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ما بر شانه هاي فقر تاب 
مي خوريم

 مديريت ريسك 
در بازار سرمايه

 دولت 
و تامين مالي

بانك ها چقدر سود مي دهند؟

ن��گاه كردن به قيمت س��كه و 
دالر اين روزها بيشتر شبيه به 
ترجمان كابوس هايي اس��ت 
كه در خواب هاي آشفته به آن 
نگاه مي كنيم، اينكه طي چند 
ماه قيمت سكه به 18 ميليون 
تومان برس��د و قيمت دالر هم 
ركورد بزند و 38 هزار تومان را 
رد كند، براي بسياري از ما كه توان خريد اين اقالم را نداريم 
شايد خيلي معنايي نداشته باشد، اما وقتي قرار است اين 
افزايش قيمت بر روي اساسي ترين كاالهاي مورد استفاده 
مردم هم تاثيرگذار باش��د آن وقت اس��ت كه اس��ترس و 
اضطراب و عدم امنيت روحي و رواني به سراغ مان مي آيد. 
اينكه فردا قرار است نان را با چه قيمتي بخريم يا قرار است 
تخم مرغ از دانه اي 3 هزار و 500 تومان هم گران تر شود؟ 
عالوه بر امنيت روحي و رواني، امنيت غذايي بسياري از افراد 
را به خطر مي اندازد. مساله اي كه مسووالن اصال به آن توجه 
ندارند. به خطر افتادن امنيت غذايي يك خانواده مي تواند 
مشكالت بس��ياري را در پي داشته باشد همانطور كه به 
گفته كارشناسان حوزه سالمت افزايش ميزان سوءتغذيه 
طي س��ال هاي اخير در كشور به يك معضل تبديل شده 
است. اين داستان نيست كه بس��ياري از خانواده ها تنها 
توان يك وعده غذايي را ندارند، اين قصه نيست بسياري از 
خانواده ها به سوءتغذيه مبتال شده اند، اين دور از واقعيت 
نيس��ت كه برخي خانواده ها به دليل آن چيزي كه فقر 
ناميده مي ش��ود به گرمخانه ها پناه آورده اند چون ديگر 
توان تامين هزينه هاي سرپناه را ندارند و ترجيح مي دهند 
دور از ه��م در گرمخانه ها زندگي كنن��د. براي خيلي ها 
شايد اين افزايش قيمت سكه و دالر بازي به نظر برسد، 
بازي كه براي آنها كه غني هستند برد – برد است و براي 
آنها كه توان تامين معيشت يك روز خود را هم ندارند دو 
سر باخت اس��ت. بي تدبيري دولت در مسائل اقتصادي 
حداقل هاي بسياري از خانواده ها را هم از آنها گرفته است. 
حداقل هايي مثل نان و تخم مرغ، نان و پنير و... اينها وقتي 
از زبان مردم شنيده مي شود سياه نمايي است اما واقعيتي 
است كه شايد بتوان براي مدتي كوتاه آن را كتمان يا حتي 
تكذيب كرد اما در بلندمدت باالخره از جايي خودش را 
نشان مي دهد. راستي مگر قرار نبود با اعدام سلطان سكه 
و دالر ديگر شاهد چنين تالطمي در بازار نباشيم، پس 
چه شد؟ مساله يك شخص نيست، مساله سياست هاي 
ادامه در صفحه 8 اشتباهي است كه...  

منابع ريسك فراواني وجود 
دارند كه مي توانند بر عملكرد 
صحي��ح ي��ك اس��تراتژي 
معامالتي در بازار سرمايه اثر 
بگذارند اما ريسك عملياتي، 
با متنوع كردن س��بد دارايي 
كمتر مي شود. معادل كلمه 
ريسك در فارسي، واژه خطر 
يا احتمال خطر اس��ت، اما خط��ر نمي تواند تعريف 
مناس��بي براي واژه ريسك در فعاليت هاي اقتصادي 
باشد و به همين دليل اين واژه در ادبيات مالي ترجمه 
نمي شود. ريسك در زبان عرف عبارت است از خطري 
كه به علت عدم اطمين��ان در مورد وقوع حادثه اي در 
آينده پيش مي آيد و هر ميزان اين عدم اطمينان بيشتر 
باشد اصطالحًا گفته مي ش��ود ريسك زيادتر است يا 
به عبارتي ديگر ريس��ك را مي توان »خطر و فرصت« 
تعريف ك��رد. عواملي همچون مي��زان تحصيالت و 
سواد مالي، س��ن، ميزان درآمد، ميزان سرمايه اوليه، 
ريس��ك پذيري و ... باعث پيدايش اس��تراتژي هاي 
متفاوت سرمايه گذاري مي شوند. كلمه ريسك بيشتر 
افراد را به ياد خطر و ضرر مي اندازد اما ريسك، موقعيتي 
اس��ت كه از تركيب خطر و فرصت به دست مي آيد، 
مديريت سرمايه و ريسك به صورت مديريت حرفه اي 
انواع دارايي ها، چه دارايي هاي ملموس مانند مسكن 
و چ��ه دارايي هاي ناملموس مانند س��رقفلي و ارزش 
برند، براي تحقق اهداف سرمايه گذار تعريف مي شود. 
عواملي همچون ميزان تحصيالت و سواد مالي، سن، 
ميزان درآمد، ميزان سرمايه اوليه، ريسك پذيري و... 
باعث پيدايش استراتژي هاي متفاوت سرمايه گذاري 
مي ش��وند. منابع ريس��ك فراواني وج��ود دارند كه 
مي توانند ب��ر روي عملكرد صحيح يك اس��تراتژي 
معامالت��ي در بازار س��رمايه اثر بگذارند اما ريس��ك 
عملياتي، با متنوع كردن سبد دارايي كمتر مي شود 
و در صورت��ي  كه ي��ك پروژه يا ش��ركت خاص دچار 
مشكالت زيادي شود، فقط بخشي از سرمايه خود را از 
دست مي دهيد و به دليل متنوع بودن پورتفوي، ديگر 
دارايي هايتان به سوددهي خود ادامه مي دهند. مديريت 
ثروت، نوعي خدمات مالي اس��ت ب��راي ارايه خدمات 
گسترده اي از قبيل مشاوره در مورد سرمايه گذاري هاي 
شخصي، برنامه ريزي مالياتي، مشاور حقوقي، امالك و 
ادامه در صفحه 5 خدمات مديريت پول كه... 

يكي از اصلي ترين معضالتي 
كه در اقتصاد ايران همواره به 
عنوان يك چالش مطرح بوده، 
نحوه تامين مالي دولت چه در 
قوانين بودجه ساالنه و چه در 
قوانين باالدستي بوده است. در 
واقع با توجه به اينكه دولت در 
اقتصاد ايران بسيار بزرگ است، 
هر طرح و برنامه اي بايد با محوريت دولت انجام شود و از 
اين رو اينكه منابع درآمدي دولت به چه شكل دنبال شده 
و تامين شود اهميت بسيار بااليي خواهد داشت. با وجود 
تمام شعارها و برنامه ها اما ما هنوز در اقتصاد ايران با اين 
چالش مواجهي��م كه اين هيچ تنوعي در منابع درآمدي 
دولت پيش بيني نشده و به دنبال آن، در ديگر بخش ها 

نيز عمال همين محدوديت ديده مي شود. 
براي مدت��ي طوالني، بانك ها با اس��تفاده از منابعي كه 
دولت در اختيار آنها قرار داده اقدام به تسهيالت دهي در 
حوزه هاي مختلف كرده اند و از اين رو اقتصاد ما اساسا يك 
اقتصاد بانك محور به شمار مي رود. از طرف ديگر همين 
موضوع به دولتي ماندن بدنه اقتصادي كشور و عدم توجه 
به ظرفيت بخش خصوصي نيز منجر شده است. در كنار 
آن، ابزارهاي مالي مانند بازار سرمايه نيز در اقتصاد ما مورد 
بي توجهي قرار گرفته اند. در ش��رايطي كه در بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته، شركت ها و نهادهاي بزرگ بودجه 
و منابع مالي مورد نياز خود را از طريق بورس به دس��ت 
مي آورند، اين بازار در اقتصاد ما براي س��ال هاي طوالني 

مورد بي توجهي قرار مي گرفت.
از اين رو صرف نظر از سرنوش��ت تحريم ها و نحوه مقابله 
با بحران ه��اي اقتصادي، ما بايد در نگاه بلندمدت به اين 
س��مت حركت كنيم كه منابع تامين مال��ي دولت بايد 
متنوع و پايدار شود و در سطح اقتصاد ما امكان استفاده 
از آنها فراهم باش��د. در واقع اقتصاد ايران زماني مي تواند 
از اين چالش هاي بلندمدت و هميشگي عبور كند كه در 
ساختار اقتصادي خود تغيير ايجاد كند. اولويت پاياني ما 
بايد كاهش تصدي گري دول��ت و توانمند كردن بخش 
خصوصي باش��د و تا آن زمان نيز با عبور از بانك محوري 
بايد به سمت استفاده از ظرفيت ها و زيرساخت هايي مانند 
ماليات و بورس حركت كنيم كه تاكنون يا در تصميمات 
نهايي فراموش ش��ده اند يا هيچگاه به درستي از به آنها 
ميدان داده نشده است. حركت با شناخت به سمت اين 

ابزارها قطعا اقتصاد ما را وارد موقعيتي جديد مي كند. 

بسياري از ايرانيان مي خواهند 
بدانند، عاقبت سپره گذاري در 
ايران چيس��ت و چقدر سود از 
اين طريق برداشت مي كنند؟ 
به هر جهت 3 هزار 700 الي 3 
هزار و 800 هزار هزار ميليارد 
تومان توسط برخي ايرانيان در 
بانكداري كشور سپرده گذاري 
شده و بس��ياري از ايرانيان مي خواهند بدانند در اقتصاد 
ايران چه نوع س��رمايه گذاري مناسب تر است. آيا خريد 
دالر بهتر است، خريد كاال و... يا سپرده گذاري مطلوب تر 
است؟ صريح مي گويم تا ابهامي وجود نداشته باشد؛ كل 
سپرده گذاري مردم ايران در آذر 84 )سال 2005 ميالدي( 
حدود 95 ميليارد فرانك سوييس بوده است. امروز هم اين 
رقم حدود 131 ميليارد فرانك سوييس است. اگر به  طور 
دقيق حساب شود اين رشد سپرده سالي دو درصد بوده 
است. بنابراين اين داده هاي غلط را كه بانك 18درصد سود 
مي دهد يا 21 درصد يا هر عدد ديگري سود مي دهد را از 
ذهن تان بيرون بريزيد، چرا كه همه اينها با افزايش نرخ ارز 
پس گرفته مي شود. متوسط رشد سپرده از سال 2005 تا به 
امروز سالي دو درصد بوده و اين طي سال ها ثابت بوده است. 
اينكه برخي تصور كنند ايران با بقيه دنيا فرق دارد و در ساير 
نقاط جهان به گونه ديگري عمل مي كنند، حرف اشتباهي 

است. در نظام بانكداري اگر بيشتر از 2 درصد سود پرداخت 
شود، اين رقم از طريق افزايش نرخ ارز پس گرفته مي شود. 
چرا 2 درصد اس��ت؟ چون تورم هدف در همه نقاط دنيا، 
2 رصد است. هيچ كشوري نبايد بيشتر از 2 درصد رشد 
سپرده گذاري داشته باشد، اگر بيشتر از اين رقم رشد كند 
با افزايش نرخ ارز پس گرفته مي شود. برخي فكر مي كنند 
اقتصاد هرج و مرج است و هر كي به هر كي است. اما بايد 
توجه داشت، شاخص هاي كالن حساب و كتاب دارد و اين 
گونه نيست كه شاخص ها با هم نخواند و هر كشوري هر 
كاري خواست بكند. اين شاخص ها با حساب و كتاب رشد 
مي كنند. زماني شخصي از من پرسشي را طرح كرد كه بعد 
از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، وضعيت ش��اخص هاي 
اقتصادي اين كشور چه مي شود؟ خاطرم هست به او گفتم، 
رشد نقدينگي در انگليس را با رشد نقدينگي در اتحاديه 
اروپا مقايسه كنيد. بدون ترديد هماهنگي دارد و با اتحاديه 
اروپا مو نمي زند. يعني ه��ر چند انگليس از اتحاديه اروپا 
خارج شده و ظاهرا انفكاكي رخ داده، اما اعداد و ارقام بانكي 
و رشدهاي ش��اخص هاي اقتصادي يكي است. بنابراين 
سپرده گذاران بدانند كه سودهايي كه در بانك ها به آنها 
داده مي ش��ود بالفاصله با رشد نرخ ارز از جيب ديگرشان 
پس گرفته مي شود. خانه قاضي گردو وجود دارد، اما اين 
گردوها حسب و كتاب دارد. در جهان سود سپرده گذاري 
ادامه در صفحه 5 2 درصد است.  

مريم شاهسمندي مجيد عبدالحميدي مرتضي دلخوش
محمدحسين اديب
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يادداشت- 1

 بازار 
مكاره واردات خودرو

از بازار مكاره خودروي 
كش��ور، ه��ر روز خبر 
تازه اي بي��رون مي آيد. 
افزايش قيم��ت پرايد 
به حدود 230ميليون 
توم��ان و افزايش هاي 
نجوم��ي خودروه��اي 
ديگر همچن��ان ادامه 
دارد. دوس��تي به طنز و ش��وخي مي گفت، يك 
زماني در اين كشور مسووالن اجرايي مي گفتند، 
»گراني گوجه وجود خارجي ندارد، باور نداريد، 
بياييد از س��ر كوچ��ه ما گوجه بخري��د«، امروز 
همان تفكر در دولتي ديگ��ر اعالم مي كند »در 
فالن منطقه و شهر، اساسا بيكاري وجود ندارد!« 
ظاهرا برخي مس��ووالن ايراني تصور مي كنند، 
م��ردم ايران، حافظ��ه بلندم��دت و كوتاه مدت 
ندارن��د، بنابراين م��دام وعده مي دهن��د و ادعا 
مي كنند، بدون اينكه نگران پاسخگويي پس از 
آن باشند. اساسا واردات خودرو به اين شكل كه 
دولت س��يزدهم و مجلس يازدهم به دنبال آن 
هستند، هرگز منجر به تعديل قيمت ها نخواهد 
ش��د. تصميمي كه مي توانست منجر به تعديل 
قيمت ماشين هاي خارجي شود، آزادي واردات 
خودرو براي هم��ه ايرانيان ب��ود. در آن صورت 
مي ش��د، اميدوار بود كه واردات درس��تي اتفاق 
بيفتد و قيمت ماش��ين هاي دست دوم به شدت 
كاهش يابد. اما اگر دولت تصور مي كند با واردات 
چند دستگاه چانگا، قرار است قيمت خودروي 
پژو  26 كاهش يابد، سخت در اشتباهند. داستان 
اين است كه مدل فعلي بيشتر منجر به واردات 
خودروهاي چيني نخواهد ش��د، بيش��تر از آن 
هم ماش��ين دندان گيري وارد كشور نمي شود. 
امروز هم شرط واردات 500دستگاهي گذاشته 
شد. يعني اگر كسي بخواهد س��راتو وارد كند، 
حداقل 10ميليون دالر پول نقد داش��ته باشد. 
تازه 2ال��ي 3ميليون دالر ه��م هزينه گمركي 
بدهد تا ماشين هاي وارداتي به بورس كاال برسد. 
سوال اين است كه كي اين پول را دارد؟ در مورد 
دولتي ها هم اين عدد بين 20تا 40ميليون دالر 
است چون گفته ش��ده، شركت هاي دولتي زير 
2هزار تا عرض��ه نكنند. امروز توان عرضه 2هزار 
خودروي 206 وجود ندارد، بعد بخواهند 2هزار 
خودروي خارجي وارد كنند؟ طبيعي است كه 
س��نگ بزرگ نشانه نزدن باش��د. اصوال واردات 
خودرو به اين ش��يوه كه س��قف گذاشته شود و 
بايد و نبايد ترسيم ش��ود، هيچ تعديلي را ايجاد 
نمي كند. اما افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
به چه دليل است؟ ش��نيديم برخي نمايندگان 
اع��الم مي كنن��د اين ش��كل به دليل مش��كل 
عرضه اس��ت. اما واقع آن است كه دليل افزايش 
قيمت هاي اخير تورم پولي است و با عرضه اين 
مشكل حل نمي شود. بيماري كه سرطان دارد 
به استامينوفن و آموكسي سيلين نياز ندارد. بايد 
بيماري اش درمان شود. براي حل مشكل افزايش 
قيمت خودروهاي توليدي، بايد مشكل تورم در 
جامعه حل شود. قيمت اين خودروها با واردات 
خودروهاي خارجي پايين نمي آيد. ماشين هايي 
كه توليدشان متوقف شده، )چون تيراژ واردات 
عدد قابل توجه��ي نخواهد بود( تفاوتي نخواهد 
داشت. مش��كل كش��ور ما نبود تويوتا، پورشه، 
بنز و... است. اگر س��انتافه وارد كشور شود، اين 
حسن را دارد كه باعث كاهش قيمت خودروهاي 
دست دوم مي شود. تعرفه شناور براي خودروهاي 
وارداتي تنها تصميم درس��تي است كه گرفته 
شده اس��ت. كس��ري بودجه دولت از هر روشي 
كاهش يابد، خوب اس��ت. اگر دولت اجازه داد، 
خودروهاي اصلي بازار خودرو وارد كشور شود، 
مي توانس��ت تعرفه ه��اي باالي��ي دريافت كند 
و كس��ري بودجه اش را كمتر كن��د. ولي تعرفه 
سنگين گرفته مي ش��ود، درآمد دولت افزايش 
مي يابد. اين به نفع اقتصاد ايران است. ماشيني 
كه وارد كشور مي شود بايد مرغوبيت داشته باشد. 
در حال حاضر در بازار ايران سانتافه 60هزار كار 
كرده را 1ميليارد تومان گران تر از تيبا مي خرند. 
تازه س��انتافه اي كه م��ردم معتقدند، موتورش 
ياتاقان مي زند. يا مزداي م��دل 97 را گران تر از 
آريزو مي خرند. لندكروز بعد از 250هزار كيلومتر 
كاركرد به اندازه 3تا خودروي تيبا پول مي دهند. 
بنابراي��ن وقتي لندكروز نو وارد بازار مي ش��ود، 
 ماشين هاي دست دوم، س��قوط مي كنند. اين 
ادامه در صفحه 8 ضرورتي است كه... 

فربد زاوه

فرشاد مومني: 3 دهه تصميم گيري 
بي كيفيت اقتصادي داشته ايم

 2 خطاي 
 فاحش 

ساختار قدرت
آنگونه كه فرشاد مومني، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي گفته اس��ت، س��اختار قدرت ايران دست كم 
دچار دو خطاي فاحش است. اول اينكه خود را با سال هاي 
آخر حكومت پهلوي مقايسه و تصور مي كند كه حكومت 
پهلوي چون در مقابل مردم كوتاه آمد، فروپاشيد. در حالي 
كه چنين نيس��ت و او تا لحظه آخر مردم را سركوب كرد. 
خطاي دوم اما توهم كارآمدي حكومت يكدست است كه 
در سال 54 در ايران تجربه شد. اين اقتصاددان همچنين 
در بخش ديگري از س��خنان خود در نشس��ت تخصصي 
موضوع »ريش��ه هاي اقتصادي بحران كنوني كشور« در 
دانش��گاه الزهرا اظهار كرد: از سال 1369 تا امروز، در تمام 
سياست هاي اقتصادي اتخاذ شده با شكست مواجه شده 
اس��ت. نكته تكان دهنده تر اين ماجرا اين است كه در سه 
دهه اخير، درباره هر موضوعي كه بيشتر از حيثيت خود مايه 

گذاشته اند، با شكست شديدتري مواجه شده اند.

به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني جم��اران، اقتصاددان 
نهادگراي ايراني در اين نشس��ت در ابتداي سخنان خود 
گفت: طنز تلخي در اقتصاد سياسي ايران وجود دارد و آن اين 
است كه هر وقت جامعه ما به بحران مي خورد، اولين كاري 
كه صورت مي گيرد قطع بودجه هاي پژوهشي است گويي 
در مواقع بحران ما به هرچيزي جز دانايي نياز داريم. يك 
كار بسيار درخشان چندين سال پيش تحت عنوان »سيل 
نابخردي« منتشر شده است كه در آن نشان داده مي شود 
كه ضعف بنيه انديش��ه اي و ضعف قوه سامعه دولت ها در 
نقاط عطف سرنوشت س��از بشر، مسير تمدن بشري را به 
كرات تغيير داده است. در تاريخ بشر ديده مي شود كه عرصه 
سياست يكي از نابالغ ترين عرصه هاي معرفت بشري است 
اما با اين حال بش��ر بخش زيادي از مقدرات خود را به اين 
ساخت مي سپارد لذا نتيجه مي گيرد كه ما بايد مقدماتي 
ادامه در صفحه 3 ايجاد كنيم كه...  

صفحه 2    

هنوز افزايش 20 درصدي نهايي نشده است

نماينده مجلس: چرا خودروهاي داخلي سه برابر قيمت فروخته مي شوند؟

گزارش »تعادل« از بازار سرمايه: جاده ناهموار واگذاري خودرويي ها

 حمايت از بي پول ها 
در منگنه تورم

 »فاطمي امين« 
دو كارته شد

تعادل | فرشته فريادرس| 
پس از آنكه وزير صمت در جلس��ه آبان ماه از استيضاح 
گريخت، دوباره پايش به مجلس باز شد. اين بار به دليل 
افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان. خودروهايي 
كه از سال گذشته تا به امروز از چند 10ميليون تا چند 
صد ميليون افزايش قيمت را تجربه كرده اند. نمايندگان 
اقدامات وزير صمت براي مديريت بازار خودرو وكاهش 
قيمت ها را نه تنه��ا كافي نمي دانن��د، بلكه معتقدند 

افزايش قيمت در بازار خودرو را رقم زده است. نماينده 
سوال كننده از فاطمي امين، در صحن علني روز گذشته 
مجلس اين پرسش را مطرح كرد كه چرا خودروسازان، 
خودروهاي توليد داخل را به س��ه برابر قيمت به مردم 
مي فروشند؟ سيدرضا فاطمي امين در پاسخ عنوان كرد 
كه درنبود تعادل بين عرضه و تقاضا بازار خودرو حالت 
س��وداگري پيدا كرده و به محض اينكه قيمت دالر باال 
مي رود، قيمت خودرو هم افزايش پيدا مي كند؛ چراكه 

بسياري از افراد به نادرستي به خودرو به عنوان يك كاالي 
سرمايه اي نگاه مي كنند. در اين ميان، يكي از نمايندگان 
هم با اشاره به صحبت هاي وزير صمت، رييس جمهور، 
وزي��ر اقتصاد و ريي��س بانك مرك��زي را مورد خطاب 
قرارداد واينطور گفت: چرا نمي نشينيد و بحث هجوم اين 
نقدينگي سرگردان را كنترل كنيد؟ درنهايت نمايندگان 
از توضيحات وزير صمت درباره علت گراني خودرو قانع 
صفحه 7 و 4 را بخوانيد نشدند و ...  

رييس پيشين بانك مركزي نوشت: از اول مهر ماه ظرف كمتر از 3 ماه قدرت خريد مردم 20 درصد كاهش يافت. 
بازهم؛ خسته نباشيد! عبدالناصر همتي، رييس پيشين بانك مركزي در توييتي نوشت: گفتيد براي تقويت 
قدرت خريد كاركنان دولت و بازشستگان حقوق ها را از اول مهر يك تا يك و نيم ميليون تومان )3 تا 10 درصد( 
افزايش مي دهيد كه به حق بايد انجام مي شد. در عوض، از اول مهر ماه ظرف كمتر از 3 ماه قدرت خريد مردم 

20 درصد كاهش يافت. بازهم؛ خسته نباشيد!

همتي: قدرت خريد مردم 2۰ درصد كمتر شد؛ خسته نباشيد!

نكته

 تفاوت فاحش ميان دستمزد كارگران 
و كارمندان دولت بايد اصالح شود

 تاكيد نماينده پكن 
بر احترام به تماميت ارضي ايران

 ترميم دستمزد
از گفتمان تا مطالبه گري

صفحه 8     صفحه 2    

 گاليه رييس جمهور 
از چيني ها
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صرف نظر از اينكه توافق 25 ساله با چين تا چه ميزان امكان 
اجرايي شدن دارد، سرنوشت تحريم ها و مذاكرات احياي 
برجام به كجا ختم مي شود و سياست هايي چون ساخت 
چهار ميليون واحد مس��كوني به كجا خواهند رسيد، در 
اقتصاد ايران امروز يك موضوع غيرقابل كتمان است و آن 
فشار اقتصادي است كه در تمام ماه هاي گذشته به اقشار 
كم درآمد جامعه آمده است. روند مداوم افزايش تورم در 
تمام اين سال ها، باعث شده كه دسترسي به خانه يا حتي 
خودرو شخصي براي گروه مختلفي از مردم عمال به آرزو 
تبديل شود، موضوعي كه روز گذشته يكي از نمايندگان 
مجلس نيز در انتقاد از وزير صمت آن را مطرح كرد. جالل 
رشيدي كوچي در جلسه علني صبح )سه شنبه( مجلس 
شوراي اسالمي و در طرح سوال خود از وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت پيرامون دليل افزايش قيمت خودرو توس��ط 
خودروسازان علي رغم دستور و تاكيد صريح رييس جمهور 
و مخالفت مجلس بيان كرد: در ابتدا بايد بگويم كه بحث 
خودرو اصال شيرين نبوده بلكه خيلي تلخ و غم انگيز است. 
اينكه هر بار مجلس شوراي اسالمي به سوال و استيضاح از 
وزير صنعت بر اين موضوع روي مي آورد به دليل دغدغه اي 
است كه مردم دارند. زماني كه آقاي فاطمي امين تصدي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفت قول داد 
كه قرعه كشي خودرو را حذف كرده و مانع افزايش قيمت 
خودرو ش��ود.وي ادامه داد: رييس جمهور بر اين موضوع 
تاكيد كرد، بنده و خيلي ديگ��ر از نمايندگان كه در اين 
موضوع سوال پرسيده يا استيضاح طرح مي كنيم با دولت 
و وزرا پدركشتگي نداريم بلكه اين حرف ها دغدغه مردم 
است. آقاي فاطمي امين در 22 شهريورماه سال ۱۴۰۰ 
اعالم كرد ب��راي صنعت خودرو دو برنام��ه دارد و آن هم 
اينكه در ۶ ماهه اول سال به افزايش عرضه كمك خواهد 
كرد و سپس جلوي افزايش قيمت خودرو را خواهد گرفت. 
آيا امروز واقعا قيمت خودرو كاهش يافته است؟ اين عضو 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي 
اس��المي در ادامه اظهار كرد: در چند روز گذشته قيمت 
ارزان ترين خودروي توليد داخل ۳۰ ميليون تومان گران 
شده است در 25 مهرماه سال ۱۴۰۰ وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت اعالم كرد كه ما برنامه داريم تا در س��ال آينده 
قرعه كشي خودرو را حذف كنيم آيا اين اتفاق رقم خورد؟ 
پ��س چرا امروز يك الت��اري را راه انداخته اي��د و مردم را 
براي خريد خودروي بي كيفيت داخلي به صف كرده ايد. 
نماينده مردم مرودشت در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: آقاي فاطمي امين گفتند كه قيمت خودرو در بازار 

آزاد تا پايان سال ۱۴۰۰ كاهشي خواهد بود، امروز پايان 
س��ال ۱۴۰۱ اس��ت نه تنها قيمت خودرو كاهش نيافته 
اس��ت بلكه ش��اهد افزايش قيمت هس��تيم مردم ديگر 
نمي توانند ماش��ين بخرند. در 22 اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
به مردم اطمينان داديم كه از اواسط سال آينده در زمينه 
قرعه  كشي خودرو كيفيت و قيمت آن اتفاقات خوبي رخ 
مي دهد. آيا واقعا امروز وعده ش��ما محقق شده است؟ آيا 
امروز مردم مي توانند به در كارخانه رفته، پول داده و ماشين 
بخرند؟ پس در اعالم قيمت خودرو به نرخ كارخانه استناد 
نكنيد. با قيمت فضايي م��ردم نمي توانند خودرو بخرند. 
اين صحبت ها نشان مي دهد كه حتي در مجلس يازدهم 
به عنوان يار همراه دولت سيزدهم نيز ديگر امكان دفاع از 
بسياري از سياست هاي اقتصادي وجود ندارد و نمايندگان 
نيز نسبت به شرايط منتقد شده اند. جدا از خودرو و خانه 
اما روند جدي تورم در سال هاي گذشته باعث شده سفره 
اقشار كم درآمد نيز به شكلي جدي كوچك شود و هيچ 
يك از سياست هاي حمايتي اجرايي شده نيز نتوانسته اند 
اين روند را متوقف كنند. در دولت س��يزدهم نيز هرچند 
شعار حمايت از كم درآمدها يكي از اصلي ترين شعارهاي 
دولت ب��ود اما در نهايت جز دو راه��كار قديمي پرداخت 
يارانه و افزايش حقوق ساالنه هيچ اتفاق بزرگ ديگري رخ 
نداده است. در رابطه با يارانه آنچه كه امسال تغيير كرده، 
حذف ارز ۴2۰۰ توماني و افزاي��ش يارانه به ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزار تومان بوده است.سياستي كه هرچند بر روي كاغذ 
به افزايش يارانه منجر شده اما با توجه به موج تورمي پس 

از حذف اين ارز، مشخص نيس��ت در بلندمدت چه قدر 
تاثيرگذار باقي خواهد ماند. براي جلوگيري از رسيدن به 
اين موقعيت مجلس پيش بيني كرده به جاي يارانه نقدي، 
كاالبرگ توزيع شود اما دولت در تمام اين ماه ها نتوانسته 
مقدمات ابتدايي اج��راي آن را فراهم كند و فعال طرح به 
اجراي آزمايشي در چند استان رسيده است و توضيحات 
جديد وزير كار نيز همين موضوع را نشان مي دهد. وي در 
ادامه به ايجاد »شبكه ملي اعتبار« به منظور واريز يارانه در 
قالب كاالبرگ الكترونيك، زودتر از موعد به حساب افراد يا 
به حساب پشتيبان آنها گفت: آنهايي كه احساس مي كنند 
نياز به يك پشتيبان براي خريد ۱۱ قلم از كاالهاي اساسي 
دارند، قبل از موعد مق��رر واريزي يارانه  نقدي مي توانند 
از اين شبكه اعتباري پشتيبان استفاده كنند. مرتضوي 
در توضيح كاال برگ الكترونيكي گفت: يك ش��بكه ملي 
اطالعات ايجاد و طرح كاالب��رگ الكترونيكي به صورت 
نمونه و آزمايش��ي در برخي استان ها اجرا شده است كه 
قبل از پرداخت يارانه به مردم، يارانه آنها به يك حس��اب 
پشتيبان واريز مي شود. وي در توضيح اختياري بودن كاال 
برگ گفت: اگر افراد تحت هر شرايطي تشخيص دادند نياز 
به پولشان دارند، نياز نيست از اين طريق خريد كنند و پول 
را براي كار ديگر مي خواهند، در زمان مقرر كه يارانه ها به 
حساب همه مردم واريز مي شود، مي توانند يارانه نقدي 
خود را بردارند. وزيركار با بيان اينكه فعاًل مرحله آزمايشي 
كاال برگ الكترونيك در سه استان اجرا مي شود گفت: اينكه 
دركدام استان ها اين طرح اجرايي مي شود را بعداً نتايج آن 

