيه كشورهايي كه در 

اين مورد از ما وضعيت بدتري دارند نگاه مي كنيم.

   مكزيك نمونه بسيار خوبي است
اين كارشناس محيط زيست در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: به عنوان نمونه به كشور مكزيك اشاره مي كنم. 
در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل شهر مكزيكوسيتي پايتخت 
اين كشور را به  عنوان آلوده ترين شهر جهان معرفي كرد. 
مشهور بود كه در اين شهر به خاطر آلودگي هوا پرنده ها 
هنگام پرواز مي مردند و روي زمين مي افتادند. ۳۳۰ روز 
شاخص آالينده ها در اين شهر در سال ۱۹۹۰ باالتر از حد 
استاندارد بود. امروز اما با اجراي برنامه هاي منسجم مقابله 
با آلودگي نام اين ش��هر حتي در ميان ۱۰ شهر اول آلوده 
جهان هم نيست. دولت مكزيك با سرمايه ۹.۳ ميليارد 
دالري پااليش��گاه هايي براي توليد سوخت مناسب )با 
گوگرد پايين( راه اندازي كرده است. مقام هاي شهري با 
الگو گرفتن از اتوبوسراني سريع در پايتخت كلمبيا، نوعي 
سيستم اتوبوسراني به نام »متروباس« راه انداخته اند كه 
عالوه بر افزايش حجم مسافران در اتوبوس، آلودگي بسيار 
كمتري دارد. در اين طرح، اتوبوس هاي فرسوده و كوچك 
با سرمايه گذاري سريع با اتوبوس  هاي جديد با حجم مسافر 
بيشتر تعويض شدند. كارخانه ها و مراكز صنعتي مجبور 
شدند حومه شهر را ترك كنند و به مناطق دورتر بروند. با 
پرداخت وام خودروها و تاكسي هاي فرسوده با روالي منظم 
تعويض شدند. متروي مكزيكوسيتي خيلي سريع با كمك 

الزامي همه بخش ها راه اندازي شد كه حاال ۱۲ خط دارد.

   اگر بخواهيم مي توانيم
صدرا سالمت با اشاره به اينكه هيچ اراده اي براي اجراي 
قانون »هواي پاك« در كشور وجود ندارد و همه دستگاه ها 
به بهانه عدم تخصيص بودجه شانه از بار مسووليتي كه به 
عهده شان گذاشته شده خالي مي كنند مي افزايد: نگاهي 
به كشورهاي اروپايي بيندازيد، كشورهايي مانند فرانسه، 
آلمان، فنالند، دانمارك و سوييس. به طور مثال در فرانسه 
در روزهايي كه ميزان آالينده ه��ا افزايش پيدا مي كند، 
وسايل نقليه عمومي به صورت رايگان به مردم سرويس 
مي دهند، در آلمان و دانمارك دوچرخه به يكي از وسايل 
مهم حمل و نقل تبديل شده است، اكثر مردم يا از تراموا 
استفاده مي كنند يا دوچرخه. اما وقتي در جامعه ما نصف 
جمعيت اجازه دوچرخه سواري ندارند نمي توانيم اميدي 
به كاهش آلودگي هوا داش��ته باشيم، در واقع مساله اين 
است كه اگر بخواهيم مي توانيم در اين زمينه موفق عمل 
كنيم اما موانع بسياري بر سر راه است كه بايد برداشته شود.

او در پايان مي گويد: تغيير استانداردهاي شاخص آلودگي 
هوا حساسيت نس��بت به اين مساله را كاهش مي دهد و 
همين امر خود باعث بروز مشكالت بيشتر مي شود. شما 
وقتي شاخص را دستكاري مي كنيد، در واقع اين پيام را به 
مردم مي دهيد كه شرايط خيلي هم بد نيست و همين امر 
باعث مي شود تا همان حداقل هايي هم كه رعايت مي شود 
از بين برود. در هر حال اين روش ها براي مقابله با آنچه ما 
امروز با آن دست به گريبان هستيم نمي تواند موثر باشد، به 
هر حال آموزش و پرورش خودمختاري نيست كه بدون در 
نظر گرفته نظر سازمان محيط زيست و ديگر كارشناسان 
در اي��ن زمينه به تنهايي بتواند ب��راي موضوعي كه ربط 
مستقيم به سالمت دانش آموزان دارد تصميم گيري كند.