اعالم مي شود. چند شهرستان را نمونه انجام داده ايم كه 
موفقيت آميز بوده است. مرحله استاني را انجام مي دهيم و 
بعد از مرحله استاني، ارزيابي و تصميم گيري خواهيم كرد. 
همكاران در حال آماده كردن زيرساخت ها هستند. جدا 
از يارانه، پيش از رسيدن بودجه به مجلس، همچنان بحث 
بر س��ر ميزان افزايش حقوق نيز ادامه دارد و در شرايطي 
كه نرخ تورم باالتر از ۴۰ درصد است، پيشنهاد افزايش 2۰ 
درصدي حقوق مطرح شده كه البته آن طور كه مقامات 
دولتي مي گويند حتي هنوز اين موضوع نيز نهايي نيست. 
ميثم لطيفي درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق و تاثير 
بهره وري در اين زمينه در اليحه بودجه ۱۴۰2 اظهار كرد: 
پيشنهادي در اين زمينه مطرح شد و بر اين اساس قرار بود 
دستورالعملي با همكاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
ملي بهره وري پيشنهاد داده شود تا با كمك دستگاه هاي 
متولي، اين كار انجام شود. وي با بيان اينكه رييس جمهور 
روي افزايش حقوق و دستمزد بر اساس بهره وري تاكيد 
بس��ياري دارد، افزود: البته اين دس��تورالعمل داراي سه 
بخش بوده و هنوز تصويب نشده است، چرا كه در دولت در 
حال نهايي شدن است. بر اساس اين پيشنهاد قرار است 
بخشي از افزايش حقوق در سال آينده به صورت درصدي 
باشد، بخشي از آن به صورت عدد ثابت و بخش ديگر نيز 
تابع بهره وري خواهد بود. معاون رييس جمهور ادامه داد: 
بخش��ي از ارزيابي بهره وري در اين زمين��ه به بهره وري 
دستگاه بر مي گردد كه كليت آن دستگاه را نشان خواهد 
داد و دوم ب��ه بهره وري افراد مربوط مي ش��ود و مي توان 
از تركيب آنها و بر اس��اس ارزيابي عملكردش��ان بخشي 
از جبران خدمات را موكول به اين مس��اله كنيم. رييس 
سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به سوالي درباره 
اينكه افزايش 2۰ درصدي حقوق در اليحه بودجه سال 
آينده نهايي و تصويب شده است يا خير؟ گفت: هنوز 
چيزي تصويب نشده و در حال بحث بررسي در دولت 
است، چرا كه بايد در ابتدا منابع درآمدي دولت بررسي 
شود. بنابراين هنوز چيزي در اليحه تاييد نهايي نشده 
است. اما مساله اصلي اين است كه تصميمات دولت 
منجر به تورم نشود. به اين ترتيب حمايت از اقشار كم 
درامد به عنوان شعار اصلي دولت سيزدهم، در منگنه 
تورم قرار گرفته و مشخص نيست كه در بودجه سال 
آينده چطور مي توان طرحي را در نظر گرفت كه هم 
تورم را مديريت كند و هم اجازه افزايش فشار به اقشار 
كم درآمد را ندهد، معادله اي با دو مجهول كه بايد ديد 

دولت و مجلس چگونه آن را حل خواهند كرد.
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بايد از نعش ما رد شوند تا 
جزايرمان در خليج فارس را بگيرند

فرمانده نيروي دريايي س��پاه پاسداران گفت: بايد 
از نعش ما رد ش��وند تا جزاير ابوموسي، تنب بزرگ 
و تن��ب كوچك را از م��ا بگيرند. دري��ادار عليرضا 
تنگسيري در جش��نواره شهيد وزوايي در دانشگاه 
امام حسين)ع( اظهار كرد: دشمن فرامنطقه اي در 
منطقه خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند 
بايد از جس��د من و همرزمانم بگذرد تا دستش به 
كشورمان برسد البته دشمن اين را مي داند كه در 
شكست دادن ما ناتوان است. وي با اشاره به اهميت 
خليج ف��ارس ادامه داد: در نقش��ه هاي قديمي به 
زبان هاي قديمي همواره خلي��ج فارس به همين 
نام ناميده شده اس��ت البته اعرابي كه با ما عداوت 
ندارند اين منطقه را خليج مي نامند اما آنهايي كه 
با ما عداوت دارن��د، آن را خليج عربي مي نامند در 
حالي كه در همه نقشه ها اينجا خليج فارس ناميده 
ش��ده اس��ت. تا غيرت ايرانيان وجود دارد، پرچم، 
كشور دين ما بايد در اين منطقه بماند. پرتغالي ها 
در سال۱5۰5 ميالدي به اين منطقه آمده و ۱۱۷ 
س��ال مانده و چند قلعه س��اخته زيرا خليج فارس 
منطق��ه بااهميتي اس��ت . در آن زم��ان نفت و گاز 
در خليج فارس كشف نش��ده بود. پس از پرتغال، 
انگليس به منطقه آمد و مس��تقر شد. با شروع قرن 
بيستم تا امروز امريكا در خليج فارس حضور دارد. 
يك ناوشكن امريكايي در هفته2 ميليون دالر و ناو 
هواپيمابر در هفته5 ميليون دالر هزينه دارد و آنها 
اين هزينه را مي كنند ت��ا در منطقه بمانند. وي با 
اشاره به اهميت جزاير ايراني در تنگه هرمز گفت: 
اگر ابوموس��ي را از دست بدهيم، جزيره سيري كه 
محل اس��تخراج نفت و گاز ايران اس��ت را از دست 
مي دهيم و سپس تنب بزرگ و تنب كوچك يعني 
بهترين محل صي��د ماهي را از دس��ت مي دهيم. 
عميق ترين نقطه خليج ف��ارس در همين منطقه 
است و مكان بسيار مهمي براي كشور است و اگر اين 
منطقه از دست برود، ديگر تسلطي بر خليج فارس 
نداريم پس بايد از نعش ما رد شوند تا اين جزاير را 
از ما بگيرند. ما اجازه نمي دهيم دشمن سرزمين ما 
كه نياكان ما آن را حفظ كرده اند از ما بگيرد. فرمانده 
نيروي دريايي سپاه با اشاره تحوالت دفاع مقدس در 
خليج فارس، خاطرنشان كرد: سكوهايي نفتي ما كه 
صدام قادر نبود به آنها آسيب بزند، امريكايي ها زدند. 
در اين زمان، پرچ��م امريكا را بر نفتكش بريجتون 
نصب كردند و با اس��كورت ناوهاي امريكايي وارد 
منطقه شدند و دنبال تبليغات عليه كشورمان بودند 
اما امام)ره( فرمود اين كش��تي بايد زده شود. چند 
نيروي ما چند مين را در مس��ير اين نفتكش قرار 
داد. بريجتون به مين برخورد كرد و پنج ساعت در 
آتش سوخت و غرق شد و هيمنه امريكا از بين رفت. 
عراق كشتي ها و اسكله هاي ما را مي زد ولي ما ابتدا 
چنين اقدامي نمي كرديم. امريكا هم مي گفت نفت 
ايران نبايد صادر ش��ود ولي نفت عراق بايد صادر 
ش��ود. ما دنبال بستن تنگه هرمز نبوده و نيستيم 
اما اگر زماني تنگه هرمز را به روي كش��تي هاي ما 
ببندد، اجازه نمي دهيم هيچ كشتي از خليج فارس 
خارج شود. در جنگ تحميلي 5۳۰ كشتي ما زده 
شد و ما هم براي مقابله ۱۳۰ كشتي را زديم. پس 
از اينكه امريكا به طور مستقيم وارد جنگ شد، ما 

دو بالگرد و يك ناو امريكايي را هم زديم.

محكوميت ۴۰۰ نفر به حبس
در ناآرامي هاي اخير

رييس كل دادگستري استان تهران گفت: در جريان 
رسيدگي ها به پرونده هاي اغتشاشگران در استان 
تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات هاي حبس بين 5 تا ۱۰ 
سال، ۸۰ نفر به مجازات هاي حبس بين 2 تا 5 سال، 
۱۶۰ نفر به مجازات هاي حبس تا 2 سال و ۷۰ نفر 
به مجازات هاي جريمه نقدي محكوم شدند. علي 
القاصي مهر در بازديد حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي رييس قوه قضاييه از مراجع و مراكز 
قضايي، دادس��را و دادگاه انقالب اس��المي تهران 
به ارايه گزارشي از روند رس��يدگي به پرونده هاي 
اغتشاشات اخير در استان تهران پرداخت و گفت: 
از ابتداي شروع آشوب ها و اغتشاشات اخير، شعب 
وي��ژه اي در دادگاه هاي انقالب اس��المي تهران و 
شهرستان هاي اس��تان تهران، براي رسيدگي به 
پرونده هاي اين حوزه اختصاص يافته است. رييس 
كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: درجريان 
رسيدگي ها به پرونده هاي عناصر اغتشاشگران در 
استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات هاي حبس بين 5 
تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات هاي حبس بين 2 تا 
5 سال، ۱۶۰ نفر به مجازات هاي حبس تا 2 سال و 
۷۰ نفر به مجازات هاي جريمه نقدي محكوم شدند.

۳ نفر از عوامل اصلي ترور مولوي 
عبدالواحد ريگي دستگير شدند

سه نفر از عوامل اصلي ترور شهيد مولوي عبدالواحد 
ريگي توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در 
استان سيستان و بلوچستان، شناسايي و دستگير 
ش��دند. در اطالعي��ه وزارت اطالعات ك��ه در اين 
خصوص صادر ش��ده، آمده اس��ت:  به اس��تحضار 
مّلت شريف ايران مي رس��اند، به دنبال تالش هاي 
شبانه روزي و سلسله اقدامات و رصدهاي اطالعاتي 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطالعات 
استان سيستان و بلوچستان، سه نفر از عوامل اصلي 
ترور شهيد مولوي عبدالواحد ريگي شناسايي و با 
همكاري عملياتي فرماندهي انتظامي آن استان، 
دستگير شدند. اين عناصر تروريست قصد داشتند 
پس از ترور آن شهيد، از كشور متواري شوند كه 
در تور اطالعاتي جان بركفان گمنام قرار گرفتند. 

اطالعات تكميلي متعاقبًا اعالم خواهد شد.

نگاه در برنامه هفتم
با محوريت خانواده است

رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه در 
بودجه و برنامه مخاطب اصلي ما خانواده است، گفت: 
بايد در همه موضوعات اعم از فرهنگي، سياس��ي، 
اجتماعي، اقتصادي، معيش��تي و اشتغال نگاه ما به 
موضوع خانواده باشد و اين نگاه در حوزه كالن برنامه 
هفتم مي تواند در ابعاد مختلف ما را موفق كند و اميد 
مردم ه��م بر توجه مجلس و دول��ت به اين موضوع 
اس��ت. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس 
ش��وراي اس��المي پس از قرائت گزارش مش��ترك 
كميس��يون هاي فرهنگي، اجتماعي و بهداشت و 
درمان در مورد نحوه عملكرد دستگاه هاي مسوول 
در اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 
در صحن مجلس طي اظهاراتي گفت: با توجه به اينكه 
يك عقب ماندگي جدي در موضوع جواني جمعيت و 
حمايت از خانواده داريم اما در يك سال گذشته دولت 
و مجلس تالش كردند و قانون به تصويب رسيده و طي 
اين يك س��ال گام هاي قابل توجه و خوبي به ويژه از 
سوي وزارت بهداشت برداشته شده است. وي با تاكيد 
بر اينكه در زمينه جبران اين عقب ماندگي نيازمند 
يك تالش مضاعف هس��تيم، ادامه داد: دوستان ما 
در دولت ب��ه ويژه معاون پارلماني دولت دقت كنند 
كه بخش��ي آيين نامه ها و مقرراتي كه بايد تصويب 
شوند، پس از گذشت بيش از يك سال هنوز تصويب 
نشده و اين عقب ماندگي حتمًا دچار اشكال است. 
همچنين اين قانون امس��ال يك رديف بودجه )بند 
ب تبصره ۱۷( داشته است اما عماًل تا االن در زمينه 
تخصيص اعتبارات اتفاقي نيفت��اده كه اين زيبنده 
نيست چراكه موضوع جواني جمعيت و حمايت از 
خانواده در اولويت بوده است. رييس مجلس با اشاره 
به جزييات قانون جواني جمعيت اظهار كرد: است 
قانون داراي ۴ بخش ستادي، پژوهشي، آموزشي و 
تبليغي، مسائل پزشكي و بهداشتي و سالمت و مسائل 
تشويقي و حمايتي است و اينها شاخص هايي هستند 
كه در رسيدگي ها و نظارت هاي بعدي ما مورد نظر 
است. قاليباف با بيان اينكه »االن اقدامات خوبي در 
زمينه حمايت از خانواده و جواني جمعيت انجام شده 
است اما چون در آغاز كار است، آثار آن هنوز به كف 
جامعه رس��يده است«، عنوان كرد: با توجه به اينكه 
طبق قانون هر ۶ ماه يك بار گزارش هاي ستاد ملي 
بايد به مجلس ارايه شود، ۶ ماه آينده بايد اثر اقدامات 
انجام شده را نيز داشته باشيم. با توجه به اينكه پايش 
نرخ جمعيت هر سال بر عهده وزارت كشور است، در 
۶ ماهه بعدي حتمًا يكي از وظايف وزارت كشور ارايه 
آثار اجراي اين قانون در نرخ جمعيت است. از سوي 
ديگر با وجود اينك��ه موضوع جواني جمعيت چون 
مربوط به همه جغرافياي كش��ور است - اما برخي 
استانداران محترم اصاًل موضوع جواني جمعيت در 
دغدغه اش��ان وجود ندارد- وزير كش��ور بايد به اين 
موضوع توجه كند. وي گفت: مثاًل در حوزه مسكن 
به ويژه حوزه دانش��جويان متاهل انجام يكس��ري 
اقدامات زيرساختي هم منجر به حل مشكالت اين 
دانش��جويان مي ش��ود و هم موجب توجه به قانون 
جواني جمعيت مي شود. وزارت راه بايد در اين زمينه 
موضوع اقدامات زير ساختي را در اولويت هاي خود 
قرار دهد. رييس مجلس همچنين تاكيد كرد: از ستاد 
ملي جواني جمعيت مي خواهم كه اساس فعاليت در 
حوزه حمايت از خانواده و جواني جمعيت را بر مبناي 
هوشمند سازي قرار دهند، چراكه اگر اين موضوع را 
با هوشمند سازي دنبال نكنيم حتمًا در شفاف سازي 
مردمي سازي و كارآمد س��ازي موفق نخواهيم بود. 
قاليباف با بيان اينكه »هم دولت كه در حال تنظيم 
برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰2 است و هم ما در مجلس 
بايد بدانيم كه يكي از سياست هاي اصلي ما حمايت 
از خانواده و جواني جمعيت است«، اظهار كرد: فكر 
مي كنم در بودجه و برنامه مخاطب اصلي ما خانواده 
است. بايد در همه موضوعات اعم از فرهنگي، سياسي، 
اجتماعي، اقتصادي، معيش��تي و اشتغال نگاه ما به 
موضوع خانواده باشد و اين نگاه در حوزه كالن برنامه 
هفتم مي تواند در ابعاد مختلف ما را موفق كند و اميد 
مردم هم بر توجه مجلس و دولت به اين موضوع است.

عرضه گوشت قرمز كمتر شد
عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور 
در آبان امسال به 5۳ هزار و ۴۳۳ تن رسيد. بر اساس 
گزارش رس��مي مركز آمار ايران درباره نتايج طرح 
آمارگيري كشتار دام كشتارگاه هاي رسمي كشور 
در آبان ماه سال جاري، وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام هاي ذبح شده در كش��تارگاه هاي رسمي 
كش��ور در آبان ۱۴۰۱ جمعًا 5۳ ه��زار و ۴۳۳ تن 
گزارش شده كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از 
ساير انواع دام بوده است. در اين ميان گوشت گاو و 
گوس��اله با 25 هزار و 2۳۶ تن، ۴۷٫2 درصد از وزن 
كل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده 
است. پس از آن نيز گوشت گوسفند و بره با 2۳ هزار 
و 52۷ تن، بز و بزغاله با ۳۷۳2 تن و س��اير انواع دام 
با ۹۳۸ تن، به ترتيب ۴۴ درصد، هفت درصد و ۱٫۸ 
درصد از وزن كل گوشت قرمز عرضه  شده را به خود 
اختصاص داده اند. مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي 
رسمي كش��ور در آبان ماه امسال با ماه مشابه سال 
۱۴۰۰ سه درصد كاهش از نظر مقدار عرضه گوشت 
قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور داشته است. 
همچنين مقدار توليد گوشت در اين ماه نسبت به 
ماه مشابه سال گذش��ته براي گوسفند و بره هفت 
درصد و براي بز و بزغاله سه درصد افزايش يافته اما 
براي گاو و گوساله ۱۱ درصد و براي شتر و بچه شتر 
شش درصد كاهش داشته است. البته همين آمار 
براي گاوميش و بچه گاوميش بدون تغيير بوده است. 
نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري نشان مي دهد 
كه مقدار عرضه گوش��ت قرمز در كشتارگاه هاي 
رسمي كشور در آبان ماه سال جاري نسبت به ماه 
قبل )مهر ماه( حدود دو درصد كاهش داشته است.

هنوز افزايش 20 درصدي نهايي نشده است

تاكيد نماينده پكن بر احترام به تماميت ارضي ايران

رييس قوه قضاييه: 

حمايت از بي پول ها در منگنه تورم

گاليه رييس جمهور از چيني ها

زمان نشان داد وجود دادگاه هاي انقالب چقدر حياتي است

معاون نخس��ت وزير چين كه به منظور توس��عه روابط دو 
كشوردر صدر هياتي تجاري و اقتصادي از ديروز وارد ايران 
ش��ده بود، در ادامه ديدارها و برنامه هاي خ��ود ظهر امروز 
سه ش��نبه براي ديدار با رييس جمهوري اسالمي ايران به 
پاستور رفت. سيد ابراهيم رييسي در اين ديدار با بيان اينكه 
روابط جمهوري اس��المي ايران و چي��ن از ابتداي پيروزي 
انقالب اسالمي همواره در حال گسترش بوده است، گفت: 
برخي مواضع مطرح شده در سفر اخير رييس جمهور چين 
به منطقه موجب ناخرس��ندي و گاليه مندي ملت و دولت 
ايران ش��ده و مطالبه جدي ايران جبران مواضع بيان شده 
است. رييس��ي حضور هيات چيني در ايران را براي توسعه 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري دوكشور مهم دانست و با 
اشاره به توافقات مهم انجام شده در ديدارهاي قبلي روساي 
جمهور دو كشور بر تالش مسووالن دو طرف براي اجرايي 
ش��دن آنها تاكيد كرد. »هو چون هوا« معاون نخست وزير 
چين نيز در اين ديدارضمن ابالغ سالم  گرم آقاي شي جين 
پينگ رييس جمهور چين به رييس جمهوري اسالمي ايران، 
بر اراده چين براي توسعه روابط با ايران قوي، به عنوان راهبرد 
دايمي اين كشور وتغيير ناپذيري اين اراده تاكيد كرد و گفت: 
عزم چين براي تقويت و تعميق روابط با جمهوري اسالمي 

ايران فارغ از تحوالت منطقه اي و بين المللي تداوم خواهد 
داشت. معاون نخست وزير چين تصريح كرد: چين همواره 
به حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري اسالمي ايران 
احترام گذاش��ته و از تالش ايران براي تامين منافع اساسي 
خود حمايت مي كند. معاون نخست وزير چين همچنين 
از نتايج ديدارهاي خود با مقامات ايراني به رييس جمهوري 
اسالمي ايران گزارش داد. براين اساس با آغاز اجرايي شدن 
عمليات س��رمايه گذاري مش��ترك ده ها ميليارد دالري و 
توسعه همكاري هاي اقتصادي صنعتي، انرژي، ترانزيت و 
مالي و بانكي، طرفين گام بلندي در راستاي اجرايي شدن 
همكاري هاي راهبردي و توس��عه اي در روابط دو كش��ور 
ب��ر مي دارند. مع��اون اول رييس جمهوري اي��ران و معاون 
نخست وزير جمهوري خلق چين آخرين وضعيت اجراي 
برنامه 25 ساله همكاري هاي مشترك دو كشور را بررسي 
و بر لزوم س��رعت بخشيدن به روند اجراي اين برنامه تاكيد 
كردند. محمد مخبر در اجالس »برنامه همكاري هاي جامع 
ايران و چين « كه با حضور هو چون هوآ معاون نخست وزير 
چين و هيات عاليرتبه چيني برگزارشد، روابط دو كشور را 
ديرينه و تاريخي توصي��ف كرد و گفت: روابط تهران و پكن 
از جايگاه رفيعي براي رهبران دو كش��ور برخوردار اس��ت و 

رييس جمهور كشورمان نيز با جديت مناسبات فيمابين را 
دنبال مي كند. معاون اول رييس جمهور ديدار روساي جمهور 
ايران و چين در سمرقند را پراهميت و به عنوان نقطه عطفي 
در روابط دو كش��ور ارزيابي كرد و از رييس جمهور چين به 
خاطر حمايت از حضور ايران در سازمان هايي نظير شانگهاي 
و بريكس قدرداني كرد. وي خاطرنشان كرد: ايران و چين در 
مقابله با يك جانبه گرايي جهان سلطه از وحدت نظر و مواضع 
واحدي برخوردار هستند و مذاكرات خوب و سازنده اي ميان 
دو كش��ور در خصوص موضوعات مختلف در جريان است. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به ذخاير نفت و گاز ايران و 
ظرفيت هاي گسترده كشورمان در بخش هاي مختلف نظير 
ترانزيت خاطرنشان كرد: تهران آمادگي دارد همكاري هاي 
مشترك خود را با پكن در بخش هاي مختلف همچون انرژي، 
ترانزيت و توليد مشترك گسترش دهد.مخبر تصريح كرد: 
با توجه به افتتاح سركنسولگري چين در بندرعباس، مناطق 
ويژه اقتصادي قشم، چابهار و اروند مي توانند به مناطقي براي 
همكاري هاي مشترك شركت هاي ايراني و چيني تبديل 
شوند. وي خاطرنشان كرد: علي رغم حجم باالي مبادالت 
تجاري و اقتصادي تهران و پكن، استفاده از ارز ملي دو كشور 
در اين مبادالت به ميزان حداقلي است كه بايد آن را گسترش 

دهيم و نسبت به استفاده هر چه بيشتر از ارز ملي دو كشور 
اقدام كنيم. مع��اون اول رييس جمهور حف��ظ و احترام به 
تماميت ارضي جمهوري اسالمي را موضوعي حساس و مهم 
براي مسووالن و آحاد ملت ايران برشمرد و رعايت اين اصل 
متقابل و خدشه ناپذير را از سوي همه كشورها ضروري دانست. 
معاون نخست وزير چين نيز در اين اجالس با اشاره به سوابق 
تاريخي روابط دو كشور، اظهار داشت: اراده چين براي توسعه 
روابط راهبردي جامع با ايران هيچگاه تغيير نمي كند. چين 
از حاكميت ملي، تماميت ارضي و عزت ملي ايران و مبارزه با 
دخالت خارجي حمايت مي كند. دو طرف در اين زمينه بايد 
به صورت قاطع از همديگر پشتيباني كرده و در زمينه مبارزه با 
تروريسم نيز همكاري ها و هماهنگي هاي خود را تقويت كنند. 
هو چون هوآ با اشاره به برنامه 25 ساله همكاري مشترك دو 
كشور و دستاوردهاي حاصل از توافقات فيمابين گفت: اين 
دستاوردها براي دو طرف مهم و مثبت است كه حاصل تالش 
مشترك بوده و پكن مايل است همكاري و هماهنگي خود را 
با تهران تقويت كند تا روند توسعه مناسبات فيمابين استمرار 
داشته باشد. گفتني است هيات هاي عاليرتبه دو كشور پس 
از مذاكرات امروز در خصوص ۱۶ محور جديد همكاري 

در بخش هاي مختلف اقتصادي با يكديگر توافق كردند.

رييس قوه قضاييه گفت: از نيمه اول س��ال 5۹، اين زمزمه 
ايجاد شد كه انقالب به سرانجام رسيده و ما ديگر نيازي به 
مجموعه دادگاه هاي انقالب نداريم؛ اما گذشت زمان نشان 
داد كه اهميت وجود و استقرار دادگاه هاي انقالب چه ميزان 
زياد و حياتي است. حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي در ادامه بازديده��اي ميداني خود از مراجع و مراكز 
قضايي، از دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي تهران بازديد كرد 
و از نزديك در جريان كم و كيف رسيدگي به پرونده ها در اين 
واحد قضايي قرار گرفت. رييس دستگاه قضا در جريان اين 
بازديد به صورت ويژه وضعيت دستگيرشدگان اغتشاشات 
را مورد بررسي و رسيدگي قرار داد و توصيه ها و دستوراتي 
را خطاب به مسووالن ذيربط درخصوص تسريع در تكميل 
و رسيدگي به پرونده هاي قضايي آنها به ويژه عناصري كه 
به نحوي از انحاء با گروهك هاي تروريستي، سرويس هاي 
بيگانه و جريانات معاند مرتبط هستند، صادر كرد. وي در 
بازديد از ش��عب دادگاه انقالب تهران، به مطالعه موردي 
پرونده برخي از متهمان اغتشاش��ات كه در جلسه دادگاه 
حاضر بودند پرداخت. رييس قوه قضاييه همچنين در اين 
بازديد، با اشاره به اهميت و ضرورت انتقال متهم از زندان به 
دادگاه در موعد مقرر و بدون تأخير و تأثير اين امر در تنظيم 
و تنسيق رس��يدگي هاي قضات، از يكي از قضات دادگاه 
انقالب، وضعيت انتقال متهمان از زندان به جلسه دادگاه را 
جويا ش��د و اين سوال را مطرح كرد كه آيا مسووالن زندان 
به صورت دقيق و در مواعد مقرر، اقدام به انتقال و رساندن 

متهم به محكمه مي كنند يا خير؟ قاضي مزبور نيز در پاسخ به 
رييس قوه قضاييه، وضعيت زماني رساندن متهمان به جلسه 
دادگاه را غالباً مطلوب دانست.  رييس قوه قضاييه همچنين 
در بازديد از يكي از شعب دادگاه انقالب، با مشاهده متهمه اي 
كه با پوشش چادر در جلس��ه دادگاه حاضر بود، از قاضي 
دادگاه اين سوال را مطرح كرد كه آيا چادري كه بر سر ايشان 
است، پوشش هميشگي و دايمي او است يا اينكه صرفاً براي 
حضور در دادگاه، چادر اختيار كرده است؟ قاضي مربوطه نيز 
در پاسخ به رييس قوه قضاييه تصريح كرد: مطابق دستورات 
صادره از ناحيه حضرتعالي، الزامي براي استفاده متهمان زن 
از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمان در جلسات دادگاه 
با همان پوشش عادي كه در اجتماع حاضر مي شوند البته با 
حفظ شؤونات، حضور مي يابند.  وي در اين خصوص تذكر 
داد كه در مورد رعايت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر 
در دادگاه و دادسرا دقت و تاكيد شود. در جريان اين بازديد، 
رييس قوه قضاييه به مسووالن قضايي مربوطه دستور داد، 
به صورت مستمر از بازداشتگاه ها بازديد به عمل آوردند و 
كامل در جريان كم و كيف روند رسيدگي به پرونده زندانيان 
قرار گيرند. محس��ني اژه اي پس از بازدي��د فوق الذكر، در 
جمع قضات و مسووالن دادسرا و دادگاه انقالب حاضر شد 
و طي سخناني با اشاره به خدمات كثير مجموعه داسراها و 
دادگاه هاي انقالب از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي، اظهار 
كرد: قضات و مس��ووالن دادسراها و دادگاه هاي انقالب در 
سراسر كش��ور، طي بيش از ۴ دهه اخير، نقش برجسته و 

پررنگي در تأمين امنيت مردم و كشور، دفع شر اشرار، تعقيب 
و مجازات غارتگران بيت المال و مبارزه با جرايم سازمان يافته 
و مواد مخدر داشته اند و در اين راه شهداي گرانقدري نظير 
شهيد آيت اهلل قدوسي را تقديم انقالب اسالمي كرده اند. 
رييس قوه قضاييه با اشاره به ويژگي هاي شاخص مجموعه 
دادسرا و دادگاه انقالب تهران، بيان داشت: دادسرا و دادگاه 
انقالب اسالمي تهران، يك مجموعه استثنايي، هم به لحاظ 
سابقه قضايي و هم به لحاظ انسان هاي بزرگ و شريفي است 
كه در آن خدمت كرده اند. در اين مجموعه، دادسرا، دادگاه 
بدوي، دادگاه تجديدنظر و همينطور دادگاه اصل ۴۹ داير 
است؛ از سويي ديگر در موارد خاصي، اختيارات ويژه اي به 
اين مرجع قضايي داده مي شود نظير پرونده هاي اصل ۴۹ . 
علي ايحال ما بايد از مجموعه دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي 
پشتيباني به عمل آوريم تا با همين ظرفيت و شكل، با قوت 
به كار خود ادامه دهد. رييس دس��تگاه قضا بيان داشت: 
از نيمه اول س��ال 5۹، اين زمزمه ايجاد شد كه انقالب به 
سرانجام رسيده و ما ديگر نيازي به مجموعه دادگاه هاي 
انقالب نداريم؛ اما گذشت زمان نشان داد كه اهميت وجود 
و استقرار دادگاه هاي انقالب چه ميزان زياد و حياتي است؛ 
چرا كه انقالب اس��المي ما همواره و پيوسته عليه منافع 
نامشروع س��لطه گران ومستكبران اقدام مي كند، فلذا از 
ناحيه آنها با انواع و اقسام جنگ ها مواجه است و امروز نيز 
مشاهده مي كنيد كه جنگ تركيبي را به مردم ما تحميل 
كرده اند. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه قانون مداري، 

انصاف و عدل محور پيشبرد امور در مراجع قضايي است، 
خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقالب تهران بيان داشت: 
همواره در احكام و رس��يدگي ها خداوند را ناظر بر اعمال 
خود بدانيد و در هيچ شرايطي دچار افراط و تفريط و غليان 
احساسات و هيجانات نشويد. رييس دستگاه قضا تصريح 
كرد: در جريان رسيدگي به پرونده اغتشاشات اخير ارفاق 
به عده اي كه براي شهروندان ناامني ايجاد كرده اند و نقش 
موثري در ناآرامي داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نبايد به 
اين دسته از محكومان ارفاق شود. از سويي ديگر قطعاً نبايد 
حتي براي مدت كوتاهي افراد بي گناه يا كم گناه را بي وجه، 
نگه داشت. كساني كه به تهديد كس��به و كاميون داران 
مي پردازند يا محيطي را براي مردم ناامن مي كنند، در زمره 
افرادي هستند كه نبايد به سادگي به پرونده آنها و قضايايي 
كه ايجاد كرده اند، نگريست و رويكردي ساده انگارانه در 
قبال آنها داشت. وي اظهار داشت: فردي كه تحت تعليم 
و آموزش سرويس هاي بيگانه و دشمن قرار مي گيرد و 
مبادرت به ايجاد ناامني براي شهروندان ما مي كند، با 
افراد ديگر كه از روي غفلت يا احياناً بي قيد بودن، عملي 
را انجام مي دهند، متفاوت مي باش��ند. وي همچنين 
دستوراتي را درخصوص تكميل سريع پرونده آن دسته 
از عناصر كم گناه اغتشاشات كه سن پاييني دارند يا 
احيانًا در زندگي خانوادگي خود با مش��كالتي خاص 
مواجه اند صادر كرد و همچنين بر اعمال ارفاقات قانوني 

در قبال آنها در صورت واجد شرايط بودن تاكيد كرد.



ادامه از صفحه اول
 حكومت ه��ا راهي باز كنن��د كه بي��ش از چاپلوس ها و 
بي خرد ها، اهل دانايي در فرآيند تخصيص منابع حضور 

داشته باشند.
مومني با اشاره به كتاب اعتراض، خروج و وفاداري »آلبرت 
هيرش��من« برنده جايزه نوبل، افزود: ساخت سياسي به 
دنبال شهرونداني است كه مطيع باشند و ساخت اقتصادي 
هم به دنبال حذف بي كيفيت ها اس��ت اما تمدن بشري 
به دنبال نقد و اعتراض اس��ت. لذا اگر جامعه اي توس��عه 
مي خواهد بايد ت��اش كند كه به حكومت گرها بفهماند 
آنهايي كه نقد مي كنند خيرخ��واه جامعه و حكومت ها 
هستند پس در اين مسير ما به شدت نيازمند آن هستيم 
كه بابي براي گفت وگوهاي س��ازنده باز كنيم اما اين باب 
زماني گش��وده مي ش��ود كه طرفين دعوا علم را به مثابه 

فصل الخطاب به رسميت بشناسند. 

   خطاي فاحش حاكمان
اين اقتصاددان اظهار كرد: در اين گفت وگوها حكومتگران 
ما در معرض چند خطاي فاحش هستند. يكي از خطاها 
اين است كه طيف هاي مختلف اصحاب قدرت كشور خود 
را با س��ال هاي آخر حكومت پهلوي مقايس��ه مي كنند و 
مي گويند او چون كوتاه آمد، فروريخت. حكومت بايد دست 
خارجي ها را در ترويج اين تصورات غلط رو كند. اينطور نبود 
كه ش��اه چون كوتاه آمد فرو ريخت. شاه به خاطر دريافت 
ديرهنگام پيام مردم از بين رفت. شاه بي پروا و تا جايي كه 
امكان داشت، به سركوب متوسل شد. در بخش بزرگي از 
پيام هاي امام خميني تا قبل از خرداد سال 1342 مي بينيم 
كه ايش��ان مشفقانه و ناصحانه به شاه هش��دار مي دادند. 
مهندس بازرگان در سال 1344 براي اولين بار به شاه گفت 
كه ما آخرين گروهي هستيم كه با شما با زبان علم و سلم 
صحبت مي كنيم لذا اين يك دروغ است كه شاه كوتاه آمد. 
او و حكومت كندذهنش تا لحظ��ه آخر و تا مرز حكومت 
نظامي به سركوب پرداخت. او در آبان 1357 و پس از نطق 
هفت دقيقه اي خود 11 بار گفت به وجود فسادهاي گسترده 
اذعان مي كنم و به من مجال اصاح بدهيد اما واكنش مردم 

اين بود كه تو خيلي دير فهميدي!
مومني خاطرنش��ان كرد: يكي ديگر از خطاهاي ساختار 
قدرت اين توهم اس��ت كه حكومت يكدست با حكومت 
متكثر جايگزين شود. تجربه اي كه شاه خواست حكومت 
يكدست تشكيل دهد در س��ال 1354 رخ داد. حكومت 
يكدس��ت به فاصله كمتر از سه سال به فروپاشي او منجر 
شد. اگر ظرفيت هاي خيلي بزرگ آزاد شده در اثر انقاب 
اسامي نبود، اين حادثه مي توانست در دوره احمدي نژاد 
رخ دهد ولي جداي از رخ ندادن اين اتفاقات، حداقل انتظار 
اين بود كه  قدرت تجربه مورد اشاره را بفهمند. در دوره 8 
ساله احمدي نژاد دستيابي به هر واحد رشد اقتصادي از نظر 
اتكاي به خارج، نسبت به دولت قبل از او 5 برابر بود كه در 
تاريخ برنامه ريزي كشور بي سابقه است. او كه با شعارهاي 
توخالي ما را به سمت تنش و بحران برد و هزينه مبادله 30 
تا 70 درص��دي را به دولت ايران تحميل كرد درحالي كه 
ادعاي عدالت خواهي او بسيار پررنگ بود. گوش هايي كه 
استعداد شنيدن كمي دارند بايد بدانند علي رغم نيت هاي 
خيري كه مي تواند وجود داشته باشد، حكومت يك دست 

به دست نشاندگي منجر مي شود.
عضو هيات علمي دانشگاه عامه با اشاره به اينكه دولت ها 
در اي��ران به جاي مس��ووليت پذيرش، ت��وپ را به زمين 
دولت هاي قبل خود مي اندازند، گفت: مردم همه دولت ها 
را ذيل جمهوري اسامي حساب مي كنند. اين نشانه تلخي 
از ضعف بنيه ادراك و كيفي��ت علمي صاحبان مناصب 
اس��ت. در دولت فعلي ما با يك ن��وآوري جديد هم روبرو 
شده ايم. متاس��فانه از رسانه هاي حامي دولت مي شنويم 
كه كسي در اعتراضات اخير مطالبه اقتصادي ندارد و از اين 
موضوع شادمان هس��تند و مي گويند خارجي ها در حال 
نقش آفريني هس��تند. اگر ظرفيت خرد و دانايي مناسب 
در اينها وجود داشت بايد از اينكه مطالبات اقتصادي مطرح 
نمي شود، به خود بلرزند چون اين عامت خطرناكي است 
و نشان دهنده يأس وسرخوردگي از وعده هاي دولت است. 
اين اتفاق فقط متوجه مردم يا دولت نيست. اين تصور براي 
همه خطرناك است. از اين ماجرا خطرناك تر اين است كه 
تصميم گيران به جاي پذيرش ضعف هاي خود، مردمي 
كه كارد به استخوان شان رسيده را به كشورهاي خارجي 
نس��بت دهد. در الفباي حكومتداري گفته مي ش��ود كه 
رقباي خارجي هميشه در كمين هستند و اين براي ايران با 
موقعيت استثنايي جزو بديهيات اوليه است. اگر كسي بگويد 
خارجي ها به سرزمين ما طمع دارند، حرف بديهي زده است 
ولي طمع خارجي ها اصيل نيست و طرز رفتار بين مردم و 
حكومت اصيل است. اين شعارهاي مشكوك مبني بر اينكه 
»اگر ما به حرف مردم گوش كنيم چنين و چنان مي شود« 
راه را براي مداخله خارجي ه��ا باز مي كند. در طول تاريخ 
هميشه ايراني ها يكي از مظاهر غيرت ملي بوده اند يعني اگر 
همين االن كوچك ترين ردي از دخالت خارجي پيدا شود، 
همه از تماميت ارضي كشور دفاع خواهند كرد. چقدر خوب 
است حاال كه همه از لفظ نفوذ استفاده مي كنند، رد نفوذ را 
در درون خودشان پيدا كننند وببينند چه كساني هستند 

كه اين حرف ها را مي زنند؟

   آلرژي به زنان براي چيست؟
مومني خاطرنشان كرد: سياست هاي اشتغال زدا و فقرزا در 
حال شكستن كمر مردم است. من به نمونه هايي از آن اشاره 
مي كنم كه حكومتگران گرامي ما فقدان شعارهاي اقتصادي 
را امري خطرناك تلقي كنند. چرا اين همه آلرژي به زنان 
 نشان مي دهند؟ حضرت زهرا )س( و حضرت زينب )س( 
مگر عدالتخواهي ممتاز نداش��تند؟ اينكه نرخ مشاركت 
زنان در ايران يك سوم ميانگين جهاني است نشانه خاك 
بر سري است. همين نسبت كه وضعيت بدي دارد از نقطه 
عطف روي كار آمدن دولت روحاني بدتر شده است. وقتي 
از هر سه نفري كه وارد دانشگاه ها شده اند، دونفرشان خانم 
است، يعني اينها به دنبال مشاركت هستند. از سال 1372 تا 
امروز، تمام مطالعاتي كه درباره بودجه خانوار صورت گرفته 
نشان مي دهد درآمد زنان مكمل درآمد مردان در خانوار 
اس��ت يعني اگر زنان به كمك مردان نيايند، خانواده فرو 
مي پاشد لذا اينكه يك عده مي گويند زنان در خانه بمانند تا 

نهاد خانواده حفظ شود، نشانه جهل است. 

   سه دهه تصميم گيري بي كيفيت
اس��تاد دانش��گاه عامه همچنين افزود: ما ب��ا يك نظام 

تصميم گيري بي كيفيت در سه دهه گذشته روبرو بوده ايم. 
از سال 1369 تا امروز، در تمام سياست هاي اقتصادي اتخاذ 
شده با شكست مواجه شده است. نكته تكان دهنده تر اين 
ماجرا اين است كه در سه دهه اخير، درباره هر موضوعي كه 
بيشتر از حيثيت خود مايه گذاشته، با شكست شديدتري 
مواجه شده است؛ مانند آزاد سازي تجاري، خصوصي سازي، 
يكسان سازي نرخ ارز و... كه مشاهده كرده ايم. اينها اين روند 
نزولي اضمحال را ناديده گرفته اند. شاخص رابطه مبادله 
كه بيانگر بنيه توليد ملي اس��ت و جايگاه ما را در اقتصاد 
جهاني مشخص مي كند در پايان دهه 1380 به كمتر از 
70 درصد سال 1367 رس��يده است. كساني كه دستي 
در اقتصاد ايران دارند مي دانند كه درسال 1367 بدترين 
عملكرد اقتصادي 10 ساله اول انقاب را داشته ايم. از آغاز 
دهه 1390 تا پايان آن باز يك سقوط 30 درصدي در اين 
رابطه تجربه كرده ايم. بانيان وضع موجود اين مسائل هستند. 
اگر حساب كتابي در كار بود و توسعه خواهي در كشور وجود 
داشت، اين سقوط وحشتناك يعني بستر سازي براي ذلت 
ايران در پهنه جهاني خودش را نش��ان مي داد. وقتي شما 
آنقدر ضعيف مي شويد، طمع خارجي ها را برمي انگيزي! 

اين چه شرافتي است كه به مردم اتهام مي زنيد؟ 

   مداراي نجيبانه مردم با فقر
مومني اظهار كرد: م��ن در كتاب خود به مداراي نجيبانه 
مردم با فقر اشاره كردم و نشان دادم كه مردم دارند از نيازهاي 
حياتي خود مي زنند. يعني ما با سقوط وحشتناك مصرف 
مواد پروتئيني، مواد لبني و برخي مواد نشاسته اي روبرو 
هستيم. اينها هزار بيماري و آسيپ پذيري در برابر اپيدمي ها 
ايجاد مي كند. در آن كتاب كه در سال 1396 نوشته شد، 

گفتم كه نجابت مردم ابدي نيس��ت. اين هشدار را گوش 
نكردند تا اينكه در س��ال 1398 كتاب »آتش خاموش« 
توسط سعيد مدني نوشته شد. در اين كتاب توضيح داده 
شده كه چرا ناآرامي هاي سال 1398 از همه ناآرامي هاي 
قبل خود شديدتر بوده است و مي گويد، كليد ماجرا سقوط 
و فروپاشي بي سابقه طبقه متوسط درآمدي در دهه 1390 
اس��ت و چون اين روند ادامه دارد، اعتراضات بعد از 1398 

شديدتر خواهد بود.

   دريافت و ارسال عاليم نادرست
فرشاد مومني در پايان سخنان خود گفت: سنسورهاي 
كليدي حكومت هم در حال دريافت و هم در حال ارسال 
عائم نادرس��ت است. به درس��تي مي گويند در منطقه 
به غايت آش��وب زده خاورميانه، به  طور نس��بتي امنيت 
بيش��تري داريم اما اهل علم مي گويند اين كادر امنيت 
كه تعريف كرده ايد از دريچه توس��عه بدون محتوا است 
يعني اين امنيت بستري براي مشاركت فعال در تعيين 
سرنوشت اقتصادي و سياسي مردم تعيين نكرده است. 
امنيتي كه مضمون توسعه خواهانه داشته باشد، امنيت 
متكي به مش��اركت مردم در بازار سياست و بازار اقتصاد 
اس��ت. اينجا است كه مي گويم اگر سنسور ها به درستي 
فعال بود نفوذي ها را بايد بين كس��اني كه مي گويند به 
دنبال حكومت يك دس��ت برويم پيدا كنن��د نه از بين 
بچه ه��اي 18-17 س��اله م��ردم! در ح��زب جمهوري 
اس��امي مطالعه اي كرديم كه موض��وع آن، اين بود كه 
چرا طراحي هايي كه خارجي ها براي فرو ريختن انقاب 
اسامي انجام دادند، بين 15 تا 25 برابر طراحي هايي بود 
كه براي حركت هاي آزادي خواه در ساير نقاط جهان به 

كار بردند اما در مقابل انقاب ما موفق نمي شوند؟ پاسخ 
اين بود كه مردم به حكومت اعتماد داش��تند و حكومت 
حق مش��اركت آنها را پذيرفته بود. در تاريخ 250 ساله 
گذشته ايران، هر بار فاصله حكومت ها با مردم بيشتر شد، 
دست نشاندگي آنها نيز بيشتر شده است. ما كتبي داريم 
كه مي گويند ش��اه آنقدر پشت به مردم كرد كه از شدت 
دست نشاندگي فروپاشيد. وقتي ما كارنامه دهه 1390 را 
بررسي مي كرديم به پديده شگفت انگيزي برخورد كرديم 
و آن، اين بود كه حتي در اسناد رسمي كه خوشبينانه ترين 
برآوردها هس��تند، از دهه 1390 به عنوان دهه از دست 
رفته ياد كردند. حدود 700 تا 900 ميليارد دالر در اين 
دهه به اقتصاد ايران تزريق شده و در اثر اين تزريق برآيند 
رشد اقتصادي صفر بوده است. شما كه به رشد با برآيند 
صفر حساس شده ايد، مراقب باشيد كه در همان دهه با 
سقوط 38 درصدي درآمد س��رانه روبرو بوده ايم يعني 
به طور متوس��ط يك س��وم س��فره مردم نابود شد و اين 
نشان دهنده اين اس��ت كه فقر و فاكت بيداد مي كند. 
حكومتگران ما يك حرف هايي مي زنند ولي به تبعات آن 
توجهي ندارند. شما از زبان يك مقام كليدي مي شنويد 
كه اگر 75 درصد جمعيت يارانه نگيرند، معيشت شان به 
خطر مي افتد. ش��ما اگر اين را مي فهميد، پس چرا ردي 
از داللت هاي آن در تعهدات شما ديده نمي شود؟ اندازه 
جمعيت فقير در س��ه ساله منتهي به س��ال 1400 دو 
برابر شده كه در تاريخ 100 س��اله اخير ايران بي سابقه 
است. اينكه ما روي مناسبات اقتصادي تاكيد مي كنيم 
به اين دليل است كه مسائل اقتصادي ملموس تر است. 
اميدواريم اينها بفهمند كه متملقان، رانت خوارها، دالل ها 

و رباخوارها دوستان حكومت نيستند.

بانك مركزي

بانك مركزي اعالم كرد
رشد ۳۴ درصدي نقدينگي 

در سال جاري
بانك مركزي تا پايان مهر ماه امسال، حجم نقدينگي را 
5676 هزار و 970 ميليارد تومان اعام كرد كه حاكي از 
رشد 34.3 درصدي نقدينگي نسبت به مقطع مشابه در 
سال گذشته اس��ت. اين در حالي است كه اين شاخص 
نسبت به پايان سال گذش��ته 17.5 درصد رشد داشته 
است. طبق اعام بانك مركزي در انتشار گزيده آمارهاي 
اقتصادي ، ضريب فزاينده نقدينگ��ي در پايان مهر ماه 
امسال معادل 7.963 است كه نسبت به پايان مهر سال 

قبل به ترتيب 0.2 و 0.5 درصد كاهش داشته است.
همچنين، پايه پولي در پايان مهر ماه امسال به رقم 712 
هزار و 930 ميليارد تومان رس��يده كه نسبت به مدت 
مشابه و پايان سال گذشته به ترتيب 34.5 و 18 درصد 

رشد داشته است. 

   خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان مهر ماه 
به 753.2 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با پايان 
س��ال قبل 2.9 درصد زياد شده و نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 8.4 درصد رشد داشته است.  همچنين، خالص 
مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 29 درصد رشد 
نسبت به پايان س��ال قبل به 231 هزار ميليارد تومان و 
مطالبات بانك مركزي از بانك ها با 35 درصد افزايش در 
مقايسه با پايان سال قبل به 197.4 هزار ميليارد تومان 
رسيد. مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بانك ها 
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13.8 
و 26.3 درصد رشد داشته است. البته، رقم بدهي دولت، 
شركت ها و موسسات دولتي به بانك مركزي در اين مدت 
به ترتيب مع��ادل 173 هزار ميليارد تومان و 57.9 هزار 
ميليارد تومان بوده كه هر يك در مقايسه با پايان سال قبل 

با رشد 4.4 و 55.5 درصدي مواجه شده اند.
البته بدهي دولت به بانك مركزي نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل، 30.4 درصد و بدهي شركت ها و موسسات 

دولتي 24.9 درصد رشد داشته است.

   وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در اين 
بخش با 20.6 درصد رشد نسبت به پايان مهر ماه سال قبل 
همراه بوده و به 1671 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد. 
حجم اسكناس و مسكوك نيز با 22.2 درصد كاهش به 
8600 ميليارد تومان رسيد. سپرده بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 36.1 درصد افزايش 
نسبت به پايان مهر سال قبل به 608.6 هزار ميليارد تومان 
رس��يد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به بانك مركزي نيز در پايان مهر ماه امسال با 35 

درصد رشد به 197.4 هزار ميليارد تومان رسيده است.

   خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي تجاري
ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در 
پايان مهر ماه امسال معادل 238.5 هزار ميليارد تومان 
است كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 20.4 درصد 
رشد نشان مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك 
مركزي نيز 3000 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت 
مش��ابه و پايان س��ال قبل به ترتيب 8.5 و 31.2 درصد 
كاهش يافته است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري 
در دوره مورد بررسي، 2235.7 هزار ميليارد تومان بوده 
كه نسبت به پايان سال قبل، داراي 11.9 درصد رشد بوده 
و ميزان بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان 
مهر ماه امسال به 49.9 هزار ميليارد تومان رسيده است.

   دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي تخصصي
بر اس��اس اين گزارش، مي��زان دارايي ه��اي خارجي 
بانك هاي تخصصي در پايان مهر ماه امسال معادل 395.2 
هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل 0.8 درصد 
رشد يافته است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي 
در اي��ن دوره رقم 1684 هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.3 درصد رشد دارد. 
همچنين، ميزان بدهي بانك ه��اي تخصصي به بانك 
مركزي 66.7 هزار ميليارد تومان است كه معادل 42.5 

درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزايش داشته است.

   ميزان بدهي خارجي ايران اعالم شد
بدهي خارجي ايران در پايان مهر ماه امس��ال،  به شش 
ميليارد و 579 ميليون دالر رس��يده كه نسبت به مدت 
مش��ابه و پايان س��ال قبل به ترتيب 38 و 31.8 درصد 
كم ش��ده است. به گزارش ايس��نا، گزارش جديد بانك 
مركزي از گزيده آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد ميزان 
بدهي هاي كوتاه مدت كشور يك ميليارد و 887 ميليون 
دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران نيز چهار ميليارد و 693 
ميليون دالر است. از سوي ديگر، معادل يورويي بدهي 
خارجي ايران، ش��ش ميليارد و 678 ميليون يورو است 
كه چهار ميليارد و 763 ميليون يورو از اين ميزان، حجم 
بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت بوده و يك ميليارد و 
915 ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت است. اين 
در حالي است كه ميزان بدهي خارجي كشور در پايان 
مهر ماه س��ال قبل معادل 9 ميليارد و 82 ميليون دالر 
بوده و ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور دو ميليارد و 
479 ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران نيز شش 
ميليارد و 604 ميليون دالر اعام شده است.  همچنين، 
رقم بدهي هاي خارجي ايران در پايان س��ال گذش��ته، 
معادل هش��ت ميليارد و 675 ميليون دالر بوده است. 
بنابراين، ميزان بدهي هاي خارجي كشور در پايان مهر 
ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل و پايان 
سال  گذشته به ترتيب 38 و 31.8 درصد با كاهش مواجه 
شده است.  گفتني اس��ت كه بدهي خارجي مجموعه 
تعهدات ايجاد ش��ده در نتيجه گشايش اعتبار اسنادي 
تس��هيات دريافتي از بانك جهاني و ساير سازمان ها و 
نهادهاي بين المللي همچنين تامين مالي پروژه هاي از 
طريق فاينانس، پيش فروش نفت و اوراق قرضه بين المللي 

را در بر مي گيرد.

فرشاد مومني: 3 دهه تصميم گيري بي كيفيت اقتصادي داشته ايم

قيمت تمام سكه در آستانه ورود به كانال ۱۹ ميليون تومان

 2 خطاي فاحش ساختار قدرت

سيگنال تحريم هاي اتحاديه اروپا به دالر تهران
روند قيمت طا و س��كه ديروز افزايشي بود. قيمت سكه 
گرمي بيشترين رشد را در خانواده خود داشت و وارد كانال 4 
ميليون توماني شد. قيمت طا و سكه، به غير از سكه امامي 
روز گذشته روند افزايشي داشت. روند افزايشي قيمت در 
بازار فلز زرد كه در هفته هاي گذشته بر مدار صعودي بود، 
همچنان ادامه دارد. اين روند معامله گران حرفه اي بازار را 
به گمانه زني در خصوص افت يك باره قيمت طا و سكه 
واداشته و برخي دست از خريد و فروش كشيده اند. دالر و 
انس جهاني طا امروز نيز مانند روزهاي گذشته رشد قيمت 
داشتند. قيمت اونس جهاني طا با بيش از 5 دالر افزايش 
با قيمت 1786.48 دالر مبادله مي ش��د. دوشنبه قيمت 
انواع سكه نوسان افزايشي زيادي داشت و سكه امامي در 
ساعاتي بيش از 600 هزار تومان رشد داشت. روزگذشته 
قيمت سكه امامي از سكه بهار آزادي ارزان تر معامله شد. 
اين افزايش قيمت سكه بهار در بازار معامات طا بي سابقه 
است. رش��د حباب س��كه نيز در روزهاي گذشته و امروز 
افزايش بي سابقه اي داشت. در هفته هاي گذشته برخي 
كارشناس��ان بازارهاي مالي روند افزايشي قيمت حباب 
س��كه را آالرمي براي افزايش قيمت دالر مي دانستند. در 
حالي كه روند قيمت طا و سكه همچنان افزايشي است، 
بسياري از تحليلگران بازار اين رفتار قيمت طا و سكه را 
منطقي نمي دانند و معتقدند ريسك خريد طا و سكه در 

بازار بسيار باال است.

   سكه بهار از امامي گران تر شد
سه شنبه قيمت طا و سكه هر دو با روند صعودي آغاز به 
كار كرد و سكه امامي در همان پله چهارم كانال 18 ميليون 
توماني معامله شد. در ادامه روز اما اين قطعه از سكه روند 
نزولي محدودي داشت و با توجه به روند قيمت در گذشته 
به نظر مي رس��د سكه امامي نيز مانند ساير قطعات سكه 
امروز هم گران شود. سكه امامي 259 هزار تومان ارزان شد 
و با قيمت 18 ميليون و 346 هزار تومان معامله شد. سكه 
بهار آزادي در آخرين ساعات معاماتي روز گذشته از سكه 
امامي پيشي گرفت و گران تر عرضه شد. اين روند امروز نيز 
با افزايش قيمت اين قطعه از سكه ادامه دارد. رشد 12 هزار 
توماني قيمت سكه بهار، اين قطعه از سكه را به قيمت 18 
ميليون و 407 هزار تومان رس��اند. اما به نظر مي رسد اين 

روند در ساعات آينده تغيير كند. نيم و ربع سكه ديروز وارد 
كانال جديد قيمت شدند و بيش از 400 هزار تومان گران 
ش��دند. اين قطعات سكه امروز نيز 300 هزار تومان گران 
شدند و با روند صعودي به كانال باالتر نزديك شدند. نيم 
س��كه امروز با قيمت 11 ميليون و 900 هزار تومان و ربع 
سكه نيز با قيمت 7 ميليون و 900 هزار تومان معامله شد. 
امروز بيشترين رشد قيمت مربوط به سكه گرمي بود. اين 
 قطعه از سكه در هفته گذشته كمترين رشد قيمت را داشت.
 اما سه شنبه با افزايش 380 هزار توماني وارد كانال 4 ميليون 
توماني شد و به قيمت 4 ميليون و 250 هزار تومان معامله 
شد. قيمت طا امروز هم روند صعودي داشت. هر مثقال 
طا با 35 هزار تومان افزايش همراه بود و با قيمت 7 ميليون 
و 276 هزار تومان معامله شد. هر گرم طاي 18 عيار هم با 
رشد 7 هزار توماني قيمت به يك ميليون و 680 هزار تومان 
رسيد. طاي دست دوم نيز از افزايش قيمت طا تبعيت 
كرد و روز گذشته گران تر شد. يك ميليون و 567 هزار تومان 
قيمت هر گرم طاي دست دوم است. امروز حباب ربع سكه 
از 4 ميليون و 800 هزار تومان گذشت و به كانال 5 ميليون 
توماني نزديك شده است. اين قطعه بزرگ ترين حباب را 
در ميان ساير قطعات سكه دارد. عضو اتحاديه طا و جواهر 
اظهار داشت: حباب سكه به 2 ميليون و 200 هزار تومان 
رسيده كه اين ميزان را سنگين مي دانيم. همچنين امروز هر 
گرم طا 18 عيار يك ميليون و 720 هزار تومان معامله شد.

   قيمت تمام س�كه در آستانه ورود به كانال 
۱۹ ميليون تومان 

عباداهلل محمدولي در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه قيمت 
هر قطعه سكه تمام طرح جديد به 18 ميليون و 900 هزار 
تومان رسيد، اظهار داشت: حباب سكه به 2 ميليون و 200 
هزار تومان رس��يده كه اين ميزان را سنگين مي دانيم. 
همچنين امروز هر گرم طا 18 عيار يك ميليون و 720 
هزار تومان معامله ش��د. وي درباره ميزان عرضه و تقاضا 
ادامه داد: دادو ستد ادامه دارد و معامات بين همكاران و 
هم صنف ها يك نياز بوده و در حال انجام است. موضوع 
اين اس��ت كه توليدكننده و فروشنده براي همان مقدار 
اندكي كه توليد و عرضه مي كند بايد جايگزين آن طاي 
آب شده را براي توليدات بعدي خريداري كند اما در اين 

مدت زمان نوسانات قيمتي، تقاضا براي خريد مصنوعات 
طا نسبت به گذشته بسيار كاهش پيدا كرده  و حتي به 
مقدارمتوسط هم نمي رسد. عضو اتحاديه طا و جواهر با 
اش��اره براي تقاضا براي خريد سكه گفت: اگر هم شاهد 
افزايش تقاضا در بازار سكه نبوده ايم اما عده اي سرمايه هاي 
خود را به سمت سكه آورده اند كه اين شامل سرمايه هايي 
مي ش��ود كه معموال قدرت خريد در ساير بازارها و گروه 
سرمايه گذاري را ندارند و همين اقدام تقاضا براي سكه را 
افزايش مي دهد. وي افزود: البته تقاضا براي س��كه هاي 
كم وزن بيش��تر است و در شرايط افزايش قيمت سكه تا 
باالي 18 ميليون تومان تقاضا براي سكه هاي ربع و يك 
گرمي افزايش يافته است .با روند صعودي قيمت دالر در 
روزهاي گذشته، اين اسكناس امريكايي امروز نيز افزايشي 
بود. افزايش قيمت تاريخي اين اس��كناس امريكايي به 
گونه اي است كه حتي معامله گران نيز اين روند افزايشي 
لحظه اي قيمت دالر را باور ندارند. به نظر مي رسد تنگناي 
ايران در مسائل سياسي انتظارات بازار را تحت تاثير قرار 
داده و نوسانانات افزايشي معامات همچنان پابرجاست. 
اين در حالي است كه معامله گران نيز شوك قيمتي بازار 
را ناباورانه مي دانند و معتقدند بايد با احتياط معامله كرد 

تا نقره داغ نشد.

   آخرين وضعيت قيمت دالر
قيمت دالر ديروز با روند افزايشي همانند روزهاي گذشته 
آغاز به كار كرد. اين روند صعودي در س��اير نرخ هاي دالر، 
اعم از نيمايي، توافقي و مسافرتي نيز وجود داشت. قيمت 
دالر نيمايي امروز به 28 هزار و 928 تومان رسيد و اختاف 
قيمت اين ارز سهميه اي براي حواله هاي واردكنندگان و 
صادركنندگان با بازار آزاد 31.53 درصد شد. يعني بيش از 

9 هزار تومان اختاف قيمت داشت.