   سكوت سازمان حفاظت محيط زيست
 در قبال تغيير استاندارد شاخص آلودگي

از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست هنوز واكنشي 
نسبت به اين موضوع نش��ان نداده است اما دكتر عباس 
شاهسوني - رييس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت 

بهداشت - با تغيير استانداردهاي شاخص آلودگي هوا براي 
جلوگيري از تعطيلي مدارس مخالفت كرده و گفته است: 
هر چه كه در راستاي سالمت مردم باشد، وزارت بهداشت 
با آن موافق اس��ت و هرچه كه به س��المت مردم آسيب 
برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولي سالمت مردم با 

آن مخالف خواهد بود. 

   حرف آخر
حال بايد ديد اظهارنظر صريحي از سوي سازمان محيط 
زيست در اين باره صورت خواهد گرفت يا باز هم در بر همان 
پاشنه پاك كردن صورت مساله به جاي حل آن خواهد 
چرخيد و يك بار ديگر مسووالن براي سبك كردن بار خود 
از سالمت مردم مايه خواهند گذاشت. مساله اي كه در تمام 
مدت كرونا هم شاهد آن بوده ايم و با توجه به اينكه يك بار 
ديگر اين همه گيري از سر گرفته شده و از طرف ديگري 
مشكالت دارويي هم به ديگر مشكالت اضافه شده است، 
مي توان تنها با ماس��ك از جان دانش آموزان در برابر اين 

ميزان از آلودگي هوا حفاظت كرد.

گزارش

راهاندازي۸۶خانهمحيطزيستدركشور
مديركل دفتر مشاركت مردمي و مسووليت اجتماعي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست با اش��اره به شعار 
مردمي س��ازي حفاطت از محيط زيس��ت در دولت 
س��يزدهم، از راه ان��دازي ۸۶ خانه محيط زيس��ت 
در كش��ور با هدف آموزش نس��ل محيط زيستي و 
فرهنگ سازي حفاظت از محيط زيست در ميان آحاد 
جامعه خبر داد. سيد ابوالقاسم درباره اهميت ارتقاي 
فرهنگ حفاظت محيط زيست اظهار كرد: سازمان 
حفاظت محيط زيست براي آنكه بتواند محيط زيست 
كشور را به درستي مديريت كند، به فرهنگ سازي، 
آموزش و ارتقاي سواد محيط زيستي آحاد جامعه و 
تربيت نسل محيط زيستي نياز دارد. هرچند دردهه 
اخير هم توجه مردم به موضوعات محيط زيس��تي 
عميق تر شده  است و به بسياري از رويدادها و اتفاقات 
حوزه محيط زيست، حساس��يت نشان مي دهند و 
مطالبه گر هستند كه اين مساله نشان دهنده افزايش 
آگاهي و شناخت عموم مردم است البته درحال حاضر 
در ابتداي مسير فرهنگ سازي محيط زيست هستيم. 
مديركل دفتر مشاركت مردمي و مسووليت اجتماعي 
سازمان حفاظت محيط زيست افزود: خوشبختانه 
پس از بررسي هاي انجام شده، طرح ايجاد و راه اندازي 
خانه هاي محيط زيست به عنوان نماد مردمي سازي 
امور محيط زيس��تي مطرح شد و به تصويب رسيد. 
آموزش همگان��ي و انتقال دانش به صورت اثربخش 
و ميداني براي گروه ها و مخاطبان اثرگذار اجتماعي 
اع��م از دولتي، غيردولتي و آح��اد جامعه به منظور 

نهادينه س��ازي رفتارهاي صحيح محيط زيس��تي، 
جلب مش��اركت حداكثري آحاد جامعه و مسووالن 
براي حفاظت و بهره برداري اصولي، ايجاد و توس��عه 
مهارت ها براي حفظ محيط زيست، گردهم آوردن 
و هم افزاي��ي ظرفيت هاي فرهنگي دس��تگاه هاي 
دولتي، نهادهاي حاكميتي، تشكل هاي مردم نهاد 
و ديگر فعاالن، عالقه مندان و متخصصان در راستاي 
دستيابي به اجماع ملي و شبكه سازي در جهت حل 
مسائل محيط زيست از جمله فعاليت هايي است كه 
در خانه هاي محيط زيست انجام خواهد شد. او ادامه 
داد: از جمله اقدامات ديگري كه در خانه هاي محيط 
زيست انجام مي شود مي توان به ايجاد پايگاه علمي 
و ايده پردازي در حوزه محيط زيست و اجرايي شدن 
ايده هاي قابل اجراي ش��هروندان فعال و متخصص 
در حل مس��ائل محيط زيس��ت، مردمي سازي امور 
محيط زيس��تي و تقويت رويكرد اجتماعي محيط 
زيست بر پايه مس��ووليت هاي اجتماعي در تمامي 

سطوح اشاره كرد.