   كسري تراز تجاري رشد كرد
بر أساس گزارش دنياي اقتصاد، با استناد به گزارش 8 
ماهه گمرك ايران از آمار تجارت كشور؛ ميزان كسري 
تراز تجاري رشد كرده است. دليل اين موضوع هم رشد 
ميزان واردات در كشور است. با توجه به اينكه واردات 
كاالهاي اساس��ي با دالر نيمايي انجام مي شود، اين 

اختاف قيمت دالر نيما و ارز آزاد منجر به رشد واردات 
و كاهش توليد به جهت نداشتن صرفه اقتصادي شده 
است. با تشديد اختاف قيمت ميان دو ارز نيما و آزاد، 
سيگنال تسريع كاهش صادرات و افزايش واردات به 
تجارت داخلي اين نگران��ي را در ماه هاي آينده براي 
توليدكنندگان بيش��تر مي كند. زي��را فاصله قيمتي 
موجود موجب ارزان تر شدن واردات نسبت به توليد 
داخل مي شود. در شرايطي كه با افزايش قيمت دالر 
آزاد، هزينه ه��اي توليد در داخل، خود را با نرخ جديد 
تطبيق مي دهند، فاصله به وجود آمده در نرخ نيما باعث 
مي ش��ود صادرات گران تر از واردات شود. همچنين 
واردات با وجود محدوديت هاي بي ش��مار بين المللي 
راحت تر و با سود بيشتري از توليد و صادرات انجام شود. 
در اين ش��رايط منابع كشور كاهش پيدا مي كند و در 
گذر زمان افزايش مصارف به قيمت دالر فشار مي آورد.

   سيگنال تحريم هاي اتحاديه اروپا 
به دالر تهران

روز گذشته اتحاديه اروپا تحريم هاي جديدي عليه ايران 
تصويب كرد و دليل اين تصميم را ارايه پهباد به روسيه و 
سركوب اعتراضات عنوان كرد.  اين در حالي است كه با روند 
نااميدكننده روابط خارجي ايران، اميد به توافقات هسته اي 
برجام در افق دورتري قرار گرفته اس��ت. به نظر مي رسد 
اين سيگنال كاهشي قيمت دالر در بازار معامات تهران 
غيرفعال و ناكارآمد باشد. قيمت دالر در بازارهاي موازي نيز 
روند افزايشي داشت اما اين روند در دالر سليمانيه و درهم 
امارات بيشتر بود. قيمت دالر هرات به 37 هزار و 600 تومان 
رسيد و دالر س��ليمانيه نيز 38 هزار و 450 تومان معامله 
ش��د. ضمن اينكه فردايي ارزهاي مذكور با روند كاهشي 
محدود معامله مي شوند. اما درهم امارات كه روز گذشته 
برخي معامله گران معتقد بودند لي��دري بازار دالر تهران 
را به دست گرفته، از ابتداي معامات امروز روند صعودي 
پلكاني داشت و در لحظه نگارش اين گزارش با قيمت 10 
هزار و 630 تومان داد و ستد شد. درهم امارات 3 روز پيش 
در محدوده 9 هزار تومان نوس��ان داشت و اين كانال چند 
ماهي بود براي درهم حفظ ش��ده بود. اما روند رشد درهم 
در 2 روز گذش��ته بسيار سريع بود. برخي معامله گران در 

شرايطي بازار را كاهشي مي دانند كه بانك مركزي با ابزاري 
قوي وارد كارزار شود.

   رشد قيمت دالر قابل پيش بيني بود
در همين راستا مجتبي ديبا، كارشناس بازارهاي مالي با 
تاكيد بر اينكه بازار ارز تحت تاثير برخي اخبار سياسي نوسان 
دارد به تجارت نيوز گفت: »خبرها ضد و نقيض است و كاما 
در فض��اي مه آلود جلو مي رود. به همين علت نمي توانيم 
آينده بازار را شفاف پيش بيني كنيم و نمي توانيم شفاف 
صحبت كنيم.« او با اش��اره به تحريم هاي جديد اتحاديه 
اروپا عليه ايران افزود: »اين اخبار نشانه هايي است كه بازار 
از آن تاثير مي گيرد. اخبار سياس��ي اينچنيني مي تواند 
قيمت دالر را صعودي كند.« دبيا ادامه داد: »در مقابل اين 
اظهارات، صحبت هايي مبني بر تغيير برخي ساختارها از 
سوي مسووالن رده باالي كشور عنوان شده كه عده اي اين 
تغيير را نشانه از سرگيري مذاكرات برجام تلقي كرده اند و 
اين سيگنال مثبتي براي بازار به حساب مي آيد.« او درباره 
آينده نرخ ارز گفت: »فعا با اخبار و اطاعاتي كه شاهد آن 
هستيم نمي توانيم بلندمدت را پيش بيني كنيم. بايد قدم 
به قدم حوادث را تحليل كنيم. اين در حالي است كه روند 
افزايشي قيمت دالر از ابتداي سال تاكنون قابل پيش بيني 
بود و اين شرايط فعلي سياسي نيز به افزيش قيمت دامن 
زد.« ديبا فضاي داخلي كشور را نيز عاملي جهت بي ثباتي 
قيمت و روند افزايشي دالر عنوان كرد و گفت: »بايد ديد با 
توجه به اخبار متفاوت در فضاي سياسي اين روزهاي كشور 
و اخبار بي شمار ايران در فضاي بين المللي روند قيمت دالر 
در بازار ايران با توجه به ارزپاشي و تاش دولت براي مهار 
قيمت دالر چگونه رقم مي خورد.« در حالي كه ش��رايط 
سياست خارجي جمهوري اس��امي در تنگناي شديد 
تحريم ها و روابط نامساعد با ساير كشورهاست، اخباري 
نظير سفر رييس جمهور چين به عربستان و حواشي آن و 
تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا نيز مزيد بر علت شده است. 
روز گذشته نيز رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست 
با وزير بازرگاني براي انعقاد تفاهم نامه اي بين بانك مركزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه دالر زياد است. 
اما به نظر مي رسد اين سيگنال در بازار امروز ارز معكوس 

عمل كرد و قيمت دوباره باال رفت.
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۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رييس جمهور در خالل صدور 
فرمان ۸ ماده اي براي بهبود عملكرد صنعت خودروسازي، 
واگذاري مديريت دولتي شركت هاي خودروسازي را نيز 
مورد تاكيد قرار داد كه بر اس��اس اي��ن فرمان، واگذاري 
مديريت دولتي شركت هاي خودروسازي ايران خودرو 
و س��ايپا حداكثر ظرف ۶ ماه يعني تا پايان شهريور ماه 
۱۴۰۱ به بخش غيردولتي تعيين تكليف شود. در همين 
راستا نيز سيد رضا فاطمي امين وزير صمت ۲۹ خرداد 
ماه از همكاري با مركز كانون وكال و كارش��ناس رسمي 
قوه قضاييه ب��راي قيمت گذاري تمام ام��وال مربوط به 
ايران خودرو سايپا خبر داد و اعالم كرده بود كه پس از اتمام 

مراحل قيمت گذاري، فرآيند واگذاري آغاز خواهد شد.
آن ط��ور كه فاطم��ي امين اع��الم كرد قرار ب��ود بلوك 
۴۰ درصدي س��هام س��ايپا و بلوك ۲۵ درصدي سهام 
ايران خودرو كه مربوط به خود سهامداري )سهام تودلي 
خودروسازان كه سال ها پيش در قالب تعاوني كاركنان 
واگذار ش��د( اس��ت، از طريق بورس به بخش خصوصي 
واگذار شود تا از اين طريق نفوذ دولت در خودروسازي ها 
كاهش يابد. از س��ويي ديگر با توجه ب��ه اينكه دولت در 
ايران خودرو ۵.۷ درصد و در س��ايپا ني��ز ۱۷.۳ درصد از 
طريق سازمان گسترش و نوسازي صنايع )اي درو( سهام 
دارد، حسين قربان زاده رييس سازمان خصوصي سازي كه 
پيش از اين گفته بود به دليل در وثيقه بودن سهام مورد 
نظر، امكان واگذاري آن وجود ندارد، در نامه اي به فاطمي 
امين پيشنهاد داد كه سهام تودلي و باقيمانده سهم دولت 

در ايران خودرو و سايپا به صورت توأمان واگذار شوند.
از س��وي ديگ��ر حس��ين قرب��ان زاده رييس س��ازمان 
خصوصي سازي گفت كه درباره برخي موارد از جمله پيش 
نيازها و حذف قيمت گذاري دستوري اشتراك نظر ايجاد 
شد، اما در خصوص نوع واگذاري هنوز اختالف نظرهايي 
وجود دارد كه قرار شد به جاي آنكه پشت درهاي بسته 
به بحث گذاش��ته ش��ود، موضوعات ب��ا صاحبنظران و 
كارشناسان به اشتراك گذاشته و بر مبناي خرد جمعي 
تصميم گيري شود. سازمان خصوصي سازي باالخره پس 
از تغيير و تحوالتي كه در حوزه عملكرد داشته است، بر 
موضوع خودرو متمركز شده و اين موضوع پيشاني كار اين 
سازمان در زمان حاضر تلقي مي شود چراكه مزايده بسيار 
بزرگ و خوبي برگزار كرديم و موضوع واگذاري دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل نيز حل شد و اكنون بايد موضوع 

خودرو را با تمركز بيشتر رسيدگي كنيم.
برخي از فعاالن اقتصادي مي گويند كه اين عرضه انجام 
نخواهد شد چرا كه وزارت صمت سخني در خصوص اين 
واگذاري ها نمي گويد و بر اساس تجربه گذشته احتماال 
اين وزارتخانه مخالف عرضه سهام دولتي خودروسازها 
در بورس باشد. احس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد مهرماه 
امسال گفت كه دس��تگاه هاي دولتي براي فروش سهام 
دولتي خودروس��ازان مقاومت مي كنند و اين س��هام را 
به عنوان وثيقه در بانك ها گذاش��ته اند. بر همين اساس 
مجموعه ها تنها يك ماه فرصت داشتند كه اين وثيقه را با 
ساير وثايق جايگزين كنند اما بررسي ها نشان مي دهد كه 

تا به امروز اين كار انجام نشده است. بر اساس اعالم سازمان 
خصوصي سازي قرار اس��ت تا پايان اين هفته چارچوب 
واگذاري صنعت خودرو آم��اده و به امضاي وزير صمت 
و اقتصاد برس��د. همچنين برنامه زمان بندي واگذاري 
تودلي ها تا پايان اين ماه اعالم خواهد شد. از سوي ديگر 
واگذاري سهام تودلي ها و سهم  چرخشي خودروسازان 
كه شامل سهم هاي وساپا، ورنا، سايپا خگستر و تعاوني 
خاص از ايران خودرو مي شود در دستور كار است. نكته 
مهم اينجاس��ت كه پيش از واگذاري بايد قيمت گذاري 
دس��توري و اعمال تعرفه خودروها حذف شود و همانند 
عرضه هاي ديگر مبناي اصلي عرضه و تقاضا باشد. البته 
قب��ل از واگذاري بايد ارزش گذاري انجام ش��ود؛ چرا كه 
آخرين ارزش گذاري سازمان خصوصي سازي مربوط به 
شش سال پيش است و منطقي نيست تودلي ها يا سهام 

دولت با اين ارزش گذاري واگذار شوند.

خودروييهاچگونهواگذارميشوند؟
يك كارش��ناس صنعت خودرو درخص��وص واگذاري 
خودروس��ازها گفت: واگذاري خودروس��ازان مس��اله 
پيچيده اي است زيرا اواًل خودروسازان بنگاه هاي بزرگي 
هس��تند و در فروش انحصار دارند ع��الوه بر آن از طرف 
جامعه حساسيت هاي زيادي روي اين دو شركت وجود 
دارد. بنابراين ورود به بحث واگذاري اين دو شركت نسبت 
به ش��ركت هاي ديگر فرق مي كند و نياز به برنامه ريزي 
دقيق��ي دارد. محمدرضاي��ي ادامه داد: از س��ويي ديگر 

در حال حاضر سياس��ت هاي صنعتي به شكلي نيست 
كه اگر خودروس��ازان به بخش خصوصي واگذار شوند، 
بتوانند منافع خود را با منافع كش��ور همس��ان كنند و 
در واقع دچار تضاد منافع مي ش��وند؛ بنابراين به سمت 
مونتاژكاري حركت مي كنند.اين واگذاري خودروسازان 
كه يكي از اصلي ترين پيشران هاي اقتصاد كشور محسوب 
مي شوند و صنايع زيادي وابسته به آنها هستند، نياز به يك 

برنامه ريزي درست و دقيق و البته تدريجي دارد.
وي اضافه كرد: فروش دفعتي س��هام چرخه اي و سهام 
دولت در خودروس��ازان جز زيان نتيجه ديگري نخواهد 
داش��ت، دولت بايد گام به گام اين برنامه را جلو ببرد؛ به 
عنوان مثال دولت بايد ابتدا نسبت به واگذاري مديريت 
يا اجاره طوالني مدت شركت ها اقدام كند و بعد به سمت 
واگذاري كامل حركت كند. به عنوان مثال اگر سهام ۱۷ 
درصدي دولت در شركت سايپا فروخته شود و شخص 
خريدار نسبت به خريد سهام تودلي اين شركت كه ۴۰ 
درصد برآورد مي ش��ود، اقدام كند بنابراين كل مديريت 
اين شركت را مي تواند در دست بگيرد و اگر اهل فن نباشد 
ش��اهد بروز بحران هاي كارگري، التهاب در بازار خودرو 
و… خواهيم بود. بنابراين براي واگذاري خودروسازان 
ابتدا بايد با ديدگاه هاي كارشناسي وارد عمل شد و سپس 

به صورت تدريجي و همه جانبه اقدام كرد.

كاهشتصديگريدولتبايدموقتباشد
رضايي با اشاره به تغيير نظر تيم اقتصادي دولت براي 

واگذاري خودروس��ازان، گفت: قاعدتًا تيم اقتصادي 
دولت اعم از سازمان خصوصي س��ازي، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و… طبق خواست اوليه مبني بر 
واگذاري دفعتي س��هام وارد عمل شدند اما در ادامه 
وقتي با واقعيات رو به رو ش��دند، متوجه تبعات اين 
مدل واگذاري شده و به نوعي عقب نشيني كردند. به 
نظر مي رس��د دولت هم اكنون به دنبال تغيير نقش 
تصدي گري خود در اين شركت هاست؛ اين موضوع 
ايده خوبي است و مي تواند به كاهش دامنه دخالت و 
نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود اما 
بايد به صورت موقت و گذرا باشد. يعني دولت بايد به 
صورت موقت نقش تصدي گري خود را كاهش دهد 
و در ادامه و با ارزيابي دقيق و برنامه ريزي درس��ت، 
نس��بت به واگذاري س��هام خود اقدام كند. وي در 
پايان تاكيد كرد: در واقع واگذاري س��هام دولت در 
خودروس��ازان امري واجب اس��ت و بايد انجام شود 
اما نكته ما اين اس��ت كه اين اقدام بايد به تدريج و با 
كار كارشناسي انجام ش��ود زيرا خودروسازان حتي 
در حالي كه زيان ده هم هس��تند ام��ا خريدار دارند. 
بر اساس نظر س��ازمان خصوصي سازي قيمت گذاري 
دس��توري به عن��وان پيش ش��رطي ب��راي واگذاري 
خودروس��ازان مدنظر قرار دارد ك��ه موضع صحيحي 
است زيرا قيمت گذاري دستوري عالوه بر اينكه يكي از 
اصلي ترين عوامل زيان ده شدن خودروسازان محسوب 

مي شود، ارزش شركت ها را هم پايين آورده است.
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نهادناظردربورس
بسيارشكنندهاست

رادار اقتصاد| مرتضي افقه اقتصاددان و عضو هيات 
علمي دانشگاه اهواز در خصوص چرايي وقوع تخلفات 
عديده اي در كارگزاري تدبيرگر سرمايه و عدم ورود به 
موقع نهاد ناظر براي جلوگي��ري از تحميل زيان هاي 
سنگين به سهامداران و موارد مشابهي از اين دست گفت: 
يكي از مهم ترين داليل تشكيل نهادي به نام نهاد ناظر در 
بازار سرمايه مراقبت ونظارت بر بسياري از اموري است كه 
مي تواند محل تشكيل فساد و سوءاستفاده هاي مختلفي 
ش��ود كه در نهادهاي مالي چون بورس و بازار سرمايه 
امكان وقوع آنها محتمل است. آنچه در اين موضوع حائز 
اهميت اس��ت وجود نهاد ناظري قوي است كه از همه 
ابزارهاي خود به صورت كارآمدي استفاده كند در غير 
اين صورت نهاد ناظر به يك نهاد فرمايشي و بي مصرفي 
كه جنبه غير كاربردي و مصنوعي دارد تبديل مي شود.

وي در اين باره افزود: موضوع مهم اين اس��ت كه در بازار 
س��رمايه، بورس و اقتصادي كه دولتي است و دولت در 
آن ح��رف اول و آخر را مي زند و تبعيض درآمدي ايجاد 
مي شود بي ترديد جمع زيادي از مردم در برابر گروه هاي 
قدرت و دارندگان ثروت و تصميم گيران آس��يب پذير 
مي شوند چرا كه اصحاب قدرت و ثروت براي تامين منافع 
مادي خود با قوانين و نظارت هاي ناكارآمد زمينه وقوع 
فساد را فراهم مي كنند. استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: در 
حالي كه قدرت سياسي بايد سد بزرگي در برابر اصحاب 
ثروتي باشد كه از راه هاي نادرست به دنبال مال افزايي و 
كسب ثروت هاي بيشتر هستند اما چون دولت در همه 
امور اقتصادي دخيل است اين زمينه به درستي فراهم 
نمي شود و حضور خود دولت در بخش هاي مختلف و 
مديريت اركان اقتصاد، زمين��ه را براي انجام رويه هاي 
تخلف زا آماده مي كند بنابراين در چنين نظام مديريتي و 
نظارتي بسيار ضعيف تخلفي از سوي يك كارگزاري سر 
بزند چندان دور از انتظار نيست. مرتضي افقه استاد اقتصاد 
خاطرنشان كرد: در شرايطي كه دولت مدير و ناظر است 
و انتخاب مديران بخش هاي خصوصي مثل بورس نيز به 
دست دولت انجام مي شود نهاد ناظر به شدت آسيب پذير 
مي شود. اصوال نهادهاي ناظر تركيب ماموران و كارمنداني 
است با حقوق هاي بسيار پايين مثل عامه مردم با قدرت 
خريد بسيار كم. اين افراد در چنين جايگاهي نمي توانند 
در مقابل افراد فربهي به نام ابرثروتمندان بايستند، ضمن 
اينكه اصحاب قدرت نيز چنين اج��ازه اي در پاره اي از 
موارد به آنها نمي دهند بنابراين زمينه براي ارتكاب فساد 
در بازارهاي مالي و سرمايه اي فراهم مي شود. مرتضي 
افقه گفت: علي رغم اينكه تالش مي شود تا در برابر وقوع 
فساد و تخلف هاي اقتصادي و مالي، سدهايي گذاشته 
شود اما باز هم شاهد فسادها و موارد سنگيني از اجحاف 
در حق سهامداران خرد هستيم. اين روند نشان مي دهد 
بسترهاي تخلف زا و فساد زا همچنان وجود دارد. با اينكه 
دس��تگاه هاي نظارتي براي مقابله و جلوگيري از وقوع 
تخلفات ايجاد شده اند اما چون خود نهاد ناظر شكننده 
اس��ت به ابراز وجود اين نهاد براي جلوگيري و مقابله با 
تخلفات مالي كه در بورس به وقوع مي پيوند نمي توان اتكا 
كرد. مرتضي افقه در خصوص اهميت جبران زيان هاي 
مالي وارده بر س��هامداران كارگزاري متخلف و س��اير 
سهامداراني كه در فضاي اينچنيني دچار زيان شده اند 
گفت: دولت ضامن سالمت اموال مردم و فعاليت هاي 
اقتصادي آنهاست. در كشورهاي توسعه يافته تمام اموال 
و دارايي مردم تحت پوشش هاي بيمه اي قرار مي گيرد 
تا در بروز حوادثي، امكان جبران فراهم باش��د، هر چند 
وقايعي كه در بورس ما رخ مي دهد به هيچ وجه در بازار 
سرمايه كشورهاي غربي به وقوع نمي پيوندد كه مثال 
مشابهي از آن ارايه دهيم. وي در اين باره افزود: با توجه 
به اينكه خسارت هاي وارد شده بر سهامداران در سازمان 
بورس ايران، ناش��ي از سوء تدبيرها و سوءاستفاده هاي 
مديران است قطعا بيمه تمايلي به پرداخت زيان هاي 
اينچنيني ندارد. آنچه در اين موضوع حائز اهميت است 
چون دولت در بورس مديريت مي كند بايد ريسك اين 
موارد را متقبل شود و دولت بايد به سهامداران متضرر شده 
خسارت بدهد؛ يعني دولت بايد از كساني كه در چنين 
مسائلي درآمدهاي بااليي كسب مي كنند پول بگيرد و 
خسارت هاي سهامداران را جبران كند كه متاسفانه روش 
دولت براي جبران زيان ه��ا به ضرر عموم مردم جامعه 
است. مرتضي افقه عضو هيات علمي دانشگاه اهواز گفت: 
جبران زيان سپرده گذاران در صندوق هاي اعتباري از 
جيب مردم صورت گرفت نه از جيب كس��اني كه مال 
مردم را باال كشيده بودند. استقراض از بانك مركزي براي 
جبران زيان سپرده گذاران شايد در نگاه اول خوب باشد 
و منجر به ايجاد آرامشي در گروه زيان كردگان شود 
اما در نهايت به زيان كل جامعه تمام مي شود چرا كه 
با تورم ايجاد شده دولت از جيب مردم به نفع عده اي 
وارد معركه شد كه اتفاقا منابع مالي و پول هاي مردم را 

دو قبضه به نفع خود برداشت كرده بودند.

بامديرانشركتهاييكه
سودسهامعدالتراواريزنكنند

برخوردميكنيم
سنا| پيمان حدادي، دس��تيار ويژه رييس سازمان 
بورس در سهام عدالت گفت: سود امسال سهام عدالت 
بيش از ۲ برابر س��ود پرداختي سال گذشته است. بر 
همين اساس شوراي عالي بورس تصميم گرفت سود را 
در دو مرحله پرداخت كند كه مرحله اول تا پايان آذر ماه 
و مرحله دوم پايان اسفند ماه خواهد بود. وي افزود: عمده 
شركت هاي سهام عدالت، ملزم هستند تا پايان آذر ماه 
سود تقس��يمي مجامع خود را به سهامداران عدالت 
پرداخت كنند. تاكنون برخي ش��ركت ها به صورت 
كامل و برخي ديگر تا پايان هفته و باقي شركت ها قول 
داده اند تا پايان آذر ماه اين سود را واريز كنند. حدادي در 
پايان خاطرنشان كرد: عدد نهايي سود مرحله اول سهام 
عدالت بعد از پرداخت توسط شركت ها مشخص و از 
طريق سامانه سجام به حساب سهامداران واريز خواهد 
شد. سازمان بورس با اعضاي هيات مديره شركت هايي 
كه در پرداخت سود سهام عدالت كوتاهي كنند، از 

طريق كميته تخلفات برخورد خواهد كرد.

سرازيرشدنسودعرضه
خودرودربورسكاالبهجيب

توليدكنندهومصرفكننده
ايرن�ا| محمدرضا ش��هيدي تبار، كارش��ناس بازار  
سرمايه بورس را دماسنج اقتصاد كشور دانست و افزود: 
نمي توان چنين انتظاري را داشت كه بورس بدون ايجاد 
رشد در روند اقتصادي كشور با صعود همراه شود. وي به 
رشد بازارهايي مانند مسكن، طال و سكه طي چند هفته 
گذشته اشاره كرد و گفت: اين اتفاق در حالي رخ داد كه 
بازار سرمايه رشد قابل توجهي را تجربه كرد و از ديگر 
بازارها عقب مانده است. شهيدي تبار با اشاره به افزايش 
نرخ ارز در بازار، اظهار داشت: روند معامالت بورس بايد 
همسو با نرخ دالر و تورم با روند صعودي همراه مي شد، 
در حالي كه اين اتفاق رخ نداد و اين امر ناشي از وجود 
برخي از مشكالت در بخش هاي مختلف است كه در 
معامالت بورس خود را نشان داده است. اين كارشناس 
بازار سرمايه پتروشيمي را به عنوان يكي از موتورهاي 
محرك بازار سرمايه معرفي كرد و گفت: اين صنعت در 
زمستان احتماالً با مشكل قطعي گاز مواجه شده كه اين 
مساله در كنار ديگر عوامل زمينه ساز ايجاد نوسان در 
معامالت بازار سهام شده است. وي ادامه داد: همچنين 
در كنار اين مسائل اگر سرمايه گذار سرمايه خود را وارد 
سپرده هاي بانكي كند، سود بااليي را به صورت ثابت 
سود دريافت مي كند، در حالي كه در بورس اين اتفاق 
رخ ن��داده و انگيزه اي براي ورود به بازار را كاهش داده 
است. شهيدي تبار به عرضه خودرو در بورس كاال اشاره 
كرد و افزود: خودروسازان محصولي را كه در بازار آزاد 
۴۰۰ ميليون تومان قيمت دارد را در شيوه دستوري 
۲۰۰ ميليون تومان مي فروختند كه مابه التفاوت ۲۰۰ 
ميليون تومان نصيب دالالن مي ش��د، اما خودرو در 
بورس كاال حدود ۳۰۰ ميليون تومان قيمت مي خورد 
و ۱۰۰ ميليون تومان ب��ه چرخه توليد باز مي گردد و 
۱۰۰ ميليون تومان ديگر نيز به س��ود مصرف كننده 
واقعي تمام شود. اين كارشناس بازار سهام بيان كرد: 
يكي از راهكارهاي در نظر گرفته شده به منظور حذف 
رانت و داللي در بازار، اقدام دولت براي عرضه خودرو در 
بورس كاال بود كه اين اتفاق به عنوان تصميمي مثبت 
در صنعت خودرو تلقي مي شود. اجراي چنين اقدامي 
باعث مي شود تا سهام خودرويي در بورس با رونق همراه 
شود و سهامداران اين ش��ركت ها با ضرر كمتري در 
بازار روبرو شوند. وي ادامه داد: اتخاذ چنين تصميمي 
مبني بر عرضه خودرو در بورس كاال از جمله اتفاقات 
مثبتي اس��ت كه باعث ايجاد شفافيت در بازار خودرو 
خواهد شد. شهيدي تبار با بيان اينكه قيمت گذاري 
دس��توري در هيچ اقتصادي جواب نداده نش��ده و 
تجربه ناموفقي بوده است، گفت: اين سياست بارها 
در ايران اجرا شد، اما هيچگاه در بلندمدت با تاثير 
مثبت همراه نبود، به غير از اينكه اين اقدام زمينه 
ضرر و زيان بنگاه هاي اقتصادي و ضعف در عملكرد 
آنها را ايجاد كرده است. اين كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: حذف قيمت گذاري دستوري از جمله 
اقدامات مثبتي است كه اكنون به مرحله اجرا رسيده 
اس��ت و به نظر مي رس��د عرضه خودرو در بورس 
كاال زمينه اي براي كاهش اعم��ال قيمت گذاري 
دستوري خواهد بود. اگر قرار است صنعت خودرو از 
سايه قيمت گذاري دستوري خارج شود بورس كاال 
مي تواند بستري مناسب براي اجراي اين اقدام باشد.

قوانينجديدعرضهخودرو
دربورسابالغشد

باش�گاه خبرنگاران| طبق ابالغيه وزارت صمت 
حداقل عرضه هر محصول در بورس كاال در هر دوره به 
تعداد ۲۰۰۰ دستگاه براي دو خودروساز بزرگ و براي 
ساير ش��ركت هاي خصوصي حداقل به ميزان ۵۰۰ 
دستگاه تعيين ش��د. منوچهر منطقي معاون صنايع 
حمل و نقل وزير صمت در نامه اي به شركت هاي ايران 
خودرو، سايپا، بهمن موتور و آرين پارس موتور اعالم 
كرد: نظر به عرضه محصوالت آن شركت در بورس كاال، 
الزم است در راستاي تنظيم بازار، اقدامات ذيل براي 
هر گونه عرضه محصوالت در بورس كاال رعايت شود: 
۱. حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ 
هزار دستگاه در هر محصول براي دو شركت بزرگ 
خودروس��از و براي ساير ش��ركت هاي خصوصي 

حداقل به ميزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲. شركت هاي خودروساز موظفند ليست خريداران 
محصوالت طي ۴۸ ماه گذشته را پيش از هر عرضه به 
بورس كاال اعالم كنند تا كليه افراد ليست تجميع شده 
مذكور و همچنين خريداران دوره هاي پيش در بورس 
كاال )ك��ه اطالعات آنها نزد س��ازمان بورس محفوظ 
است( از شمول خريد در هر عرضه جديد خارج شوند.

۳. خودروسازان موظفند تعهدات قانوني ابالغي 
)نظير طرح جوان��ي و ... را متناظر با عرضه ها در 

بورس كاال انجام دهند.
۴. خودروسازان موظفند برنامه ريزي الزم در خصوص 
عرضه در بورس را مطابق مجوز هاي فروش اعطا شده 
به گونه اي انجام دهند كه خدشه اي در تعهدات پيشين 
ايشان ايجاد نشود يا تعهدات معوق جديد ايجاد نشود.

۵. ه��ر گونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ ش��ده يا 
مشتقات مالي وابسته به خودرو اعم از گواهي سپرده، 
معامالت سلف و سلف موازي استاندارد يا هر نوع اوراق 
بهادار يا پش��توانه دارايي )ABS( مبتني بر خودرو در 
بورس كاال با توجه به آنكه بر تعهدات آتي هر خودروساز 
تأثير مي گذارد، مس��تلزم اخذ مجوز از وزارت صمت 
است. گفتني است با اين تصميم حداقل كف عرضه 
براي خودروس��از ها در نظر گرفته مي شود كه منجر 
به افزايش ميزان عرضه و جلوگيري از عرضه محدود 
و قطره چكان��ي خ��ودرو در بورس كاال خواهد ش��د. 
كاهش قيمت خودرو در بورس كاال و تعادل بيشتر در 
معامالت از ديگر نتايج اين مصوبه خواهد بود. همچنين 
پاسخگويي به تقاضاي بيش��تر خريداران و و كاهش 
سفته بازي و واسطه گري در بازار آزاد نيز از ديگر نتايج 

افزايش كف عرضه خودرو در بورس كاال خواهد بود.

»تعادل«گزارشميدهد

جادهناهموارواگذاريخودروييها

آيندهبورسچگونهميشود؟
بيست و ششمين گزارش اجماع تحليلگران بازار سرمايه 
به همت گروه مالي كيان و با مشاركت ۱۰۳ تحليلگر از ۶۶ 
نهاد مالي منتشر شد. گزارشي كه نشان داد تحليلگران، 
پيش بيني خود از سود ۱۴۰۱ شركت ها را نسبت به اجماع 
مردادماه، ۱۰ درصد كاهش داده اند. با اين حال كارشناسان 
انتظار دارند سود خالص كل بازار در سال ۱۴۰۲ نسبت به 

سال جاري، رشدي ۱۰.۸ درصدي داشته باشد.
به گفته كارشناس��ان، ۳۰ درصدي قيمت ها از دو سال و 
نيم گذشته تا امروز، نسبت قيمت به درآمد آينده نگر بازار 
را به محدوده عدد ۶ رس��انده است كه در سطح ميانگين 
بلندمدت قرار دارد. در اين ميان فاصله بي سابقه دالر نيما و 
آزاد و انتظار براي رشد دالر با توجه به كم شدن احتمال وقوع 
توافق هسته اي و اثر افزايشي آن بر قيمت نيمايي اسكناس 
امريكايي، ارزش��گذاري بازار را در آينده تقويت خواهند 
كرد. ضمن آنكه به نظر مي رسد پس از افت نزديك به ۳۰ 
درصدي قيمت جهاني كاالهاي پايه از تيرماه تا امروز، روند 
ماليم صعودي بازار مجدداً آغاز شده است كه ارزشگذاري ها 
را همچنان جذاب ت��ر خواهد كرد. اين م��وارد، حاكي از 
آن اس��ت كه بازار سرمايه كش��ور، از منظر ارزشگذاري 
در موقعيت مناس��بي قرار گرفته است. اما چرا همچنان 
بازار ركودي است و خريدار چنداني مشاهده نمي شود؟ 
اينجاس��ت كه به گفته كارشناس��ان پاي ريس��ك هاي 
بي سابقه به ميان مي آيد. سرمايه گذاران تحت تأثير ريسك 
ناآرامي هاي داخلي، ابهامات بودجه س��ال آينده كشور و 
نامشخص بودن آينده سياست خارجي كشور، در حال 
حاضر از خريد امتناع مي كنند. برنده جدال ارزشگذاري 
مناسب و ريسك هاي محيطي حاكم بر بازار معلوم مي كند 

كه آيا بازار در كوتاه مدت رشد خواهد كرد يا خير.

تقابلبورسيارزندگيوريسك
همانطور كه اشاره شد تحليلگران انتظار دارند در سال 
۱۴۰۲، سود خالص كل بازار نسبت به ۱۴۰۱ رشدي 
۱۰.۸ درصدي را تجربه كن��د. در اين ميان نگاهي به 
مفروضات اين تحليل نشان مي دهد انتظار تحليلگران 
براي رش��د دالر نيمايي )كه ارز مبناي قيمت گذاري 
محصوالت بورسي اس��ت( در سال آينده، ۱۶ درصد و 
در خص��وص دالر آزاد ۱۹ درصد اس��ت. با اين حال از 
نگاه مش��اركت كنندگان در بيست و ششمين برنامه 
اجماع تحليلگران، با وجود انتظار براي رشد نرخ نيمايي 
اسكناس امريكايي در سال آينده، فاصله آن با نرخ ارز 
در بازار آزاد در سال ۱۴۰۲ همچنان در محدوده فعلي 
)۲۵ درص��د( باقي خواهد ماند. اي��ن فاصله مي تواند 

حاكي از فشرده ماندن فنر سودآوري بخش عمده اي 
از شركت هاي بازار سهام در سال آينده باشد، در حالي 
است كه ساير كالس هاي دارايي از جمله مسكن، خودرو 
و طال به صورت س��نتي در حوالي نرخ ارز در بازار آزاد 
قيمت گذاري مي شوند. از اين رو به اعتقاد تحليلگران 
هر نشانه اي از رش��د نرخ نيمايي اسكناس امريكايي 
مي تواند موجب رش��د مضاعف بازار سهام در قياس با 
ساير بازارهاي دارايي ش��ود. هر چند به نظر مي رسد 
ريسك هاي متعددي وجود دارند كه مي توانند با خنثي 
كردن كفه ارزشگذاري مناسب بازار، مانع از خودنمايي 
ارزندگي در بازار س��هام ش��وند. از يك سو در داخل 
كشور همچنان ناآرامي ها ادامه دارد و از سوي ديگر 
در آستانه فصل بودجه، سرمايه گذاران از تصميمات 
خاص دولت كه مي تواند هزينه بنگاه هاي توليدي را 
افزايش دهد، ه��راس دارند. ضمن آنكه هنوز معلوم 
نيست كه با تضعيف توافق هسته اي، چه سناريوهاي 
جايگزيني براي كشور مي توان در نظر داشت. با اين 
حال، انتظار مي رود با كاهش ريسك ها، به تدريج، كفه 
ارزشگذاري مناسب نسبت به كفه ريسك ها، سنگيني 

كند و روند صعودي بازار اندك اندك آغاز شود.

كاهشبدبينيتحليلگرانبهبازارجهاني
تحليلگران كه در اجماع مردادماه از بدبيني خود نسبت 
به قيمت هاي جهاني كاالهاي پايه سخن گفته بودند، در 
جديدترين گزارش اجماع كاهش بيشتر اين قيمت ها 
را محتمل ندانس��تند اما همچنان انتظار صعود قيمت 
را نيز ندارند. به گفته تحليلگران، با گذر از ش��وك هاي 
تاثيرگذار جهاني از جمله پاندمي كرونا و بحران انرژي، 
از انتهاي سال ۲۰۲۱ ميالدي، همواره زمزمه كاهش نرخ 
كاالهاي پايه در بين سرمايه گذاران يكي از ريسك هاي 
س��رمايه گذاري در بازارهاي س��هام دنيا بوده اس��ت. 
اتفاق��ات رخ داده پس از وقوع جنگ روس��يه-اوكراين 
و سياس��ت هاي انقباضي بانك ه��اي مركزي موجب 
تسريع روند نزولي قيمت ها در بازه ۶ ماهه و جلوگيري 
از فرسايشي شدن اين سيكل نزولي شد. حال در پايان 
فصل سوم س��ال ۱۴۰۱ تحليلگران برخالف دو برنامه 
قبلي در خرداد و مردادماه ديگر انتظار كاهش بيش��تر 
نرخ هاي كاالهاي پايه را دور از انتظار دانس��ته و به جز 
نرخ نفت برنت، براي س��اير كاالهاي پايه ميانگين نرخ 
سال آتي را مشابه سطوح فعلي ديده اند. مي توان گفت 
تحليلگران بازار در مرتفع شدن ريسك كاهش بيشتر 
قيمت كاموديتي ها در برنامه آذرماه به اجماع رسيده اند.

بهبودشرايطبورسيهادر۱۴۰۲
انتظار مي رود سود خالص كل شركت ها در سال ۱۴۰۲ 
نسبت به سال جاري، ۱۰.۸ درصد رشد كند. در اين ميان 
چش��م انداز رشد س��ودآوري تنها براي دو صنعت طال و 
پااليشي ها منفي اس��ت و تحليلگران انتظار دارند ديگر 
صنايع به ويژه صنايع داخلي با رشد محسوس سودآوري 
همراه شوند. بر اين اساس رشد سود تخميني تحليگران 
از زيرمجموعه هاي پااليشي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سود 
سال ۱۴۰۱، منفي ۱۰ درصد برآورد مي شود و براي تك 
سهم صنعت طال نيز كاهشي ۲ درصدي انتظار مي رود. در 
مقابل رشد سود تخميني ۱۴۰۲ صنايع مرتبط با كاالي 
مصرفي ضروري ۵۵ درصد، تاير و تيوپ ۵۵ درصد، شيشه 
۴۹ درصد، تكنولوژي ۳۶ درصد، ارتباطات ۲۸ درصد و 
سالمت و حمل و نقل هر يك ۲۲ درصد برآورد مي شود. 
اميد به تغيير سياست قيمت گذاري در صنايع داخلي از 
مهم ترين داليل افزايش اميد به رشد سودآوري آنها است. 
در ميان صنايع مرتبط با بازارهاي جهاني نيز انتظار مي رود 
شاهد رشد ۲۱ درصد سود ۱۴۰۲ توليدكنندگان بورسي 
مس باشيم و افزايش سود تخميني توليدكنندگان روي 
۱۷ درص��د، يوتيليتي ها ۱۷ درص��د، روانكارها ۱۴ 
درصد، زغال س��نگ ۱۴ درصد، ف��والد ۱۲ درصد و 
محصوالت شيميايي ۱۰ درصد پيش بيني مي شود.

تسريافتقيمتنفت
بهكاهشسودآوريپتروشيميها

تحليلگران در سال جاري كاهش نرخ نفت را در سودآوري 
شركت هاي پتروشيمي لحاظ كرده اند. در اين بين به نظر 
صنايع الفين و متانول بيشتر از ساير صنايع از اين موضوع 
متضرر ش��ده اند. تحليلگران كاهش ۲۹ درصدي رشد 
سودآوري زيرمجموعه هاي صنعت الفين و آروماتيك را 
در سال مالي ۱۴۰۱ )نسبت به اجماع مردادماه( پيش بيني 
مي كنند و براي متانول نيز تخمين سود را ۲۱ درصد كاهش 
داده اند. تحليلگران همچنين با وجود تمامي ريسك هاي 
حال حاضر در حوزه انرژي از جمله تعديل تخفيف ۵دالري 
پااليشگاه ها و ريسك افزايش نرخ گاز خوراك تحويلي اين 
صنايع، انتظارات خود از س��ودآوري اين بخش را در سال 
آتي در مح��دوده نرخ ارز نيما رش��د داده اند. تحليلگران 
انتظارات خود از س��ودآوري سال ۱۴۰۲ صنايع سيمان، 
دارو، تكنولوژي، تاير و غذايي را نس��بت به سال جاري تا 
۵۵ درصد رشد داده اند. بدين ترتيب مي توان انتظار كسب 
بازدهي مازاد بر شاخص كل در برخي از شركت هاي صنايع 

كوچك و متوسط و با فروش داخلي را منطقي دانست.

نگاهيبهمفروضاتپيشبيني
بر اساس گزارش جديد اجماع تحليلگران ميانگين نرخ 
دالر نيما براي سال ۱۴۰۱، ۲۷ هزار و ۱۹۵ تومان تخمين 
زده شده است كه نس��بت به تخمين مردادماه، رشد ۲ 
درصدي را نشان مي دهد. تحليلگران همچنين انتظار 
دارند، نرخ دالري نيمايي در سال آينده به ۳۱ هزار و ۶۷۹ 
تومان افزايش پيدا كند. دالر آزاد نيز تخمين ها از رشد به 
مراتب بيشترين حكايت دارد. به طوري كه تحليلگران در 
مردادماه انتظار داشتند ميانگين نرخ غيررسمي اسكناس 
امريكايي در سال جاري ۳۲هزار و ۳۰ تومان باشد اما در 
جديدترين اجماع، اين رقم با رش��د ۱۶ درصدي به ۳۷ 
هزار و ۱۶۷ تومان افزايش يافته است. نرخ دالر آزاد براي 
سال آينده نيز به نظر تحليلگران با يك رشد ۱۹ درصدي 
نسبت به گزارش قبلي، به ۴۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد 
رسيد. در عين حال تحليلگران انتظار دارند بورس در سال 
جاري، بازدهي ۱۹ درصدي از آن سهامداران خود كند. 
پيش بيني قبلي تحليلگران از بازدهي بازار سهام در سال 
۱۴۰۱، ۲۶ درصد بود كه نسبت به پيش بيني جديد از 
افت ۷ درصدي خبر مي دهد. در اين ميان تحليلگران 
بازدهي امالك در س��ال جاري را ۳۲ درصد برآورده 
كرده اند. اين رقم در گزارش اجم��اع مردادماه، ۲۸ 
درصد بود كه از رشدي ۴ درصدي حكايت مي كند. 
به نظر مي رسد تحليلگران در تحليل هاي كالن خود 
عموما گذش��ته را به آينده تعميم مي دهند و همين 
موضوع سبب تغيير تخمين آنها از نرخ دالر و تورم و 
همچنين بازدهي دو بازار بورس و امالك شده است.

تخمينتحليلگرانازP/Eپيشروبورس
نسبت قيمت به درآمد پيشرو كل بازار را بر اساس سود ۴ 
فصل آتي، ۶.۲ واحد تخمين زده اند. شاخص كل بورس 
در آذرماه سال ۱۴۰۱ حدودا ۳۰ درصد پايين تر از سقف 
خود در س��ال ۹۹ قرار داشته و نسبت قيمت به درآمد 
بازار گذشته نگر نيز در محدوده ۶.۲ قرار دارد. كمرنگ 
شدن ريسك كاهش قيمت كاالهاي پايه، انتظار براي 
رشد دالر بورسي با توجه فاصله كم سابقه نرخ نيما با 
نرخ آزاد ارز و انتظارات تورمي صعودي همگي از جمله 
داليلي هس��تند كه حضور در بازار سهام را در مقطع 
فعلي كامال توجيه پذير مي كنند. از سوي ديگر هراس 
از افزايش غيرقابل انتظار هزينه بنگاه هاي توليدي از 
بطن سند بودجه س��ال ۱۴۰۲ و ابهام در سناريوهاي 
جايگزين براي كش��ور با شكس��ت توافق هسته اي، 

مي توانند پالس صعودي بازار سهام را خنثي كنند.



گروه راه و شهرسازي|
يك روز پس از آنكه يكي از اعضاي ش��وراي ش��هر از 
فعاليت واگن هاي اجاره شده توسط بخش خصوصي 
در متروي تهران خبر داد، مهدي چمران رييس اين 
شورا اعالم كرد، »واگن هاي اجاره اي تنها يك پيشنهاد 
است«. همچنين رييس كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي شهر نسبت به به كارگيري واگن اجاره اي 
براي مترو مخالفت كرد و گف��ت: اگر پول براي اجاره 
واگن داريم، پس پول ب��راي خريد آن هم وجود دارد. 
قرار است، اعضاي شوراي شهر در يك نشست ويژه در 

صبح يكشنبه هفته آينده اين مساله را بررسي كنند.
به گ��زارش »تعادل«، محمد آقامي��ري، رييس كميته 
عمران شوراي ش��هر روز دوشنبه در گفت وگو با يكي از 
خبرگزاري هاي داخلي درب��اره ورود واگن هاي اجاره اي 
به متروي تهران كه چندي است از سوي مديران شهري 
مطرح مي ش��ود، اظهار كرده بود: واگن اجاره اي در حال 
حاضر در خطوط راه آهن ش��هري در حال كار اس��ت و 
بخش خصوصي واگن هايش را به شركت راه آهن اجاره 
داده است. ديروز اما سيد جعفر تشكري هاشمي رييس 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
در حاشيه يكصد و چهاردهمين نشست علني شوراي شهر 
تهران و در جمع خبرنگاران درباره واگن هاي اجاره اي براي 
متروي تهران گفت: اين موضوع براي اولين بار مطرح شده 
و شهرداري تهران در اين زمينه مشورتي با شوراي شهر 
نداشته است و به همين دليل، نمي دانيم اين تصميم به 
چه منظور اتخاذ شده است. وي با بيان اينكه بايد بررسي 
شود كه آيا در صورت اجرا، مقرون به صرفه است يا خير 
اظهار كرد: اصواًل طرح موضوع واگن اجاره اي، مبهم است 
و احتماالً بر اساس يك سري فرضيات و به عنوان نظريه اي 
ابتدايي مطرح شده است. تشكري هاشمي ادامه داد: واگن 
استيجاري بايد به صورت دقيق بررسي شود و تا زماني كه 
ابهامات آن رفع نشده باشد، اجرايي نخواهد شد. رييس 
كميسيون عمران و حمل و شوراي شهر گفت: به همان 
صورت كه نبايد به سمت اتوبوس هاي دست دوم برويم، 
در حوزه مترو نيز نبايد به سوي واگن هاي اجاره اي برويم 
و به جاي انجام اقداماتي كه به هيچ عنوان راه حل مشكل 
ترافيك تهران نيس��تند، بايد راهكارهاي مصوب شورا، 
دولت و ش��هرداري، اجرا شود. وي تصريح كرد: اگر پول 
براي اجاره واگن داريم، احتمااًل براي خريد واگن نيز پول 
داريم و در صورت تأمين اعتبارات مورد نياز، خريد واگن 
در كمترين زمان، ممكن خواهد بود و در غير اين صورت، 
خريد واگن تا ۱۰ سال ديگر نيز امكان پذير نخواهد بود.

   فقط يك پيشنهاد است
در اين حال، رييس اس��المي شوراي شهر تهران با بيان 
اينك��ه واگن هاي اجاره اي تنها يك پيش��نهاد اس��ت، 
از بررس��ي جزييات تامين واگن مت��رو و اتوبوس براي 
پايتخت در هم انديشي روز يكشنبه آينده اعضاي شورا 
با ش��هردار تهران خبر داد. مهدي چمران پيش از آغاز 
يكصدوچهاردهمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر 
تهران در جمع خبرنگاران درباره هم انديش��ي اعضا با 
شهردار تهران پيش از آغاز جلسه ديروز شورا نيز اظهار 
كرد: در اين هم انديشي در ارتباط با وسائل حمل و نقل 
عمومي تهران صحبت شد اعضاء سواالت خود را مطرح 
و جواب ها و اقدامات انجام ش��ده در اين حوزه توس��ط 
شهردار تهران تشريح و مقرر ش��د در روز يكشنبه اين 
جلسه از صبح تا ۱۲ ظهر براي پاسخ به سواالت و تشريح 
خريد واگن ها از خارج، چگونگي توليد واگن هاي داخلي 

و جزيياتي درباره اورهال اتوبوس ها و همچنين واردات و 
توليد اتوبوس هاي جديد ارايه شود بدين ترتيب يكشنبه 
هفته آينده شورا جلس��ه رسمي نخواهد داشت. وي در 
خصوص واگن هاي اجاره اي ني��ز تصريح كرد: در مورد 
اين موضوع تنها فكر و پيش��نهادي ارايه شده و شدني 
بودن يا نبودن مساله مورد بررس��ي قرار مي گيرد. اين 
موضوع توسط آقاي بهرامي معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران مطرح شده و هنوز به جاي خاصي نرسيده است. 
بعضا برخي از خطوط متروي كشورهاي ديگر همچون 
روسيه با ما يكسان نيست و تفاوت هايي در عرض تونل ها 
و واگن ها وجود دارد با كشور چين يكي هستيم اما بايد 
بررسي ش��ود كه به صرفه هست كه چنين كاري كنيم 
يا خير؟ يا بهتر است وقت بگذاريم و خودمان واگن ها را 
بس��ازيم. چمران تاكيد كرد: بي ترديد بايد ۱۵ درصد از 
پول واگن ها را در ابتدا دولت نقدا پرداخت كند كه همه 
اقدامات انجام شده اما پرداخت صورت نگرفته است. هنوز 
بحث واگن هاي استيجاري انجام نشده و اگر قيمت آنها 
باال باشد شورا با آن مخالف است هرچند كه اين موضوع 
بايد مورد بررسي قرار گيرد و همه جوانب آن بايد در نظر 
گرفته شود. رييس شوراي اسالمي شهر تهران در پاسخ 
به سوالي در خصوص تغيير شهردار منطقه ۱۵ پس از دو 
ماه اظهار كرد: نمي دانم چه پيش آمده از جزييات خبر 
ندارم اما از جابه جايي هاي سريع راضي نيستيم و خود 
شهردار هم راضي نيست و اگر اين اتفاق نيفتد بهتر است.

   استفساريه شهرداري تهران رد شد
در تحولي ديگر، ديروز اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
با استفساريه ش��هردار تهران مبني بر دريافت عوارض 
شهرسازي مخالفت كردند. به گزارش »تعادل«، پيش تر 
يك فوريت اليحه استفساريه شهردار تهران درخصوص 
تخفيف هاي عوارض شهرسازي در جلسه شوراي شهر 
تهران به تصويب رسيده بود؛ اما ديروز سوال شهرداري 
مبني بر اينكه آيا اين تخفيفات شامل افرادي كه مبالغي 

را به صورت علي الحساب پرداخت كرده است مي شود يا 
خير؟ مورد بررسي قرار گرفت. حبيب كاشاني خزانه دار 
ش��وراي شهر تهران در بيان مخالفت خود با اين سئوال، 
اظهار كرد: اين استفس��اريه رانت زا است به دليل اينكه 
وقتي فيش علي الحساب مي گيرند از ۴۰ درصد تخفيف 
برخوردار مي شوند و در كميسيون ماده ۵ هم ۳۰ تا ۵۰ 
درصد تخفيف اعمال مي شود كه اين رويه مصداق رانت 
است. مهدي اقراريان عضو كميسيون نظارت و حقوقي 
شوراي شهر نيز در اين خصوص با ارجاع به مصوبه شورا 
در خصوص تخفيف هاي حوزه ع��وارض، گفت: در اين 
تبصره تاكيد ش��ده اس��ت كه تخفيف ها شامل افرادي 
مي ش��ود كه كل مبلغ بدهي خود را پرداخت كنند، از 
اين رو نمي توانيم برخالف مصوبه عمل كنيم. حميدرضا 
صارمي معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران نيز 
گفت: استفساريه در ادامه اليحه كاهش عوارض و با هدف 
تشويق شهروندان به نوسازي و بازسازي و جبران كاهش 
صدور پروانه است. وي تاكيد كرد: فيش دستي نداريم و 
هر فيشي كه صادر مي شود به صورت سيستمي و شامل 
كل بدهي شهروندان است و اينكه گفته شود بخشي از 
بدهي را شامل مي شود، درست نيست. براي امور مربوط 
به نوسازي از ۳۱ نهاد و سازمان استعالم مي كنيم و هدف 
اين اس��ت كه مردم به بحث ساخت و س��از ورود كنند. 
وي تاكي��د كرد: برنامه ريزي ش��هرداري به اين صورت 
است كه امسال ۱۰ هزار پرونده و در سال آينده هم ۲۰ 
هزار پروانه صادر شود. عليرضا جاويد معاون هماهنگي 
امور مناطق شهرداري تهران نيز در اين خصوص، گفت: 
دغدغه اعضاي شوراي اسالمي اين است كه از مصوبه ها 
سوءاستفاده نشود كه مساله اي درست است.در فرآيند 
صدور پروانه و نظ��ارت فني، صدور فيش قطعي مقدور 
نيست. به گفته او، ۳۱ هزار پروانه از سال ۹۱ در شهرداري 
موجود است كه ۳ درصد از اين حجم را پارسل هاي امالك 
تهران تشكيل مي دهد. وي با بيان اينكه ۱۴ هكتار بافت 
ناپايدار و ۴ هزار مترمربع بافت فرسوده داريم، گفت: بايد 

به گونه اي فعاليت كنيم كه با ارايه تسهيالت بيشتر به 
مردم، آنها را به ساخت و ساز تشويق نماييم. جاويد افزود: 
در شرايطي كه قيمت هركيلوگرم آهن براي فناوري و 
نصب به مرز ۵۵ هزار تومان رسيده است و مردم قدرت 
ساخت ندارند، بايد ساكنين بافت هاي ناپايدار و فرسوده را 
تشويق به نوسازي كنيم. وي ادامه داد: مصوبه مورد بحث، 
مقطعي و سه ماهه است كه براساس آن قصد داريم مردم 
با حوزه ساخت و ساز آشتي كنند، زيرا برخي از سازندگان 
به دليل سختگيري ها به كشورهاي اطراف رفته اند و در 
آنجا فعاليت مي كنند. رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز تاكيد كرد: كلمه علي الحساب در فيش ها بايد برداشته 
شود. در نهايت اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با ۱۰ 
راي مخالف و 8 راي موافق، با استفساريه مخالفت كردند.

   تصويب اساسنامه سازمان فاوا 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در جلسه 
ديروز خود، بررسي اساسنامه سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات شهرداري تهران را در دستور كار قرار دادند. 
محمد آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
اسالمي شهر تهران در اين خصوص گفت: بايد مالحظاتي 
در اساسنامه داشته باشيم كه مبناي هميشگي براي كار 
در اين سازمان باشد. علي اصغر قائمي ديگر عضو شوراي 
اسالمي شهر تهران نيز پيشنهاد كرد، به جاي ۱۰ سال، 
سه سال سابقه فعاليت اجرايي در شهرداري براي انتخاب 
مديرعامل اين س��ازمان در نظر گرفته شود. در نهايت 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران كليات اساسنامه 
اين س��ازمان را ب��ا ۱8 راي تصويب كردن��د. اعضاي 
شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در نشست علني 
ديروز خود، طرح »الزام شهرداري تهران به راه اندازي 
سيستم محاسبه بهاي تمام شده خدمات، فعاليت ها 
و پروژه هاي عمراني ش��هر تهران در س��طح مناطق، 
سازمان ها و ش��ركت هاي تابعه« را در دستوركار قرار 

دادند و اين طرح را با ۱۷ رأي تصويب كردند.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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مراكز آموزشي امروز و فردا 
غيرحضوري شدند

معاون اس��تاندار تهران از »غيرحضوري« ش��دن 
م��دارس و دانش��گاه ها در روزهاي چهارش��نبه و 
پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ آذر ماه در تمامي شهرستان هاي 
استان تهران به جز فيروزكوه، دماوند و پرديس خبر 
داد. عابد ملكي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تداوم 
آلودگي هوا در استان تهران و تشكيل جلسه دوباره 
كميته اضطرار آلودگي هواي تهران در استانداري، 
گف��ت: مدارس ته��ران ب��راي فردا چهارش��نبه و 
پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ آذر ماه هم غيرحضوري شدند. 
وي در تش��ريح مصوبات كميته اضط��رار آلودگي 
هواي تهران، گفت: جلس��ه اضط��رار آلودگي هوا 
روز سه ش��نبه با حضور اعضاء برگزار شد و با توجه 
به ادامه تشديد آاليندگي هوا مقرر شد چهارشنبه 
و پنجش��نبه ۲۳ و ۲۴ آذر م��اه تمام��ي م��دارس 
مقطع ابتدايي و متوس��طه شهرستان هاي استان 
تهران به جز فيروزكوه، دماوند و پرديس به صورت 
غيرحضوري فعاليت كنند. همچنين كالس هاي 
دانشگاه هاي استان تهران به جز فيروزكوه و دماوند 
نيز غيرحضوري خواهد بود. معاون استاندار تهران 
افزود: مهدهاي كودك و پيش دبستاني ها نيز طي 
اين دو روز در تمامي شهرستان هاي استان تهران به 
جز فيروزكوه، دماوند و پرديس تعطيل هستند. وي 
با اشاره به اينكه فعاليت هاي ورزشي نيز براي امروز 
و فردا ممنوع خواهد بود از ش��هروندان درخواست 
كرد: از تردده��اي غير ضرور خودداري و در صورت 
لزوم حتما از ماسك مناسب N۹۵ استفاده كنند. 
به گفته ملكي، همچنين ف��روش طرح ترافيك در 
روزهاي چهارش��نبه و پنجش��نبه متوقف است و 
فعاليت كارخانه هاي ش��ن و ماسه نيز تا روز جمعه 
متوقف مي ش��ود. معاون استاندار تهران همچنين 
از روس��اي س��ازمان ها و ادارات درخواست كرد، با 
تقاضاي مرخص��ي مادران دانش آم��وزان موافقت 
كنند. مديركل مديريت بحران اس��تان تهران نيز 
ديروز عصر با اعالم هش��دار نارنجي آلودگي هوا در 
پايتخت گفت: همه ش��هروندان به ويژه افراد داراي 
بيماري زمينه اي توصيه مي شود از تردد در فضاي 
باز خودداري كنند. به گزارش ايرنا، حامد يزدي مهر 
از صدور هشدار نارنجي آلودگي هوا توسط مديريت 
بحران در استان تهران خبر داد و اظهار كرد: آلودگي 
هوا تداوم دارد و شاهد انباشت آالينده ها هستيم. وي 
با اشاره به كاهش كيفيت هوا در حد ناسالم براي همه 
گروه ها اظهار كرد: به همه شهروندان توصيه مي شود 
در تردد خودروها مديريت الزم را داش��ته باشند. از 
همه مردم عزيز مي خواهيم نسبت به هشدارهاي 
صادر شده حساس باش��ند و با توجه به اعالم  هاي 
قبلي از وقوع آسيب و خطرهاي احتمالي جلوگيري 
كنند. وي اظهار داش��ت: با تش��ديد شدت آلودگي 
هوا همه دستگاه هاي خدمات رسان به حالت آماده 
باش در آمده و توصيه اكيد مي شود كه مردم به ويزه 
افراد داراي بيماري زمينه اي از حضور در فضاي باز 
خودداري كنند و كاهش تردد خودروها و اتخاذ تدابير 
مديريتي در دستور كار باشد. به گزارش ايرنا، شاخص 
لحظه اي كيفيت هواي پايتخت ديروز عصر بر روي 
عدد ۱۵۵ قرار گرفت و كيفيت هواي تهران براي همه 
گروه هاي جامعه ناسالم است. بر اين اساس، منطقه 
۱۹ و منطقه ۱۱ ش��هرداري تهران با شاخص ۱۷۳ 
آلوده ترين مناطق تهران گزارش شدند. همچنين، 
كيفيت هواي گلبرگ در منطقه 8 تهران و اقدسيه 
در منطقه يك تهران با ش��اخص 8۴ و ۹۶ نسبت به 
ساير مناطق بهتر شناخته شد. بر اساس اين گزارش، 
پايتخت نشينان از ابتداي سال تاكنون ۱۴۴ روز هواي 
قابل قبول، ۱۰۵ روز هواي ناس��الم براي گروه هاي 
حساس، ۱۲ روز هواي ناسالم براي همه افراد جامعه، 
دو روز هواي بسيار ناسالم، دو روز هواي خطرناك و 

تنها دو روز هواي پاك را تجربه كردند.

درخواست برخورد قضايي
به ترك فعل هاي هواي پاك 

عضو كميس��يون نظارت و حقوقي ش��وراي شهر 
تهران نسبت به هواي آلوده شهر تهران در اين روزها 
انتقاد كرد و گفت: دادستان كل نسبت به كوتاهي 
و ترك فعل دس��تگاه ها در قانون ه��واي پاك ورود 
پيدا كند. مهدي اقراريان، عضو كميسيون نظارت 
و حقوقي ش��وراي شهر تهران با اش��اره به روزهاي 
آلوده ش��هر تهران گفت: در اين روزها شهروندان 
تهراني نابس��اماني اين روزهاي تهران را شهرداري 
مي دانند و متاسفانه شاهد هستيم كه در اين روزها 
بيماري هاي تنفسي نيز افزايش پيدا كرده است. وي 
با تاكيد بر اينكه بايد دادستان كل با دستگاه هايي كه 
ترك فعل در باب قانون هواي پاك كرده اند برخورد 
جدي داشته باشد، گفت: دس��تگاه هاي زيادي در 
قانون هواي پاك مس��ووليت دارند كه بيش��ترين 
مسووليت با سازمان محيط زيست است كه غايب 
جدي در عرصه قانون هواي پاك است. عضو شوراي 
شهر تهران تصريح كرد: سازمان محيط زيست ۴۶ 
وظيفه، وزارت كش��ور ۲۳ وظيفه، وزارت نفت ۱۶ 
وظيفه، وزارت صمت ۱۳ وظيفه، نيروي انتظامي ۱۱ 
و ... در قانون هواي پاك دارند. اقراريان ادامه داد: البته 
شهرداري تهران نمي تواند تنها به ممنوعيت فروش 
طرح ترافيك در روزهاي آلوده هواي ش��هر تهران 
بس��نده كند و بايد در اين حوزه نيز اقداماتي انجام 
بدهد. وي از رياست ش��وراي شهر تهران خواست 
ترتيب��ي را فراهم كند تا نمايندگان دس��تگاه ها و 
سازمان هاي مختلف عضو هواي پاك در صحن شورا 
حاضر و گزارشي نسبت به وظايف محوله خود به شورا 
ارايه كنند تا كوتاهي ها و كم كاري ها مشخص شود. 
عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه تعطيلي مدارس و پايتخت تنها راه حل 
مبارزه با آلودگي هواي تهران نيست، گفت: بيش از 
۱۰ درصد جمعيت كشور در تهران زندگي مي كنند 

كه براي حل مشكالت نياز به اهتمام دولت داريم.

۶۰ درصد ناوگان جاده اي  
فرسوده است

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه هم 
ناوگان ريلي و هم جاده اي ما فرسوده است، از فرسودگي 
۶۰ درصدي ناوگان جاده اي خبر داد. به گزارش ايسنا، 
شهريار افندي زاده در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش 
در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با بيان اينكه 
ايران رتبه ۱۵ پژوهش دنيا را در اختيار دارد، گفت: بايد 
از مطالعات كتابخانه اي به سمت حل مشكالت حركت 
كنيم اما هنوز ارتباط دانشگاه با صنعت نهادينه نشده 
است. در حال حاضر ۵۰۰ پروژه ريلي و جاده اي در دست 
اجراست، اما كدام يك از آنها اولويت اجرا دارد؟ در طرح 
جامع حمل ونقل همين اولويت بندي ها لحاظ شده است. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ترانزيت در كشور 
ما پتانسيل بااليي دارد اما هنوز بالفعل نشده، افزود: در 
دولت سيزدهم چندين تفاهم نامه ترانزيتي امضا كرده ايم 
كه شامل »تفاهم ترانزيت ۱۰ ميليون تني با ازبكستان«، 
»تفاهم سه جانبه ترانزيت ۱۵ ميليون تني ايران روسيه 
و آذربايجان« و »تفاهم ترانزيت ۲۰ ميليون تني اجالس 
اخير آسياي ميانه« مي شود. افندي زاده گفت: در كريدور 
شمال جنوب خط زيباي رشت آستارا ديده شده اما آيا 
نمي توان در كنار آن به مسيرهاي جاده اي هم توجه كرد؟ 
بعد از زيرساخت ها، مساله ديگر توسعه و نوسازي ناوگان 
است چرا نسبت واردات ناوگان به توليد داخل مناسب 
نيست؟ به نظر مي رسد با توليد داخل امكان تكميل و 
نوسازي ناوگان را نداريم. وي با بيان اينكه هم ناوگان ريلي 
و هم جاده اي ما فرسوده است، از فرسودگي ۶۰ درصدي 
ناوگان جاده اي خبر داد و افزود: ترانزيت در سال ۱۴۰۰ 
معادل ۱۱ و نيم ميليون تن بود اما در سال جاري در حالي 
كه پيش بيني ها از ترانزيت ۲۰ ميليون تني بود، اما تنها 
هفت ميليون تن ترانزيت در كشور داشته ايم كه با رقم 

سال قبل فاصله زيادي دارد. 

بانك ها چقدر سود مي دهند؟
اگر كشوري بيش��تر از اين عدد س��ود بانكي پرداخت 
كند باعث افزايش نرخ ارز مي ش��ود و از اين طريق اين 
ناهماهنگي جبران مي شود. حاال چرا اين اعداد و ارقام 
با فرانك سوييس محاسبه مي شود، چون از سال ۲۰۰۵ 
يعني سال مبدا براي مقايسه، در جهان ۳۲ درصد تورم 
بوده است. دالر هم نسبت به فرانك سوييس ۳۲ درصد 
كاهش ارزش داش��ته است. يعني اينكه دالر نسبت به 
فرانك متناسب با تورمش كاهش ارزش داشته است. به 
عبارت روشن تر فرانك سوييس نسبت به تورم جهاني 
ثابت است. شما مي توانيد ثروت خود را به دالر حساب 
كنيد، تورم جهان��ي را از آن كم كنيد يا اينكه به فرانك 
محاس��به كنيد و نيازي به كاهش تورم جهاني نداشته 
باش��يد. اگر خال��ص دارايي ايرانيان نس��بت به فرانك 
سوييس بيشتر شد، بنگاه در حال سود كردن است؛ اما 
اگر اين نسبت كاهش داشت، در حال زيان كردن است. 
مبتني بر اين گزاره ها، ايرانيان مي توانند متوجه شوند 
س��پرده گذاري در بانك ها در بستر زماني و سال ها چه 
ميزان س��ود براي آنها در پي دارد. بانكداري جهاني اين 
شاخص ها را مشخص كرده و اگر سيستم بانكي بخواهد 
بيشتر سود پرداخت كند با افزايش نرخ ارز مواجه مي شود.

مديريت ريسك در بازار سرمايه
 به شكل س��اختار يافته ارايه مي شود. مديريت ثروت، 
يك سرويس مالي است كه قبل از هر چيز به مشتريان 
كمك مي كند تا اهداف مالي طوالني مدت را متناسب با 
نيازهاي فردي خود برنامه ريزي كنند و سپس، با طراحي 
و اجراي استراتژي هاي گسترده س��رمايه گذاري كه 

بيشترين ارزش را دارند، به اهداف خود برسند.

كمك دانش بنيان ها
در پروژه هاي ساختمان سازي

سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
با تاكي��د بر تقويت حضور نخبگان و ش��ركت هاي 
دانش بنيان در پروژه هاي مطالعاتي از برنامه ريزي 
براي توسعه آزمايشگاه هاي مركز خبر داد. به گزارش 
مهر، محمدمهدي حيدري رييس مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي امروز ۲۲ آذر در مراسم 
هفته پژوهش بر ضرورت پژوه��ش در تمام اركان 
اجرايي كشور تاكيد كرد و گفت: در جوامع پيشرو 
پژوهش موتور محرك پيشرفت شناخته مي شود و 
طبق بيانات رهبر انقالب در بيانيه گام دوم انقالب 
كه علم و پژوهش آشكارترين ابزار هر كشوري است، 
تكليف بر همه ما روشن است. وي اجراي طرح نهضت 
ملي مسكن با سه رويكرد كيفي سازي، ارزان سازي 
و سرعت مس��تلزم بهره مندي از توان شركت هاي 

دانش بنيان و صنعتي سازي برشمرد.

چمران:»واگنهاياجارهاي«تنهايكپيشنهاداست

تكذيب فعاليت واگن هاي اجاره اي در مترو

وزيرراهوشهرسازي:درروشتامينماليمسكندولتيتجديدنظرميكنيم

تفسير تازه از قانون جهش توليد مسكن
وزير راه و شهرس��ازي گفت: موضوع روش هاي تأمين 
مالي طرح نهضت ملي مسكن با توجه اينكه متقاضيان 
مسكن هاي حمايتي از اعضاي دهك هاي پايين درآمدي 
جامعه هستند، بايد مجدداً مورد بررسي و ارايه راه حل 
ق��رار گيرد. او همچنين تصريح كرد، دولت س��الي يك 
ميليون مسكن را نمي س��ازد بلكه به اين معناست كه 
دولت ابزارهاي تشويقي را در اختيار قرار مي دهد تا هم 
شهرداري ها و هم خودمالكي ها ساخت را هم در شهرها 
و هم در روس��تاها انجام بدهند.به گ��زارش »تعادل«، 
اظهارات وزير راه وشهرس��ازي در حالي بيان شده است 
كه بر اساس ماده يك قانون جهش توليد مسكن مجلس 
دولت را مكلف كرده اس��ت سالي يك ميليون مسكن، 
و در چهار سال، چهارميليون مسكن بسازد.به گزارش 
ايرنا، مهرداد بذرپاش، در مراسم هفته پژوهش در مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با ارايه توضيح در اين 
خصوص كه در حال حاضر مش��كالتي در نظام و الگوي 
شهرسازي، شهرهاي جديد و ساخت مسكن وجود دارد، 
گفت: در سال هاي متمادي پژوهشگران براي اين مورد 
تحقيقات متعددي را با ارايه ايده هاي خوب انجام داده اند، 
اما بايد بررسي شود كه مش��كل در كدام يك از مراحل 
شناخت نظام مس��ائل، ارايه راه حل ها و اجرايي كردن 
راه حل ها بوده كه منجر به حل موضوع نشده است.وي 
افزود: در صورت انجام پژوهش هاي مطلوب و مناس��ب 
بايد مراحل بعدي را هم مورد كنكاش قرار داد تا با چنين 
وضعيتي مواجه نش��ويم.بذرپاش درب��اره طرح نهضت 
ملي مسكن و اشاره به هزينه ساخت مسكن مهر و خط 
اعتباري آن گفت: براي ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني 
بر اس��اس قانون جهش توليد مس��كن با برآورد هزينه 
ساخت حدود متري ۷ ميليون تومان با در نظر گرفتن هر 
واحد با مشاعات به مساحت ۱۰۰ متر مربع، بودجه ۲ هزار 
و 8۰۰ همت نياز است كه موضوع روش هاي تأمين مالي 
اين طرح با توجه اينكه متقاضيان مسكن هاي حمايتي 

از اعضاي دهك هاي پايين درآمدي جامعه هستند، بايد 
مورد بررسي و ارايه راه حل قرار گيرد.وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: اين وزارتخانه با صنعت س��اختمان، صنعت 
ريلي و صنايع دريايي، جاده اي و هوايي مواجه است كه 
بايد رويكرد صنعت را با در نظر گرفتن روش هاي تأمين 
مالي، مشتري، زمان ساخت، بازار، رقبا و شركا و موضوع 
تحريم ها در نظر داشته باشيم. طبيعتًا اگر به موضوعات 
تخصصي وزارت راه و شهرسازي به عنوان صنعت بنگريم 
الزم اس��ت رويكرد مرتبط با صنعت هم داشته باشيم و 
پژوهشگران اين حوزه نيز الزم است به اين موضوع توجه 
داشته باش��ند. وي با درخواست توجه جدي تر به حوزه 
حمل ونقل در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
تصريح كرد: الزم اس��ت در وزارت راه و شهرس��ازي دو 
رويكرد دنبال شود؛ نخست اينكه وزارتخانه فناورانه تر از 
گذشته اداره شود و مطابق با تكنولوژي و دانش حركت 
كنيم و دوم آنكه درصدد هستيم تا وزارتخانه، پيشران 
پيشرفت كشور باشد كه بر اين اساس نقش ها متفاوت و 
بازتعريف خواهد شد.بذرپاش با اشاره به اهميت پژوهش 
در وزارت راه و شهرسازي از تشكيل شوراي عالي پژوهش 
خبر داد و تاكيد كرد: ما در ميدان دچار مشكالت روزمره 

هستيم و در اين بين پژوهش نبايد از ما عقب تر باشد.

    نوسازي ناوگان هوايي در دستور كار است
وزير راه و شهرسازي همچنين با بيان اينكه در حوزه 
هوايي نوسازي ناوگان و افزايش تعداد ناوگان هوايي 
در دس��تور كار است، گفت: از راه هاي مختلف نسبت 
به اين كار اهتم��ام داريم و از توليد داخل نيز حمايت 
مي كنيم تا بتوانيم ب��ا حمايت داخلي تامين هواپيما 
را انجام بدهيم. به گزارش ايس��نا، بذرپاش در حاشيه 
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرس��ازي اظهار كرد: در حوزه هوايي 
نوسازي ناوگان و افزايش تعداد ناوگان هوايي در دستور 

كار است. از راه هاي مختلف نسبت به آن اهتمام داريم و 
از توليد داخل نيز حمايت مي كنيم تا بتوانيم با حمايت 
داخلي تامين هواپيما را انجام بدهيم. هم به لحاظ تعداد 
و هم نوسازي ناوگان اقدامات خوبي در حال انجام است.

   يك ميليون مسكن را دولت نمي سازد
بذرپاش ادامه داد: يكي از ش��ركاي اصل��ي وزارت راه و 
شهرسازي در تامين مسكن ش��هرداري ها هستند كه 
شهرداري ها بايد س��هم قابل قبولي را در توليد مسكن 
برعهده بگيرند. منظور از يك ميليون مسكن بدين معنا 
نيست كه تمامي يك ميليون واحد مسكوني در سال را 
دولت مي سازد بلكه به اين معناست كه دولت ابزارهاي 
تشويقي را در اختيار قرار مي دهد تا هم شهرداري ها و هم 

خودمالكي ها ساخت را هم در شهرها و هم در روستاها 
انجام بدهن��د.وي بر تامين زمين نيز تاكيد كرد و افزود: 
واگذاري زمين يكي از سياست هاي جدي ماست كه در 
اين بخش بررسي ها در حال انجام است. تيمي مامور شده 
تا روي واگذاري زمين فعاليت داشته باشند كه در كدام 
شهرها امكان واگذاري زمين وجود دارد كه اين فرآيند در 
ابتداي سال بعد در مقياس گسترده آغاز خواهد شد. اين 
تيم شهر به شهر را مورد بررسي قرار مي دهند و استانداران 
در سراسر كش��ور مامور هستند تا شهرهايي كه اراضي 
دارند كه قابليت الحاق به محدوده را دارد و زمين هايي 
را مي توان واگذار كرد، احصا ش��ود و طبق قانون اگر اين 
اراضي متعلق به ش��ركت هاي دولتي و دستگاه هاي 
اجرايي باشند بايد تحويل وزارت راه و شهرسازي شود.

 نظر به اینکه آقای جالل بهره مند از مالکین مشاعی پالک ۱۶۰ فرعی از ۲۹ اصلی 
بخش ۱۱ ثبت محمودآباد واقع در قریه سیاهرودسر تقاضای افراز حصه و سهمی 
مالکیتی ملک خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده و از اعالم 
آدرس و محل سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده است، 
لذا به استناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ء به دیگر مالکین 
مشاعی پالک مزبور به نام های : ۱- معصومه السادات جامعی ۲- شهرزاد امراهیان 
3- فرزاد فتحی 4- محبوبه صیرفی 5- نسرین شهبازی ۶- محمد حسین غفرانی 
۷- سمانه علوی ۸- آنیتا امراهیان ۹- صدیقه ده موالئی ۱۰- حجت اله فرح خواه 
۱۱- مهرنوش قدیمی ۱۲- بهرام فالح ۱3- مجید رضائی ۱4- جالل شهبازی ۱5- 
ولی اله قاسمی ۱۶- ناهید کرمانی ۱۷- فرامرز فالح ۱۸- کوروش امراهیان ۱۹- زینب 
استاد آقاجانی زرگر ۲۰- علی رضا فالح اخطار و ابالغ میگردد جهت انجام عملیات 
افرازی که راس ساعت ۱۲ روز دوشنبه تاریخ ۱4۰۱/۱۰/۱۲ توسط نماینده و نقشه بردار 
این اداره صورت میگیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید بدیهی است عدم 

حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود . م الف ۱4۲۶۲۰۷
تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۹/۲3

 آگهی دعوت به افراز پالک ۱۶۰ فرعی
 از ۲۹ اصلی بخش ۱۱ ثبت محمودآباد

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد

خانم معصومه آذر مهر با ارائه دو برگ  فرم استش�هادیه اعالم نموده اند که یک فقره س�ند کاداس�تری به میزان 
شش�دانگ یک  باب آپارتم�ان پالک 4۷۰/۲۸4 واقع در برازجان بخش س�ه بوش�هر  بنام  معصوم�ه آذر مهردر 
دفت�ر ام�الک الکت�رو نیک�ی ۱4۰۰۲۰3۲4۰۰۲۰۰۲4۱۱صادر و تس�لیم گردیده نامب�رده به موجب درخواس�ت 
شماره۱4۰۱/۱۱۱/۱4۸۰۹-۱4۰۱/۰۷/۱۹ اعالم نموده است که سند مالکیت  مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است 
اکنون نامبرده درخواست صدور المثنی سند مالکیت مذکور   را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده 
۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت اعالم  می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  نموده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزذ خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف 5۲۷

 تاریخ انتشار اگهی ۱4۰۱/۹/۲3

آگهی فقدان سند مالکيت پالک 47۰/۲84 واقع در ))برازجان(( بخش سه بوشهر

حمید رضا باقرپور-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دشتستان

نظر به اینکه تحدید حدود از شش�دانگ یک قطعه  زمین مزروعی واقع در آن به مساحت۲۲4۹3۷ متر مربع پالک۱۰۷ فرغی از۲ 
۷۰۹ اصلی واقع در بخش س�ه بوشهر- برازجان – اراضی روستای  نوکار گزی مورد درخواست آقای  ابو القاسم حیدری که از طرف  
وزارت اصالحات ارضی و تعاون  روس�تایی به ایشان واگذار گردیده است نامبرده در اجرای موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای ثبت نموده اس�ت و حسب تقاضای نامبرده که در اجرای ماده ۱3 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف اراضی و س�اختمان های فاقد سند رسمی درخواست انتشار اگهی تحدید حدود نموده است در روز۱۲ /۱4۰۱/۱۰ در 

محل شروع بعمل خواهد آمد.
 اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده ۱4 قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل 
حضور بهم رس�انند واخواهی مجاورین نس�بت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا معترض مکلف است طبق تبصره۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین 
ثبتی مصوب۱3۷3/۲/۲5 و ماده ۸۶ آئین نامه اجرایی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع 

قضایی محل تسلیم دارد.  تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۹/۲3
 م الف 5۶۰

آگهی تحديد حدود اختصاصی

حمیدرضا باقرپور - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان



روز گذشته بيت كوين توانس��ت پس از مدت ها به 
باالترين س��طح در يك ماه گذش��ته صعود كند، با 
وجود اين روي نمودار يك ساله بيت كوين نشانه اي 
نزولي ديده مي ش��ود و بيت كوين حاال كمتر از سه 
هفته فرص��ت دارد تا با جهش به س��طوح باالتر از 

شكل گيري الگوي نزولي جلوگيري كند.
كمتر از يك ساعت مانده به انتشار نرخ تورم ماه نوامبر 
)آبان( امري��كا، قيمت بيت كوين به باالترين س��طح 
خود در ۳۰ روز گذش��ته در 17.494 دالر رسيد. نرخ 
تس��لط بيت كوين بر ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال نيز به 
تازگي به باالترين سطح خود از ۲9 اكتبر )7 آبان(، در 
41.4درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. سرمايه گذاران 
در حال بازگشت به بيت كوين در باالترين سطح طي 
دو سال گذش��ته هستند. بر اس��اس پورتال تجزيه و 
تحليل كريپتو، تعداد آدرس هايي كه بين 1۰ تا 1۰۰۰ 
بيت كوين در اختيار دارند از س��ال ۲۰۲۰ به باالترين 
حد خود رسيده است. اين سرمايه گذاران با نام مستعار 
نهنگ ها و كوسه ها، اندازه موقعيت هاي خود را در طول 
9 ماه گذش��ته ۵.4 درصد افزايش داده اند و تعداد كل 
كيف پول ها به اندازه 1۵1 هزار و 1۰۰ عدد مي رس��د. 
هيچ تناقضي در ايجاد چنين ركوردي طي يك اصالح 
عميق در بازار كريپتو وجود ندارد. رش��د تعداد كيف 
پول هايي كه به طور فعال بيت كوين را انباشته مي كنند، 
مستقيما با قيمت آن مرتبط است، قيمتي كه اكنون به 
پايين ترين حد دو سال اخير رسيده و مقرون به صرفه 
است. همچنين قابل توجه است كه تقريبا دو سال پيش 
بيت كوين از اين س��طوح به ۶۰ هزار دالر در هر توكن 
رس��يد اما با نگاهي به نمودارها، تفاوت بين آن زمان و 
اكنون آشكار است. در سال ۲۰۲۰، بيت كوين در يك 
روند صعودي قرار داشت و در حال شكستن ارتفاعات 
جديد ب��ود، در حالي كه اكنون حركت دقيقا برعكس 
است. هفته جديد تعدادي از تحوالت مهم از دنياي 
اقتصاد كالن و مالي س��نتي را به همراه دارد كه بازار 
كريپتو به طور نامناسبي به ورود اين پول هاي كالن 
وابسته شده اس��ت بنابراين، در اوايل روز سه شنبه، 
داده هاي تورم اياالت متحده منتش��ر خواهد ش��د 
س��پس، روز چهارشنبه، جلس��ه فدرال رزرو برگزار 
مي شود و س��رمايه گذاران تصميم فدرال رزرو براي 
نرخ به��ره را در مي يابند. مجموع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتال��ي در حال حاضر ۸4۸.۰۳ ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود و در حال حاضر ۳۸.9۵ درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين بوده 

كه در يك روز ۰.۲۲ درصد افزايش داشته است.

    بيت كوين در آستانه ثبت اولين
 كندل پوششي نزولي يك ساله خود

روي نمودار يك ساله بيت كوين نشانه اي نزولي ديده 
مي شود كه مشابه آن هرگز در بازار رويت نشده است. 
بيت كوين حاال كمتر از ۳ هفته فرصت دارد تا با جهش 
به س��طوح باالتر از ش��كل گيري اين الگ��وي نزولي 
جلوگيري كند. به گ��زارش بالك وركس، بيت كوين 
كمتر از ۲۰ روز تا ثبت اولين كندل پوششي نزولي خود 
در نماي يك ساله فاصله دارد. اين الگو زماني تشكيل 
مي شود كه دو كندل با رنگ هاي مخالف )يكي صعودي 
و ديگري نزولي( پشت سر هم قرار گيرند، به طوري كه 
بدنه كندل دوم، بدنه كندل اول را به طور كامل پوشش 
دهد. از آنجايي كه بيت كوين به عنوان يك دارايي عمر 
زيادي ندارد، بيرون كشيدن روند هاي قيمتي از نمودار 

ساالنه آن كار سختي اس��ت. البته در نمودار هفتگي 
اين ارز ديجيتال نيز كه نمايي به نسبت كوتاه مدت تر 
به حساب مي آيد، شاهد يك رويداد تازه بوديم؛ اينكه 
قيمت براي اولين بار در تاريخ به پايين تر از اوج چرخه 
صعودي ماقبل خود س��قوط كرد؛ 19،۸۰۰ دالر اوج 
چرخه صعودي س��ال ۲۰17 اي��ن ارز ديجيتال بوده 
است و يك سال طول كشيد تا اين چرخه كف قيمتي 
خود را در ۳،1۰۰ دالر پيدا كند؛ يعني يك سقوط ۸۳ 
درصدي از اوج آن زمان. در چرخه كنوني اما، بيت كوين 
از اوج ۶9،۰۰۰ دالري به نزديكي 1۶،۰۰۰ دالر سقوط 
كرد كه ريزش 7۵درصدي بهاي اين ارز ديجيتال را در 
دوره اي تقريباً يكسان )يك ساله( نشان مي دهد. چيزي 
هم كه اكنون شاهد آن هستيم نوسان كندل هفتگي 
بيت كوين زير اوج قيمتي سال ۲۰17 براي پنجمين 
هفته متوالي است. ضمن اينكه نرخ تورم ماه قبل امريكا 
امروز و نرخ بهره بانكي جديد قرار است منتشر شود. 
انتظار براي افزايش ۰.۵۰ واحد درصدي نرخ بهره در 
اين دوره و بيشتر ش��دن نگراني ها از مواجهه با ركود 
اقتصادي، تصويري تيره و تار از آينده ارزهاي ديجيتال 
و ديگر دارايي هاي ريسكي باقي گذاشته است. مايك 
مك گلون، استراتژيست ارش��د بلومبرگ، مي گويد: 
»بيت كوين، به عنوان نقدشونده ترين ابزار معامالتي 
در دنيا، در سال ۲۰۲۲ به عنوان يك شاخص پيشروي 
جايگاه تازه اي پيدا كرد و در شرايطي كه ريسك پذيري 
سرمايه گذاران كمتر و كمتر مي شد، ]بخشي از[ ارزش 
خ��ود را از دس��ت داد. با اين حال، اي��ن ارز ديجيتال 
مي تواند به نس��خه پرنوس��ان تِر طال ي��ا اوراق قرضه 
خزانه داري امريكا تبديل ش��ود.« نوس��ان ۲۶۰ روزه 
بيت كوين در حال حاضر 4 برابر طالست. اين در حالي 
است كه در س��ال ۲۰1۸ ميالدي نوسان بيت كوين 
1۰ برابر طال بود. هاني رش��وان، مديرعامل موسسه 
كاميونيتي ۲1 معتقد است كاهش ميل سرمايه گذاران 
به ريسك پذيري بيشتر كه از قبل در بازار ديده مي شد، 

آنقدري كه انتظار مي رفت نتوانسته بر بازار بيت كوين 
اثر بگذارد. او در اين باره گفته اس��ت: »شرايط كنوني 
به وضوح ريس��ك گريزي س��رمايه گذاران را نش��ان 
مي دهد و اين مساله نه فقط به بازار ارزهاي ديجيتال، 
بلكه مربوط به تمام صنايع اس��ت. در واقع اين نوساِن 
محدود و خنثاي بيت كوين در يك بازه قيمتي خاص 
بود باعث آرامش خاطر بازار شد.« برخي معامله گران 
به بهبود شرايط بازار در آينده نزديك اميدوار هستند، 
اما بيت كوين كمتر از ۳ هفته فرصت دارد تا از سطوح 
كنوني 4۰درصد رشد كند و خود را به جايي برساند كه 
شكل گيري كندل پوششي نزولي ساالنه منتفي شود. 
تحليلگران موسسه كوين شيرز در جديدترين گزارش 
خود نوشته اند : »صندوق هاي س��رمايه گذاري ويژه 
بيت كوين هفته گذشته شاهد ورود 17ميليون دالر 
سرمايه جديد بودند. مي توان گفت احساسات بازار از 
اواسط نوامبر )آبان( تاكنون پيوسته در حال بهبود بوده 
است و از اين تاريخ مجموعًا 1۰۸ميليون دالر سرمايه 
وارد صندوق هاي سرمايه گذاري بيت كوين شده  است. 
اين ميزان برابر با ۲.1درصد از كل دارايي تحت مديريت 
اين صندوق هاست.« در گزارش كوين شيرز همچنين 
آمده است: »اين بهبود احساسات نسبت به بيت كوين 
با منفي شدن احساسات نس��بت به عملكرد دالر در 
بازارهاي جهاني هم زمان شده است كه بار ديگر رابطه 
معكوس بيت اين دو را به تصوير مي كشد. ضمن اينكه 
محصوالت سرمايه گذاري ش��ورت بيت كوين )در 
جهت كاهش قيم��ت – فروش( براي دومين هفته 
متوالي شاهد خروج سرمايه بوده اند و در اين هفت 

روز مجموعًا ۳.9ميليون دالر از دست داده اند.«

    سقوط بازار ارزهاي ديجيتال
 تأثير بي ثبات كننده اي بر اقتصاد نداشته است

با وجود اين، ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري ياردني 
ريسرچ عقيده دارد كه س��قوط بازار ارزهاي ديجيتال 

و تركي��دن حباب هاي قيمتي اثر بي ثبات كننده اي بر 
اقتصاد كالن نداشته است. اين شركت مشاوره مي گويد 
كه حباب بازار بدون عواقب قابل توجهي تركيده است. 
ياردني خاطرنشان كرد كه روند گذار به وضعيت نسبتًا 
عادي نسبي در بازار به طور شگفت انگيزي هموار بوده 
اس��ت. البته، هنوز اين احتمال وجود دارد كه تأخير 
در تغيير سياست هاي پولي بتواند بازارهاي مالي را 
در سال آينده بي ثبات كند؛ اگرچه اين شركت فكر 

نمي كند كه چنين اتفاقي رخ دهد.

    طال باز هم اول مي شود
در عين حال بانك گلدمن ساكس انتظار دارد كه طال با 
محرك هاي تقاضاي واقعي آن، در درازمدت از بيت كوين 
با قيمت هاي متغير عملكرد بهتري داشته باشد. گلدمن 
اعالم كرد كه طال كمتر تحت تأثير شرايط مالي سخت تر 
قرار مي گيرد، به اين معني كه يك سبد سرمايه گذاري 
مفيد است، به ويژه با توجه به اينكه طال موارد استفاده 
غير سوداگرانه را توسعه داده است در حالي كه بيت كوين 
هنوز به دنبال آن است. تجزيه و تحليل گلدمن نشان داد، 
در حالي كه معامله گران از طال براي محافظت در برابر 
تورم و كاهش ارزش دالر استفاده مي كنند، بيت كوين 
شبيه يك سهام شركت فناوري با رشد باالست. ارزش 
پيش��نهادي بيت كوين كه بان��ك آن را راه حلي براي 
مش��كل نامي��د، از ارزيابي موارد اس��تفاده واقعي آن 
در آينده ناش��ي مي ش��ود و آن را به دارايي نوسانات و 
س��وداگرانه تر از فلز گرانبها تبديل مي كند. بر اساس 
گ��زارش رويترز، اين بانك افزوده اس��ت در حالي كه 
موقعيت هاي سوداگرانه خالص در هر دو دارايي در سال 
گذشته به شدت كاهش يافته است، طال نسبت به سال 
گذشته در برابر سقوط 7۵ درصدي بيت كوين اندكي 
افزايش يافته است. در اين بيانيه آمده است: نقدينگي 
محدودتر بايد فش��ار كمتري بر طال داشته باشد كه 

بيشتر در معرض محرك هاي تقاضاي واقعي است.
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ادعاينمايندهمجلس:
اينستاگرام و واتس اپ به اجمال 

شرايط ايران را پذيرفته اند
عضو كميسيون فرهنگي مجلس اعالم كرد براساس 
گزارش هاي داده شده، اينستاگرام و واتس اپ به اجمال 
ش��رايط ما را قبول كردند و به احتم��ال زياد به ايران 
مي آيند. به گزارش ديجياتو، يك هفته از اولتيماتوم 
شوراي عالي فضاي مجازي به متا براي معرفي نماينده 
در ايران گذشت. حال يك نماينده مجلس مدعي شده 
كه اين شركت ش��روط ايران را تقريبًا پذيرفته است. 
جواد نيك بين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در اين 
باره گفت: »طبق گزارش هاي داده شده، احتمال زياد 
اينس��تاگرام و واتس اپ به ايران مي آيند و تا جايي كه 
مطلع هستم به اجمال شرايط ايران را قبول كردند.« او 
همچنين اعتقاد دارد فيلترينگ نتيجه مثبتي نداشته و 
ندارد: »با بستن دهان ها افكار بسته نمي شود و انسان ها 
آرام نمي گيرند. ما بايد مغز ها، فكرها، ديدگاه ها و نگاه ها 
را تغيير دهيم؛ لذا فيلتر ك��ردن قطعًا نتيجه مثبتي 
نداشته و ندارد. فيلترينگ باعث نمي شود مردم كمتر 
در فضاي مجازي فعاليت كنند، اتفاقًا تعداد بازديدها 
درصد خيلي كمي كاهش پيدا كرده؛ آن هم به جهت 
اينكه هجمه بسيار زيادي در حوزه فيلترينگ است.« 
به گفته نيك بين فيلترينگ موجب شده است تا فروش 
VPN در فضاي غيررسمي آنقدر زياد شود كه بخش 
 VPN زيادي از هزينه هاي مردم و پول كش��ور خرج
شود. او اظهار نظر قابل تأملي نيز در اين باره مطرح كرد: 
»خريد VPN يعني فروش اطالعات شخصي ما به يك 
كشور واسطه و بعد به آن كشور مبدأ؛ مثال اگر بخواهيم 
از واتس اپ اس��تفاده كنيم و مبدأ كشور الف باشد، ما 
به صورت مستقيم نمي توانيم به آن كشور مرتبط شويم، 
لذا مي رويم به كش��ور ب اطالعات خود را مي دهيم و 
بعد مي آييم از كشور الف اطالعاتمان را مي گيريم.« 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه تصميم جدي براي 
جلوگي��ري از فروش VPN بع��د از ناآرامي ها گرفته 
خواهد شد، وعده داد جلوي فروشندگان VPN گرفته 
خواهد شد. موضوعي كه پيش از اين نيز وزير ارتباطات 

براي جرم انگاري فروش اين ابزار مطرح كرده بود.

همراه اول عنوان »تنها 
روابط عمومي شبكه اي ايران« را 

از آن خود كرد
همراه اول در نوزدهمين دوره جش��نواره برترين هاي 
روابط عمومي ايران با كس��ب باالترين امتياز، نش��ان 
ويژه »روابط عمومي شبكه اي« و عنوان برتر »ارتباطات 
رسانه اي« را دريافت كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات سيار ايران، روز س��ه شنبه ۲۲ آذر 
14۰1، »هجدهمين دوره سمپوزيوم بين المللي روابط 
عمومي« و »نوزدهمين دوره جش��نواره برترين هاي 
روابط عمومي ايران« با حضور علي س��الجقه، معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
و جمعي از مديران، كارشناسان و استادان روابط عمومي 
داخلي و حضور آنالين متخصصان بين المللي، در مركز 
همايش هاي بين المللي صدا و س��يما برگزار شد. در 
اين مراسم خانم »اتسوكو سوگي هارا«، رييس انجمن 
بين المللي روابط عمومي )IPRA( در پيامي ويدئويي 
به اين رويداد، ضمن استقبال از برگزاري اين سمپوزيوم 
و موضوع آن يعني »قدرت و مديريت شبكه اي در روابط 
عمومي« اظهار كرد: روابط عمومي شبكه اي، جديدترين 
مدل روابط عمومي است كه كليه پيشرفت هاي نظري و 
عملي روابط عمومي را در بطن و متن خود دارد و مي تواند 
الگوي مناسبي را پيش روي دس��ت اندركاران روابط 
عمومي در جهان قرار دهد. وي ابراز اميدواري كرد: سند 
نهايي اين رويداد كه حاوي خطوط اصلي در شكل دهي 
و توسعه روابط عمومي شبكه اي خواهد بود، در اختيار 
دست اندركاران روابط عمومي در جهان قرار گيرد و افق 
جديدي فراروي روابط عمومي جهاني بگشايد. فيليپ 
شپرد، دبيركل انجمن بين المللي روابط عمومي هم در 
بخشي از پيام ويديويي خود به تعريف مقوله »ارتباطات 
پايدار« پرداخت و گفت: روابط عمومي يعني مديريت 
تصميم گذاري براساس عاليق بين سازمان ها و ارگان ها 
كه درباره چيستي، چگونگي و چرايي صحبت مي كند.

نحوه كار سامانه هاي هشدار سريع 
در زمان وقوع بالياي طبيعي

در دنيا و عموما كشورهاي توسعه يافته، سيستم هاي 
پيش��رفته بس��ياري در زمينه هاي پايش و هشدار 
شرايط اضطرار طراحي و توسعه داده شده كه برخي 
از آنها نظي��ر Meteoalarm با توجه به ديتاهاي 
موجود، منطبق بر الگوي پيش بيني است و در پهنه 
اروپا به پيش بيني و تحليل جريان هاي آب وهوايي بد 
مي پردازد. تمام اطالعات مهم آب و هوايي را از سامانه 
رسمي ملي هواشناسي عمومي كشورهاي اروپايي 
جمع آوري مي كند، تا به تفسيري منسجم و تا حد 
امكان دقيق برسد و مردم را نسبت به وقوع احتمالي 
باران هاي ش��ديد، س��يل، رعد و برق، آتش سوزي 
جنگل ها، بهمن، سرماي ش��ديد، بادهاي شديد، 
أمواج گرمايي و... آگاه كند. اين قبيل س��رويس ها 
تقريبا با توجه به متدهاي سازمان هاي هواشناسي، 
در بخش هاي مختلف دنيا شناخته شده و كاربردي 
هستند اما كش��ورهاي پيش��رفته با علم بر اينكه 
پيش بيني دقيق بحران ها و بالياي طبيعي امكانپذير 
نيست، به توسعه سامانه هاي هشدار »در زمان وقوع« 
 نيز ورود كرده اند. به عنوان مثال در اروپا استاندارد 
)EU-Alert )TS 102 900 V1. 3.1 توس��ط 
»موسسه اس��تانداردهاي مخابرات اروپا« تعريف 
ش��ده كه به منزله »سرويس هشدار عمومي« اروپا 
است و از »پخش سلولي« به عنوان وسيله اي براي 
ارسال پيام هاي هش��دار عمومي به عموم استفاده 
مي كند. انجمن اپراتورهاي تلف��ن همراه يونان 
)EEKT( نيز كه س��ازماني غيرانتفاعي است، در 
اين راستا با همكاري سه اپراتور تلفن همراه اين 
كش��ور اقدامات مس��تقالنه اي را با هدف انتفاع 
عمومي، انجام داده اس��ت؛ اكن��ون نيز به دنبال 
ابزارها و راه حل هاي هشدار عمومي موثر، مدرن 
و آينده نگر اس��ت. فارغ از اين بع��د جغرافيايي، 
استراليا نيز كه همواره به دنبال توسعه و بهسازي 
نسل هاي جديد سيس��تم هاي هشدار ملي بوده 
 Everbridge اكنون در حال استفاده از ظرفيت
اس��ت كه بنا بر اطالعات موج��ود در بالگ آن، 
محافظت از ۳4 ميليون س��اكن و بازديدكننده 
س��االنه اين قاره را برعهده دارد و هش��دارهاي 
ضروري را در سطح ملي جمعيتي ارسال مي كند. 

بازديد معاون وزير علوم
 از غرفه مركز تحقيق و توسعه 

همراه اول در  نمايشگاه تقاضاي 
ساخت و توليد ايراني

رييس س��تاد مل��ي هفت��ه پژوهش و فن��اوري و 
معاون وزير عل��وم ضمن ابراز خرس��ندي از رويه 
فعاليت هاي مرك��ز تحقيق و توس��عه همراه اول 
در تعام��ل ب��ا دانش��گاه ها، از غرفه اي��ن مركز در 
نمايشگاه »تستا« بازديد كرد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، در جريان 
برگزاري نمايش��گاه هاي »دستاوردهاي پژوهش 
و فناوري و فن بازار«، »ايران س��اخت« و »تستا« 
به مناس��بت هفته پژوه��ش و فن��اوري، پيمان 
صالحي معاون پژوهش��ي وزارت عل��وم با حضور 
در س��الن 7 نمايش��گاه بين المللي تهران از غرفه 
مركز تحقيق و توس��عه همراه اول بازديد كرد و در 
جريان آخرين دستاوردها و پروژه هاي اولويت دار 
اين مركز قرار گرفت. طي اين بازديد، مس��ووالن 
مركز تحقيق و توس��عه اپرات��ور اول تلفن همراه 
كش��ور كه در غرفه حضور داش��تند، با بيان اينكه 
مركز به منظور تحقيق، توسعه، نوآوري و حمايت 
از فناوري هاي نوين و بومي مورد نياز گروه همراه 
اول شكل گرفته است، عنوان كردند كه »شناسايي 
و اولويت بندي نيازهاي فناورانه«، »بومي س��ازي 
تجهيزات و س��امانه ها«، » توس��عه پلتفرم هاي 
سرويس هاي ديجيتال و هوشمندسازي آينده«، 
»پژوهش و اكتساب )جذب( فناوري هاي نوظهور 
و لبه تكنول��وژي مخابراتي و فن��اوري اطالعات، 
اج��راي پايلوت و تس��ت و ارزيابي فن��اوري ها«، 
»راه اندازي آزمايش��گاه هاي تخصصي و مرجع« و 
»رصد اكوسيستم فناوري اطالعات و ارتباطات« از 
جمله اهداف و ماموريت هاي ماست. شرح اقدامات 
پروژه محور در زمينه هاي »نسل پنجم ارتباطي«، 
»اينترنت اش��ياء« و »ه��وش مصنوعي« از جمله 
مواردي بود كه در اين بازديد ارايه شد و از استراتژي 
جامع حمايت نخبگاني و به كارگيري شركت هاي 
دانش بنيان در راستاي جلوگيري از هدررفت منابع 
گفته شد. با توجه به اينكه مركز تحقيق و توسعه 
همراه اول در نمايشگاه تس��تا يا همان »تقاضاي 
ساخت و توليد ايراني« حضور يافته است، ليستي 
از نيازمندي ه��اي فناورانه خ��ود را با تمركز بر دو 
حوزه تخصصي »شبكه هاي نوين« و »راهكارهاي 
ديجيتال و هوشمندسازي« به نمايشگاه برده است. 

قيمتبيتكوينبهباالترينسطحدريكماهگذشتهرسيد

هفته هاي سرنوشت ساز براي ارزهاي ديجيتال

ژاپن به جنگ تراشه امريكا عليه چين پيوست
ژاپن و هلند موافقت كردند به تشديد كنترل هاي صادراتي 
امريكا در خصوص فروش تجهيزات تراشه سازي پيشرفته 
به چين، ملحق شوند. به گزارش ايسنا، بلومبرگ به نقل از 
منابع آگاه نوشت: ژاپن و هلند احتماال در هفته هاي آينده، 
اعالم خواهند كرد تدابير مشابهي كه امريكا در اكتبر براي 
محدود كردن فروش تجهيزات توليد تراشه پيشرفته به 
چين تصويب كرده بود را اج��را مي كنند. دولت بايدن، 

هدف از اجراي اين تدابير را جلوگيري از دسترسي ارتش 
چين به نيمه رساناهاي پيشرفته، اعالم كرده است. اتحاد 
اين سه كشور، تقريبا مانع خريد تجهيزات ضروري براي 
توليد تراشه هاي پيشرفته توسط چين مي شود. مقررات 
امريكا، فروش تجهيزات توليد تراشه را براي شركتهاي 
امريكايي AMI و لم ريسرچ كورپ ممنوع كرده و شركت 
 ASML Holding NV ژاپن و شركت KLA Corp

هلند، دو تامين كننده مهم ديگري هستند كه امريكا به 
همكاري آنها براي موثر شدن تحريم ها نياز دارد و همراهي 
دولت هاي ژاپن و هلند با اين محدوديت هاي صادراتي، 
نقطه عطف مهمي محسوب مي شود. وزارت بازرگاني چين 
در بيانيه اي اعالم كرد چين روز دوشنبه عليه كنترل هاي 
صادراتي امريكا به سازمان جهاني تجارت شكايت كرد. 
پكن اعالم كرد كه اين محدوديت ها، ثبات زنجيره تامين 
جهاني را تهديد مي كند و استناد امريكا به مساله امنيت 
ملي، مشكوك است. اما مخالفت جهاني با بلندپروازي هاي 
تراشه س��ازي چين، رو به افزايش است. بلومبرگ نيوز 
هفته گذشته گزارش كرده بود مقامات هلندي سرگرم 
برنامه ريزي براي اعم��ال كنترل هاي صادرات جديد به 
چين هستند. به گفته منابع آگاه، دولت ژاپن در هفته هاي 
اخير با محدوديت هاي مشابه موافقت كرده است زيرا هر 
دو كشور مي خواهند هماهنگ با يكديگر عمل كنند. ژاپن 
بايد به مخالفت شركت هاي داخلي غلبه كند كه ترجيح 

مي دهند فروش به چين را از دست ندهند. عالوه بر توكيو 
الكترون، شركت هاي نيكون و كنون، بازيگران كوچكي در 
اين بازار هستند. ياسوتوشي نيشيمورا، وزير بازرگاني ژاپن 
روز سه شنبه اظهار كرد: ژاپن سرگرم مذاكره با امريكا و 
كشورهاي ديگر در خصوص اين موضوع است و حاضر نشد 
درباره اين مذاكرات، توضيح بيشتري ارايه كند. اين سه 
كشور، بزرگ ترين منابع تجهيزات و تخصص مورد نياز در 
جهان براي توليد نيمه رساناهاي پيشرفته هستند. به گفته 
منابع آگاه، دولت هاي ژاپن و هلند، سرگرم برنامه ريزي 
براي ممنوعيت فروش دستگاه هاي توليد تراشه هاي 
14 نانومتري يا تراشه هاي پيشرفته تر به چين هستند. 
اين تدابير همس��و با مقرراتي اس��ت كه واشنگتن در 
اكتبر اعالم كرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، فناوري 14 
نانومتري حداقل سه نسل عقب تر از جديدترين فناوري 
موجود در بازار است اما دومين فناوري عالي است كه 

شركت تراشه سازي SMIC چين در اختيار دارد.

شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر در نظر دارد به منظور اجراي پروژه ذيل مطابق مشخصات زير نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصالح اقدام نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيت كه داراي سابقه كاري مرتبط هستند 
دعوت مي شود از تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/2۱ تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/2۴ ساعت8 براي خريد اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

تجديد آگهي مناقصه عمومي  همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( 
وزارت نيرو 

شركت مديريت منابع آب ايران
شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر

نوبت دوم

۱-  قيمت خريد اسناد ارزيابي و مناقصه مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد كه مي بايست به حساب شماره IR 6۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۳۴۰۳۰۱88۱8 به نام تمركز وجوه درآمد شركت آب منطقه اي بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران و شناسه حساب ۳۱5۱۰۳۴7۳2۹5۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واريز و فيش واريزي آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد.

2-  ضمانتنامه شركت در مناقصه مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به شماره حساب IR ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۳۴۰6۳75۹8۳ و شناسه حساب ۹۴۱2۹5۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به نام تمركز سپرده جاري 
شركت آب منطقه اي بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ارايه گردد.

۳- آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ ۱۰/۰۴/ ۱۴۰۱ مي باشد.
توجه: تنها پاكت الف )تضمين شركت در مناقصه( عالوه بر فايل الكترونيكي مي بايست به صورت فيزيكي به دبيرخانه محرمانه شركت آب منطقه اي بوشهر )دفتر حراست( تحويل گردد.

۴- پاكت ها در ساعت ۱۰ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ گشوده خواهد شد. حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهاد آزاد است.
5- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7- كليه اسناد ارزيابي و مناقصه و مدارك ارايه شده مي بايست به مهر )الكترونيكي( و امضاء مجاز تعهدآور )امضاي ديجيتالي( برسد.

8-  ارايه كد شناسايي ملي الزامي مي باشد.
۹- ارايه گواهي صالحيت ايمني توسط پيمانكاران الزامي مي باشد.

۱۰-  مدت اعتبار پيشنهاد قيمت: ۳ ماه

محل تامين اعتبارتضمين شركت در مناقصه )ريال(رشته و حداقل پايهمدت اجرامحل اجرامنابع برآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصهشماره فراخوانرديف

پر و مسلوب  المنفعه نمودن ۱5۰ حلقه ۱2۰۰۱۰۰۱۴۳۱۰۰۰۰22
اعتبارات ملي5۱/۱7۱/۰۰۰/۰۰۰- آب6 ماهاستان بوشهر2۳/۴۱۴/۴۰۰/۰۰۰چاه غيرمجاز در سراسر استان بوشهر

اداره كل راه�داری و حمل و نقل جاده ای اس�تان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اس�اس ش�رايط ذكر ش�ده و به 
ش�رح مش�خصات، اطالعات و جزئيات مندرج در اس�ناد مناقصه از طريق  مناقصه عمومي يک مرحل�ه ای همزمان با 

ارزيابی)يکپارچه(  به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت برگزار نمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از 
طريق درگاه الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه عمومی  از سايت ساعت 8 صبح  روز چهارشنبه  تاريخ  ۱۴۰۱/۰۹/2۳ لغايت ساعت۱۴ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  و  مهلت زمانی ارائه  پيشنهاد اسناد )پاکت ارزيابی کيفی و بارگذاری پاکات الف/ب/ج( تا ساعت۱۴مورخ 
۱۴۰۱/۱۰/۱۳می باشد.زمان بازگشايي پاكات:ساعت ۰8:۰۰صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴   می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه 
مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش�تر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس: کرج-آزاد راه کرج-قزوين- جنب امام زاده 
طاهر شماره تماس۳۴۱8۴۰۰۰ - ۰26 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و هرگونه مشکل در 
بارگذاری اسناد : مرکز تماس ۱۴56  و سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی www.bazresi.ir   )حضور يک 

نماينده شرکت  با داشتن معرفی نامه در  جلسه بالمانع است(.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله ای همزمان با 
ارزيابی)يکپارچه(

نوبت اول

شناسه آگهي :1426234
سازمان راهداري 

و حمل ونقل جاده اي

مدت اعتبار پيشنهادات صالحيت موردنياز شماره مناقصات مبلغ تضمين )ريال(  مبلغ برآورد )ريال( موضوع مناقصه رديف

سه ماه  حداقل رتبه 5
ابنيه و ساختمان 2۰۰۱۰۰۴22۴۰۰۰۰6۱ 8۹2,622,57۱ ۱7,852,۴5۱,۴۱۳

 مناقصه اجرای ديوار
 پيرامونی محوطه پاسگاه
پليس راه کرج-قزوين

۱



تعادل | فرشته فريادرس| 
پس از آنكه وزير صمت در جلس��ه آبان ماه از استيضاح 
گريخت، دوباره پايش به مجلس باز شد. اين بار به دليل 
افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان. خودروهايي 
كه از سال گذشته تا به امروز از چند 10ميليون تا چند 
صد ميليون افزايش قيمت را تجربه كرده اند. نمايندگان 
اقدامات وزير صمت براي مديريت بازار خودرو وكاهش 
قيمت ها را نه تنه��ا كافي نمي دانن��د، بلكه معتقدند 
افزايش قيمت در بازار خودرو را رقم زده است. نماينده 
سوال كننده از فاطمي امين، در صحن علني روز گذشته 
مجلس اين پرسش را مطرح كرد كه چرا خودروسازان، 
خودروهاي توليد داخل را به س��ه برابر قيمت به مردم 
مي فروشند؟ سيدرضا فاطمي امين در پاسخ عنوان كرد 
كه درنبود تعادل بين عرضه و تقاضا بازار خودرو حالت 
س��وداگري پيدا كرده و به محض اينكه قيمت دالر باال 
مي رود، قيمت خودرو هم افزايش پيدا مي كند؛ چراكه 
بسياري از افراد به نادرستي به خودرو به عنوان يك كاالي 
سرمايه اي نگاه مي كنند. در اين ميان، يكي از نمايندگان 
هم با اشاره به صحبت هاي وزير صمت، رييس جمهور، 
وزي��ر اقتصاد و ريي��س بانك مرك��زي را مورد خطاب 
قرارداد واينطور گفت: چرا نمي نشينيد و بحث هجوم اين 
نقدينگي سرگردان را كنترل كنيد؟ درنهايت نمايندگان 
از توضيحات وزير صمت درباره علت گراني خودرو قانع 
نشدند و پنجمين كارت زرد را به فاطمي امين  دادند. اين 
در حالي است كه در خردادماه سال جاري، اولين كارت 
زرد مجلس به دولت سيزدهم نيز به نام او ثبت شده است. 

   يادآوري دو وعده فاطمي امين
نمايندگان مجلس در جلس��ه علني ديروز )سه شنبه( 
مجلس، سوال جالل رشيدي كوچي عضو كميسيون 
امور داخلي كش��ور و ش��وراهاي مجلس از وزير صمت 
درباره علت افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان را 
علي رغم دستور و تاكيد صريح رييس جمهور و مخالفت 
مجلس، بررسي كردند. در متن گزارش كميسيون صنايع 
و معادن درباره سوال مذكور آمده است: »متاسفانه شاهد 
هستيم بعد از 50 سال حمايت بي چون و چرا دولت ها و 
مجلس خودروسازي ما توان تامين نياز داخل را نداشته 
و به روش هاي مختلف اين ضعف خود را پوشانده و اقدام 
به افزايش قيمت ها مي كند.« از اين رو، جالل رشيدي 
كوچي نماينده مجلس در تش��ريح س��وال خود از وزير 
صمت با بيان اينكه »قصه خودرو، قصه شيريني نيست«، 
به دو قولي كه وزير صمت در ابتداي كار خود درباره حذف 
قرعه كشي خودرو و ثبات قيمت مطرح كرده بود، اشاره 
كرد و گفت: بنده و بسياري از نمايندگان ديگر كه سوال و 
استيضاح را مطرح مي كنيم، نه با دولت پدركشتگي داريم 

و نه با هيچ يك از وزرا، بلكه حرف ما حرف مردم است. آقاي 
رييس جمهور نيز وعده ه��اي وزير صمت را تكرار كرده 
است. او يادآور ش��د: فاطمي امين در تاريخ 22 شهريور 
1400 اظه��ار كرده كه براي صنعت خ��ودرو دو برنامه 
شش ماهه و دوساله دارد كه اين دو برنامه به افزايش عرضه 
و عدم افزايش قيمت كمك مي كند. امروز كاله خود را 
قاضي كنيد؛ آيا قيمت خودرو افزايشي پيدا نكرده است؟ 
طي همين دو سه روز قبل ارزان ترين خودروي توليدي 

شركت سايپا 30 ميليون تومان گران شده است.
رشيدي كوچي ادامه داد: در 25 مهر 1400 در حاشيه 
نشست اتاق بازرگاني فاطمي امين گفته برنامه اي داريم 
تا قرعه كشي خودرو بزودي حذف شود. آيا قرعه كشي 
خودرو حذف شده است؟ امروز انتهاي سال 1401 قرار 
داريم ولي همچنان قرعه كشي خودرو برقرار است و 
مردم ناچارند در اين التاري ثبت نام كنند. مردم امروز از 
همين وعده هاي بي عمل ناراحت هستند. اين نماينده 
تاكيد كرد: مردم امروز به سختي مي توانند خودروي 
دس��ته دوم توليد داخل را تهيه كنند. در آبان 1400 
عنوان شد كه در 1401 قرعه كشي خودرو نخواهيم 
داش��ت و به اين سمت مي رويم كه بيش از نياز داخل 
خودرو توليد كنيم، اما به هيچ يك از اين وعده ها عمل 
نشد و فقط 30 درصد افزايش ظرفيت توليد داشتيم.

او در ادامه صحبت هاي خود به ديگر وعده هاي عملي نشده 
وزير صمت اش��اره كرد و با انتق��اد از قيمت خودروهاي 
داخلي به مقايسه قيمت برخي از خودروها در بازار امروز 
با سال گذشته پرداخت. بنابر اعالم او، »سمند ال ايكس« 
ساده كه معمولي ترين خودروي توليدي بعد از پرايد در 
ايران به ش��مار مي آيد، 20 مرداد پارسال 232 ميليون 

تومان بوده و امروز 375 ميليون تومان است. »پژو پارس« 
20 مرداد پارسال 260 ميليون تومان بوده كه امروز 400 
ميليون تومان شده و»پژو 206 تيپ 2« هم 240 ميليون 
تومان بوده كه حاال 395 ميليون تومان است. اگر با همين 
فرمان پيش برويم بايد منتظر پژو 206 با قيمت 800 الي 
900 ميليون توماني باش��يم. پارسال هم گفتم كه بايد 
منتظر پژو 206 با قيمت 400 الي 500 ميليون توماني 
باشيم كه خيلي ها خنديدند. رشيدي كوچي همچنين 
خطاب به فاطمي امين گفت: اقدامات شما نه تنها باعث 
كاهش قيمت نشده بلكه موجب افزايش قيمت خودرو 
شده است. وقتي از خودرو صحبت مي كنيم، از يك درد 
ناعالج حرف مي زنيم. مردم امروز دسترسي به اينترنت 
دارند و مردم فهيمي هم هستند؛ چرا خودروهاي توليد 
داخل را به سه برابر قيمت آن به مردم مي فروشيم؟ خودرو 
تيگو 8 پرو با قيمت يك ميليارد و 800 به فروش مي رسد، 
در حالي كه در كشورهاي همسايه با قيمت 800 الي 900 
ميليون توماني معامله مي شود، تا وقتي انحصار خودرو 
در دست دو خودروساز باشد، وضعيت همين خواهد بود.

   واردات خودرو را آزاد كنيد
محمدتقي نقدعلي نماينده مردم خميني ش��هر هم 
با انتقاد از افزايش قيمت خودرو و ارز در كشور گفت: 
قيمت خودرو مضحك شده است و قابل توجيه نيست. 
براي بحث واردات در اين مجلس چقدر قانون تصويب 
كرديم، اما واردات خودرو هزار صاحب دارد. نقدعلي 
اف��زود: وارادت خ��ودرو را آزاد كنيد ت��ا اين وضعيت 
درست ش��ود و از اين وضعيت خارج شويم. مگر يك 
خودرو بي قابليت بايد چند صاحب داشته باشد؟ او در 

ادامه خطاب به رييس جمهور گفت: امروز وزير صمت 
مشكل گراني خودرو و سكه را ناشي از هجوم نقدينگي 
به اين عرصه ها دانست، بنابراين تدبير كنيد. رياست 
بانك مركزي كجاس��ت؟ وزير اقتصاد كجاست؟ چرا 
نمي نشينيد و بحث هجوم اين نقدينگي سرگردان را 
كنترل كنيد؟ هيات رييسه مجلس چرا قانون ماليات 
عائدي بر سرمايه كه مي گويد يكي از راه هاي جلوگيري 

از اين قضيه است را در اولويت اول قرار نداده ايد؟

   فاطمي امين از چه چيزي دفاع كرد؟
س��يدرضا فاطمي امين وزير صمت هم در پاسخ به سوال 
جالل رشيدي كوچي، عنوان كرد در 8 ماهه اول سال جاري 
نسبت به 8 ماهه سال گذشته، 32 درصد عرضه خودروي 
سواري افزايش پيدا كرده است. همچنين در آبان ماه، 122 
هزار دستگاه انواع خودروهاي سبك و سنگين توليد شده 
كه توليد آبان ماه س��ال جاري ركورد 5 ساله را شكست. 
همچنين توليد خودروهاي سنگين نيز 176 درصد افزايش 
پيدا كرده است. او از پيگيري هاي وزارت خانه درباره امكان 
واردات خودرو به كشور با هدف ايجاد تعدل بين عرضه و 
تقاضا سخن گفت و به مشكالتي كه در تامين ارز آن وجود 
داشت اش��اره كرد. بر اساس آنچه او در اين جلسه تشريح 
كرد اوايل شهريور 1401 بود كه آيين نامه واردات خودرو 
در دولت تصويب ش��د؛ اما هيات تطبيق س��ه ايراد به آن 
گرفت كه در آبان ماه اين ايرادات در دولت رفع و آيين نامه 
واردات خودرو قطعي شد. حال قرار است اولين خودروهاي 
وارداتي هفته آينده وارد كش��ور شود. وزير صمت معتقد 
اس��ت كه به دليل اينكه بين عرضه و تقاضا شكاف وجود 
دارد، بازار خودرو به بازار سوداگري تبديل شده و طي 3 تا 
4 سال گذشته همواره قيمت خودرو در بازار آزاد با قيمت 
دالر باال و پايين شده و هر زمان كه قيمت ارز افزايش يافته، 
قيمت خودرو نيز افزايش يافته و با كاهش قيمت ارز قيمت 
خودرو نيز كاهش يافته است، به دليل اينكه بين عرضه و 
تقاضا شكاف وجود دارد و در واقع افرادي براي حفظ ارزش 
پولشان و پيشگيري از تورم انتزاعي نسبت به خريد سكه و 
خودرو اقدام مي كنند و خودرو به نادرستي تبديل به كاالي 
سرمايه اي ش��ده كه نبايد مي شد. سيدرضا فاطمي امين 
وزير صمت دولت سيزدهم كه در جلسه علني دهم آبانماه 
سال جاري و براي دومين بار، موفق شده بود راي اعتماد را 
از نمايندگان مجلس بگيرد و از استيضاح بگريزد، اين بار از 
آنها كارت زرد را دريافت كرد. چراكه پاسخ هاي وزير صنعت، 
معدن و تجارت درباره افزايش قيمت خودرو بين نمايندگان 
مجلس به راي گذاشته شد و وكالي ملت نيز با 110 رأي 
موافق، 125 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 252 
نماينده حاضر در جلسه، پاسخ هاي فاطمي امين درباره 
گراني خودرو را قانع كننده ندانستند و به او كارت زرد دادند. 
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اتاق اصناف دستور پلمب
هيچ واحدي را صادر نكرد

رييس اتاق اصناف تهران خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد 
هماهنگي بين نهادهاي امنيتي و اتحاديه هاي مربوطه 
در پلمب واحدها ايجاد شده اس��ت. فراواني آمار و تعداد 
واحدهاي پلمب شده قابل توجه نيست كه بخواهيم در اين 
موضوع ورود يا اظهارنظر كنيم. علي توسطي در گفت وگو 
با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه شاهد پلمب برخي از 
واحدهاي صنفي از سوي دستگاه هاي امنيتي بوديم آيا 
اتاق اصناف تهران براي حل مش��كل اي��ن واحدها ورود 
خواهد كرد؟ گفت: اتاق اصناف دستور پلمب شدن هيچ 
واحد صنفي تحت عنوان تعطيل شدن يا بستن در روزهاي 
خاص را صادر نكرده است. در مواردي نهادهاي نظارتي بنا 
به صالحديد خود در اين قضايا ورود و برخورد كردند. الزم 
به ذكر است كه تعداد اين واحدها بسيار انگشت شمار است. 
رييس اتاق اصناف تهران تاكيد كرد: اتاق اصناف در اين ايام 
هيچ دستور پلمبي را صادر نكرده است. توسطي تصريح 
كرد: اتاق اصناف وظيفه خود مي داند كه از منافع افراد و 
واحدهاي صنفي بنا به قانون در هر زمينه اي از جمله مسائل 
مالياتي، تعزيراتي و تدوين قوانين حمايت كند.وي با بيان 
اينكه آماري از تعداد واحدهاي پلمب شده ارايه نشده است، 
خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد هماهنگي بين نهادهاي 
امنيتي و اتحاديه هاي مربوطه در پلمب واحدها ايجاد شده 
است. اما هيچ هماهنگي بين اتاق اصناف تهران و نهادهاي 
امنيتي براي پلمب واحدها ايجاد نش��د. به گفته رييس 
اتاق اصناف تهران؛ فراواني آمار و تعداد واحدهاي پلمب 
شده قابل توجه نيست كه بخواهيم در اين موضوع ورود يا 
اظهارنظر كنيم. توسطي تصريح كرد: اولويت اتاق اصناف 
در اين مقطع حف��ظ آرامش و امنيت بازار و واحدهاي 
صنفي است؛ اگر نهادهاي نظارتي تصميم گرفتند بنا 
به اطالعات و مصالحي كه خود در نظر دارند واكنشي 
از خود نشان بدهند اين موضوع ديگر به رفتار و كنشي 
كه آن واحدهاي صنفي انتخاب كرده باز مي گردد. وي 
ادامه داد: اتاق اصن��اف در چارچوب قانون در همه جا 
ورود مي كند اما در مواردي كه براي ما ابهام وجود دارد 
سعي داريم كه در آن زمينه ها اظهارنظري نداشته باشيم.

صادرات دستمال كاغذي آزاد شد
با توجه به پيگيري هاي حدود يك ساله براي آزادسازي 
صادرات دس��تمال كاغذي، گمرك ايران آزادس��ازي 
صادرات اين محص��ول را به صورت )جعبه اي، جيبي، 
توالت و...( ابالغ كرد. گمرك ايران آزادس��ازي صادرات 
دستمال كاغذي )جعبه اي، جيبي، توالت و...( را ابالغ 
كرد. اين در حالي اس��ت كه وزارت صمت دي ماه سال 
1400 اولين درخواست رفع ممنوعيت صادرات را ابالغ 
كرده بود. علي اكبر ش��اماني، مديركل دفتر صادرات 
گمرك ايران در پي نامه نگاري هاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت كه از دي ماه س��ال 1400 شروع شده بود، در 
بخش��نامه اي به گمركات اجرايي موضوع آزادسازي 
صادرات دستمال كاغذي )جعبه اي، جيبي، توالت و…( 
را ابالغ كرد.در اين نامه كه 20 آذر ماه صادر شده، آمده 
است: پيرو بخشنامه موضوع ممنوعيت اقالم بهداشتي 
موردنياز براي جلوگيري از بيماري كرونا، به پيوس��ت 
تصوير نامه هاي مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به انضمام نامه معاون 
صنايع عمومي آن وزارت خانه در خصوص رفع ممنوعيت 
صادرات دستمال كاغذي )جعبه اي، جيبي، توالت و…( 
با شماره تعرفه هاي اعالمي ليست پيوست، عيناً به منظور 
آگاهي و اقدام الزم وفق مفاد نامه هاي مذكور با رعايت 

كليه قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي شود.

محدوديت و قطعي گاز
در كارخانجات ساماندهي شود

رييس انجمن توليدكنندگان ف��والد ايران، اعالم كرد 
متأسفانه ابالغ محدوديت و قطعي گاز در كارخانجات 
فوالدي بدون هماهنگي قبلي از ابتداي آذر ماه س��ال 
جاري آغاز شده كه موجب كاهش جدي توليد و مختل 
شدن خطوط توليد كارخانجات شده است. به گزارش 
خبرگزاري تس��نيم، با رسيدن فصل س��رما و اعمال 
محدوديت هاي تخصيص گاز به صنايع مختلف صنعت 
ف��والد رايزني خود را براي تأمين س��وخت واحدهاي 
صنعتي آغاز كرد تا در نهايت بتواند به راهكاري براي عدم 
بروز مشكالت براي توليدكنندگان اين بخش دست پيدا 
كند اما اول آذرماه محدوديت هاي گاز براي فوالدي ها 
آغاز شده و هنوز بخش هاي متولي راهكاري براي رفع 
مشكالت اين صنعت به كار نگرفته اند. در همين راستا 
بهرام س��بحاني رييس انجمن توليدكنندگان فوالد 
ايران طي نامه اي به مديرعامل شركت ملي گاز، اعالم 
كرده است: متأسفانه ابالغ محدوديت و قطعي گاز در 
كارخانجات فوالدي ب��دون هماهنگي قبلي از ابتداي 
آذر ماه سال جاري آغاز شده كه موجب كاهش جدي 
توليد و مختل شدن خطوط توليد كارخانجات گرديده 
است. در اين نامه آمده است: »همان گونه كه مستحضر 
هستيد علي رغم درخواست هاي متعدد اين انجمن در 
خصوص ايجاد هماهنگي بيشتر براي مديريت كمبود 
گاز به عنوان يك محدوديت ملي و قول مساعد جنابعالي 
و همكاران در جلس��ات برگزار ش��ده، متأسفانه ابالغ 
محدوديت و قطعي گاز در كارخانجات فوالدي بدون 
هماهنگي قبلي از ابتداي آذر ماه سال جاري آغاز شده كه 
موجب كاهش جدي توليد و مختل شدن خطوط توليد 
كارخانجات گرديده است. عالوه بر اين با توجه به اينكه 
گاز در فرآيند توليد فوالد نقش اساس��ي تكنولوژيكي 
دارد و همچون صنايع ديگر مانند كارخانجات سيمان 
و نيروگاه ها، امكان استفاده از سوخت جايگزين در اين 
فرآيند ميسر نيست، لذا قطعي يا اعمال محدوديت هاي 
شديد تأمين گاز طبيعي خصوصاً در كارخانجات احياي 
مستقيم فوالد به منزله توقف توليد آهن اسفنجي به 
عنوان ماده اوليه مورد نياز كارخانجات فوالد سازي و طبعًا 
توقف توليد فوالد و تعطيلي كارخانجات زنجيره فوالد 
آن هم در شرايط ويژه و حساس اجتماعي فعلي كشور 
است كه پيامدهاي آن كاهش شديد درآمدهاي داخلي 
و ارزي حوزه اقتصادي صنعت و معدن را در بر مي گيرد.«

نمايندهمجلس:چراخودروهايداخليسهبرابرقيمتفروختهميشوند؟

»فاطمي امين« دو كارته شد

چگونهسركوبقيمتباعثگرانيوسفتهبازيميشود؟

تبعات منع واردات در بازار لوازم خانگي
تعادل|

پژوهشگران با تاكيد بر ضرورت سياست گذاري مناسب 
و حمايت صحيح و اصولي به ج��اي حمايت رانتي براي 
رشد صنعت لوازم خانگي، مهم ترين موانع رونق توليد در 
اين صنعت را »دخالت دول��ت در قيمت گذاري و قيمت 
غيرتعادلي ارز«، »نبود ساختار نهادي و كليدي بودن نقش 
افراد در فرآيند قيمت گذاري«، »بخش��نامه هاي متعدد 
و متناقض«، »مشكالت گمركي«، »محترم نبود حقوق 
مالكيت و قراردادها« و »فض��اي رانتي و رابطه اي توليد« 
عن��وان كرده اند. اين مطالعه هش��دار مي دهد كه حدود 
نيم قرن قبل، سياس��ت سركوب قيمت ارز دستاوردهاي 
صنعت لوازم خانگي كش��ور را از بين برد و بيم آن مي رود 
كه در ش��رايط كنوني نيز با وجود تورم سرسام آور، پايين 
نگه داش��تن قيمت ارز با فش��ار دولت، باعث توجيه پذير 
ش��دن قاچاق، كاهش توليد و از بين رفتن صادرات 250 
ميليون دالري ل��وازم خانگي ش��ود. در اين مطالعه ذكر 
شده، قيمت گذاري دستوري لوازم خانگي نتيجه اي جز 
كاهش توليد وعرضه، افزايش مجدد قيمت وفعاليت هاي 

سفته بازانه و سوداگرانه وبه زيان مصرف كننده ندارد. 

    ۸۵  درصد بازار در اختيار ۲۵۰ شركت
در پژوهشي كه از سوي اتاق بازرگاني تهران و با همكاري 
انديشكده كس��ب و كار شريف انجام ش��ده، آثار و تبعات 
قيمت گذاري دستوري در صنعت لوازم خانگي مورد بررسي 
قرار گرفته است. در اين گزارش آمده است كه در چهار سال 
اخير صنعت لوازم خانگي رش��د قابل توجه 75 درصدي 
داش��ته اما به مدد ممنوعيت قاچاق و افزايش قيمت ارز. 
به گفته اين مطالعه، در كشور بيش از هزار واحد صنعتي 
توليد لوازم خانگي در حال فعاليت هستند و 85 درصد بازار 
در اختيار 250 بنگاه اس��ت و 15 درصد مابقي در اختيار 
بنگاه هاي كوچك كه بين آنها شركت هاي نامعتبر و داراي 
توليدات معيوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است.

قيمت ل��وازم خانگي توليد ش��ده در داخل، ب��ا توجه به 
»دستورالعمل تعيين قيمت كاالي توليد داخل« انجام 
مي شود و روش قيمت گذاري توسط سازمان هاي دولتي 
نيز شيوه Cost Plus اس��ت كه در آن هزينه هاي توليد 
)مواد اوليه، نيروي انس��اني و هزينه هاي سربار توليد( به 
عالوه درصدي س��ود براي تعيين قيم��ت نهايي در نظر 
گرفته مي شود؛ روشي كه در آن تخمين قيمت با توجه به 
تفاوت زياد و تنوع باالي مواد اوليه مورد استفاده و وابستگي 
هزينه هاي س��ربار توليد به كيفيت دستگاه ها و فناوري 
ساخت، تقريبًا ناممكن است. اين روش در دوراني كه يك 
اقتصاد تورم فزاينده اي را تجربه مي كند، زيان بيشتري براي 
آحاد اقتص��ادي اعم از توليدكننده و مصرف كننده دارد و 
در نهايت نتيجه اي جز كاهش توليد و از بين رفتن انگيزه 

عرضه در برندارد كه منجر به افزايش مجدد قيمت و زيان 
مصرف كننده مي شود. پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در 
همين روش قيمت گذاري غلط و تاخير زياد در صدور مجوز 
افزايش قيمت كه معموالً به داليل سياسي و غيراقتصادي 
به تعوي��ق مي افتد، مي نويس��ند كه در اي��ن روش براي 
توليدكنندگان لوازم خانگي 14 تا 20 درصد سود در نظر 
گرفته مي شود اما شواهد حاكي است كه اين سود به تدريج 
به 3 تا 4 درصد رسيده و حتي براي برخي شركت هاي بزرگ 
در برخي سال ها منفي شده است. به همين دليل است كه 
سرمايه و اعتبار نه به سمت توليد، كه به سمت فعاليت هاي 

سفته بازانه و سوداگرانه سرازير مي شود.

  موانع توليد در صنعت لوازم خانگي 
رش��د صنعت لوازم خانگي، نيازمند سياست گذاري 
مناسب و حمايت صحيح اس��ت؛ البته نبايد حمايت 
اصولي و مناسب را با حمايت رانتي اشتباه گرفت. با وجود 
هزينه پايين نيروي كار و يارانه انرژي، هزينه توليد در 
كشور باال است كه اين متأثر از سنگ اندازي و ايجاد مانع 
در مسير توليد است. در واقع حل مشكالتي كه سازمان 
حمايت، گمرك، سازمان ماليات و بانك مركزي براي 
توليدكننده ايجاد مي كنند موجب مي شود توليدكننده 
آنگونه كه بايد نتواند بر توليد تمركز كند. مهم ترين موانع 

توليد در صنعت لوازم خانگي عبارتند از: 
1. دخالت دولت در قيمت گذاري كاالها و قيمت غير 
تعادلي ارز: اين عامل از نظر فعاالن صنعت لوازم خانگي، 

مهم ترين مانع رونق توليد است.
2. نبود س�اختار نهادي و كليدي بودن نقش افراد 
در فرآيند قيمت گذاري: يكي از مشكالتي كه اثر سوء 

قيمت گذاري دستوري را تشديد مي كند، نبود چهارچوب و 
روال مشخص در اين مساله و پررنگ بودن نقش افراد در آن 
است. البته در ظاهر چهارچوب و دستورالعمل وجود دارد؛ 
اما در عمل، نظر فرد مسوول در دستگاه دولتي عامل كليدي 
و تأثيرگذار است و اجراي همان دستورالعمل قيمت گذاري 
وابسته به همكاري و موافقت مسوول دولتي است. به عنوان 
مثال، در س��ال ١٣٩٩ با وجود افزايش شديد قيمت مواد 
اوليه، مسوول مستقيم در سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، ب��ا افزايش قيمت محصوالت موافقت 
نمي كرد و شركت هاي لوازم خانگي مورد عتاب قرار گرفتند 
كه گرانفروش��ي كرده و محصول را احتكار مي كنند و به 
تعزيرات حكومتي معرفي خواهند شد. اما در ماه هاي بعد با 
روي كار آمدن مسوول جديد، همكاري با توليدكنندگان 
بيشتر و توافق شد هر شركتي كه خواستار افزايش قيمت 
محصول است، درخواستي به انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگي فرستد تا پس از تاييد در آن انجمن، به سازمان 
حمايت ارسال و نهايتا با موافقت سازمان حمايت، از طريق 
سامانه ١٢٤، درخواست افزايش قيمت ثبت و اجرايي شود.

3. بخش�نامه هاي متعدد و متناقض: سازمان هاي 
مختلف، بخشنامه ها و دستورات متناقض اعالم مي كنند و 
عالوه بر آن تصميمات و قوانين يك سازمان، كامال وابسته 
به رييس آن سازمان است و به محض آنكه رييس سازمان 
عوض مي شود، بخشنامه ها و دستورات سازمان نيز تغيير 
مي كند. به عنوان نمونه، در سه سال اخير، قوانين صادرات 
به شدت ضد و نقيض بوده اند. در سال ١٣٩٧ شركت ها 
موظف بودند ٣٠ درص��د ارز صادراتي خود را برگردانند 
در س��ال ٩٨ اين رقم به ٨٠ و در سال ٩٩ به ١٠٠ درصد 
رسانده شد و عنوان ش��د كه ارز حاصل از صادرات سال 

١٣٩٧ هم بايد١٠٠ درصد بازگردانده شود. درحالي كه 
دو س��ال از صادرات گذشته بود، لذا برخي شركت هاي 
لوازم خانگي مجبور شدند از بازار آزاد ارز خريده و به بانك 
مركزي تحويل دهند. درحالي كه بخش عمده صادرات 

به عراق و افغانستان به ريال انجام مي شود.
4. مش�كالت گمركي: در س��ه س��ال اخير با تشديد 
مشكالت ارزي كش��ور، سختگيري و مشكالت گمركي 
افزايش داشته اس��ت. به عنوان نمونه در موردي كه وزن 
محموله حتي ٢ تا ٣ درصد كمتر از وزن ثبت شده باشد، 
گمرك سختگيري كرده و با استدالل اينكه واردات كمتر 
از ميزان ثبت شده، واردكننده را متهم به دريافت ارز اضافي 
مي كند؛ در حالي كه اگر شركتي به دنبال سودجويي از اين 
مساله باشد، به سادگي مي تواند كاالي بي كيفيت تر با همان 
وزن وارد كند و تفاوت نرخ ارز را نصيب خود كند. در مواردي 
حتي شركت بزرگ لوازم خانگي به دليل٢٠ يورو اختالف 
ارزش كاالي وارداتي با ارز دريافت شده، جريمه شده است 
و در موردي ديگر در اوايل سال ١٣٩٩ توليد اجاق گاز در 
داخل به ١٠ درصد ظرفيت رسيد و مشكل اين بود كه يك 
قسمت كوچك از شير اجاق گاز كه توسط قطعه ساز وارد 
شده بود در گمرك متوقف ش��ده و ترخيص نمي شد. به 

همين دليل توليد اجاق گاز در كشور تقريبا متوقف شد.
5.محترم نبودن حقوق مالكي�ت و قراردادها: اين 
مساله مهم ترين وظيفه دولت است كه تقريبا به حال خود 
رها شده است. به عنوان نمونه يك شركت لوازم خانگي از 
بانكي ارز به قيمت ٨٥٠٠ تومان گرفته و قطعات موردنياز 
خود را وارد كرده اس��ت. س��ال بعد قيمت ارز حدود ٥٠ 
درصد جهش داشته است. بانك ادعا مي كند شركت بايد 
بازپرداخت را به دالر انجام دهد درحالي كه قرارداد به ريال 
بوده است. عليرغم اينكه ديوان عدالت اداري به نفع شركت 
توليدي حكم صادر كرده، با تهديد بانك به اخالل در كار 
شركت، بازپرداخت به دالر انجام ش��ده است. در موردي 
ديگر؛ ديوان عدالت اداري به نفع شركت هاي لوازم خانگي 
رأي داد اما تا شش ماه بانك ها از اجراي آن سرباز مي زدند و 
عنوان مي شد كه از طرف بانك مركزي بخشنامه اي ارسال 
نشده. درنهايت اكثر شركت هاي لوازم خانگي مجبور به 

پرداخت جريمه بانك ها شدند. 
6.فضاي رانتي و رابطه اي توليد: باوجود شرايط سخت 
توليد، رقابت بين شركت هاي لوازم خانگي داخلي يكسان 
نيست. شركت هايي وجود دارند كه با توجه به ارتباطات 
خود خيلي سريع تر از س��ايرين مي توانند مجوز افزايش 
قيم��ت را دريافت كنند و فيلترها و مميزي ها را رد كنند. 
همچنين آنها به وامهايي كه وزارت صمت با نرخ بهره پايين، 
به توليد اختصاص مي دهد زودتر از همه دسترسي دارند. اما 
اكثر شركت ها در پيچ وخم بخشنامه ها و فرآيندهاي دولتي 

هستند و چنين شرايطي براي آنها فراهم نيست. 

درخواست خودروسازان براي 
آزادسازي قيمت با شروع واردات

مديرعام��ل اي��ران خودرو ب��ا بي��ان اينكه هيچ 
مخالفتي با واردات خودرو نداريم، گفت: بر اساس 
اخبار منتشر شده، نخس��تين سري از خودرو ها 
به كش��ور در حال ورود است و خواهشمنديم به 
موازات اين اتفاق، محدوديت هاي قيمت گذاري 
براي صنايع خودروس��ازي برداش��ته ش��ود. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، مهدي خطيبي در 
پاس��خ به پرسش��ي مبني بر اينكه آيا شما تاييد 
مي كنيد كه خودروس��ازان ب��ا عرضه خودرو در 
بورس مي خواهند بازار را مديريت كنند؟ گفت: 
خير؛ اين موضوع مورد تاييد گروه صنعتي ايران 
خودرو نيس��ت و در اين خودروس��از اين اتفاق 
نخواهد افتاد نه اينكه در سايپا اتفاق بيفتد؛ اتفاقا 
نظر ما درباره عرضه خودرو در بورس اين است كه 
تعداد خودرو هايي را كه به بورس عرضه مي شوند 
افزايش دهيم و هم، زمان تحويل را از سه ماه به 
دو ماه و به تدريج به سمت يك ماه كاهش دهيم.
مديرعامل گروه صنعتي اي��ران خودرو در ادامه 
بيان داش��ت: كرونا يك اتفاقي را در دنيا رقم زد 
آن هم به واس��طه بحراني كه در تامين چيپست 
به وج��ود آمد قيم��ت خ��ودرو را در دنيا به طور 
متوس��ط باالي 30 درصد افزايش داد. وي اضافه 
ك��رد: اينكه بگويي��م قيمت خودرو ه��ا در ايران 
همان ckd هايي كه موجود هس��تند گران تر از 
بازار هاي منطقه عرضه مي شوند، موضوعي است 
كه بايد به طور جدي پيگيري شود، زيرا كه مورد 
تش��كيك ايران خودرو اس��ت، اما تمام تالش ما 
اين اس��ت كه خودروهاي مان را با كيفيت باالتر 
و حداق��ل قيم��ت عرضه كني��م. خطيبي گفت: 
گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو هي��چ مخالفتي با 
واردات خودرو ندارد و بر اس��اس اخبار منتش��ر 
شده، نخس��تين س��ري از خودرو ها به كشور در 
حال ورود است و خواهش��منديم به موازات اين 
اتفاق، محدوديت هاي قيمت گذاري براي صنايع 
خودروس��ازي برداش��ته ش��ود تا بتوانيم رقابت 
كني��م و آزادانه ادامه فعالي��ت دهيم. مديرعامل 
گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو در پاس��خ به اين 
سوال كه ش��ركت هاي زيرمجموعه ايران خودرو 
ه��م واردات مي كنند، افزود: اگ��ر مي خواهيم به 
واردات cbu توجه كنيم هدف اين است كه بعد 
از مدت كوتاهي بتوانيم به موضوع توليد ckd در 
داخل دس��ت پيدا كنيم؛ تجربه نشان داده است 
كه ايران خودرو، وارد كننده موفقي نبوده است، 
ايران خودرو توليد كننده است و بر اين معتقديم 
كه ايران خودرو امروز به درجه اي از بلوغ و عمق 
ساخت داخل با كيفيت رسيده كه مي تواند رقابت 
كند و با برداشته شدن محدوديت هاي پيش رو در 
بازار هاي داخلي و خارجي با خودرو هايي كه وارد 
كشور مي شوند، رقابت كند. خطيبي اضافه كرد: 
شركت هاي زيرمجموعه ايران خودرو در موضوع 
واردات خودرو برنامه ريزي خواهند داش��ت، اما 
بديهي اس��ت در س��ري اول واردات خودرو و تا 
پايان سال، برنامه اي براي واردات خودرو نداريم.

وجود ۸۸۰۰  هميار طبيعت
در چهارمحال و بختياري

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و 
بختياري گفت: درحال حاضر حدود هشت هزار 
و 800 هميار طبيعت در چهارمحال و بختياري 
وجود دارد ك��ه در گروه هاي مروج، دانش آموز و 
محافظ و در 74 بلوك حفاظتي مشغول فعاليت 
هس��تند و خوش��بختانه همكاري بسيار خوبي 
ب��ا اداره كل مناب��ع طبيعي اس��تان دارند.اصغر 
احمدي 20 آذرماه در نشست خبري با اصحاب 
رسانه در چهارمحال و بختياري، اظهار كرد: اداره 
كل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري به عنوان يك 
دستگاه حاكميتي دو وظيفه مهم يعني توجه و 
نگاه به حقوق م��ردم و حفاظت از اموال عمومي 
و حقوق دولت را برعه��ده دارد، در قانون ضمن 
اينكه تشخيص اراضي ملي از غيرملي برعهده اين 
اداره كل گذاشته شده است حق اعتراض نيز براي 
اشخاص درنظر گرفته شده است.مديركل منابع 
طبيعي و آبخي��زداري چهارمحال و بختياري با 
بيان اينكه 85 درصد از مساحت استان در حوزه 
اين اداره كل قرار دارد، افزود: از س��ال 1341 كه 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري تاسيس شد 
وظايفي همچون تشخيص اراضي ملي، حراست 
از عرصه هاي مل��ي و منابع طبيعي و... را برعهده 
گرفت كه در تمامي اين وظايف منافع مردم مورد 
توجه قرار گرفته است درواقع هيچ اقدامي در اين 
اداره كل صورت نمي گيرد مگر اينكه منافع مردم 
و حفظ اراضي ملي در آن وجود داشته باشد.وي 
ادامه داد: توسعه در هر سرزميني به اراضي ملي 
در آن گره خورده است براي مثال جهت اجراي 
قانون جهش توليد مسكن الزم است از ظرفيت 
اراضي ملي استفاده شود همچنين براي توسعه 
فعاليت هاي صنعتي، كش��اورزي، گردش��گري 
و... به منابع طبيعي نياز اس��ت بنابراين بايد يك 
برنامه ريزي اصولي وجود داش��ته باشد تا منابع 

طبيعي متضرر نشوند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. December 14. 2022  2383   چهارشنبه 23 آذر 1401    19 جمادي االولي 1444  سال نهم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:58اذانمغرب:17:12اذانصبحفردا:5:37

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

صدور هشدار نارنجي آلودگي هوا
 مديركل مديريت بحران استان تهران با اعالم هشدار نارنجي آلودگي هوا در پايتخت گفت: به همه شهروندان به خصوص افراد داراي بيماري 
زمينه اي توصيه مي ش��ود از قرارگيري در فضاي باز خودداري كنند. حامد يزدي مهر از صدور هشدار نارنجي آلودگي هوا توسط مديريت 
بحران در اس��تان تهران خبر داد و اظهار داش��ت: با توجه به تداوم آلودگي هوا شاهد انباشت آالينده ها هستيم. او گفت: از همه مردم عزيز 
 مي خواهيم نسبت به هشدارهاي صادر شده حساس باشند و با توجه به اعالم هاي قبلي از وقوع آسيب و خطرهاي احتمالي جلوگيري كنند. 
يزدي مهر افزود: با تشديد شدت آلودگي هوا تمامي دستگاه هاي خدمات رسان به حالت آماده باش در آمده اند و توصيه اكيد مي شود كه مردم به 
خصوص افراد داراي بيماري زمينه اي از حضور در فضاي باز خودداري كنند و كاهش تردد خودروها و اتخاذ تدابير مديريتي در دستور كار باشد.

رويداد

سرپرست صندوق بازنشستگي كش��وري از تدوين سند 
چش��م انداز اين صندوق خبر داد و گف��ت: ارتقاي كرامت 
بازنشستگان، افزايش بهره وري دارايي ها و ارتقاي خدمات 
رفاهي از جمله سياست هايي است كه در اين سند مدنظر 
داريم. نعمت اهلل تركي در اولين نشست خبري اش با اصحاب 
رسانه كه به مناس��بت يكصدمين سال تاسيس صندوق 
بازنشستگي كشوري برگزار شد، گفت: يك قرن از خدمات 
اين صندوق براي فرهيختگان گذشته است. اين صندوق 
از بدو تاس��يس تاكنون تغييرات ساختاري قابل توجهي 
داش��ته اس��ت. او افزود: ماهيت اين صندوق ۱۰۰ درصد 
دولتي و هدف اصلي اش رضايتمندي و خدمت به افرادي 
است كه تحت پوشش قرار مي گيرند. حدود يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار نفر عضو صندوق هس��تند و از اقشار مختلف 
دستگاه هاي اجرايي عضو اين صندوق هستند. سرپرست 
صندوق بازنشستگي كشوري با اش��اره به اينكه در دوره 
جديد مديريتي اين صندوق، به دنبال آن هستيم داده هاي 
منطقي، كارا و اثرگ��ذاري دريافت و چش��م اندازي براي 
صندوق ترسيم كنيم گفت: همكاران ما ملزم به تهيه سند 
چشم انداز شده اند. شفاف سازي عملكردي صندوق براي 
جامعه هدف حائز اهميت است. نخستين هدف ما حفظ 
كرامت انساني بازنشستگان و ترويج اين مهم در جامعه است.

    توسعه خدمات رفاهي
صندوق بازنشستگي كشوري

تركي ادامه داد: هدف دوم ما ارتقاء و توس��عه خدمات 
رفاهي است. بايد به گونه اي خدمت بدهيم كه صندوق 
خودكفا و پايدار بوده و اساس خدماتي كه ارايه مي شود 
 علمي و مبتني بر مطالعات باشد. بهره برداري اقتصادي 
اطمينان بخش از دارايي هاي صندوق، سومين سياستي 
اس��ت كه مدنظر داريم. او با بيان اينكه بر اساس قانون، 
دولت پشتيبان صندوق است تا اگر هرزمان به مشكل 
خورد دول��ت منابع الزم را تامين كن��د گفت: بيش از 
۷۵ درصد منابع دولت از س��وي دولت تامين مي شود. 
اما اين ام��ر نبايد به رويه تبديل ش��ود و م��ا به دنبال 

مولدسازي دارايي ها هستيم تا بتوانيم سهم سود حاصل 
از فعاليت هاي اقتصادي را در تامين منابع افزايش دهيم.

    پيشنهاد افزايش ميانگين سن بازنشستگي 
سرپرست صندوق بازنشستگي كشوري افزود: با تعدد 
و تنوع صندوق هاي بازنشستگي در كشور مواجهيم. 
بيش از ۱۹ صندوق داريم كه چالش هايي ايجاد كرده اند 
و پيشنهاداتي براي اصالح قوانين در برنامه هفتم توسعه 
داشته ايم. تركي با بيان اينكه بخشي از منابع صندوق 
از محل كسورات ش��اغلين تامين مي شود گفت: در 
گذشته نسبت شاغل به بازنشسته هفت به يك بود اما 
اكنون اين معادله برعكس شده و ضريب پشتيباني در 
صندوق به كمتر از يك رسيده است. وي افزود: ميانگين 
سن بازنشستگي حدود ۵۰ سال است و پيشنهاد ما در 

برنامه هفتم توسعه اين بود كه به ۶۰ سال برسد.

    پيشنهاد قانوني شدن
همسان سازي حقوق ها در برنامه هفتم توسعه

تركي به تعهدات اين صندوق اشاره كرد و گفت: نخستين 
تعهد ما پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران است. 
حقوق ها بايد به موقع پرداخت ش��ود تا دغدغه و نگراني 
نداشته باشند. ماهانه ۱۷ هزار ميليارد تومان براي حقوق 
پرداخت مي كنيم. يكي از تعهدات ما همسان سازي بود، در 
اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده اما دغدغه بازنشستگان 
اين است كه همسان سازي در سنوات بودجه اي نيايد و به 
عنوان قانون دايمي دنبال شود كه خواسته به حقي است 

و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه پيشنهاد داده ايم.

    تسويه معوقات باقي مانده
شركت ارايه دهنده بيمه تكميلي 

تركي اضافه كرد: ما معوقات حوزه بهداشت و درمان را 
احصاء و ۳۷۰۰ ميليارد تومان بابت معوقات درمان را 
به عالوه كسور مهر و آبان ماه بازنشستگان و ساير اسناد 
را پرداخت كرده ايم و بابت اين تاخير كه بازنشستگان 

را در دريافت خدمات درماني دچار مش��كل كرده بود 
عذرخواهي مي كنم. معوقاتي باقي مانده كه تسويه آن 

نيز در دستوركار است و به زودي انجام مي شود.

    خدمات درماني بازنشستگان
داراي بيماري خاص ۱۰۰ درصد رايگان شد

سرپرس��ت صندوق بازنشستگي كش��وري ادامه داد: 
بازنشس��تگاني داريم كه دچار بيماري خاص هستند و 
شمار آنها به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر مي رسد. تاكيد شده است 
ارايه خدمات به اين گروه صد در صد رايگان باش��د و اگر 
مشكلي وجود داش��ت به همكاران ما از طريق سامانه 
پاسخگويي با شماره تلفن ۲۵۰۰ اطالع دهند تا بررسي 
شود. تركي در ادامه به بهينه سازي پرتفوي سرمايه گذاري 
در بورس اش��اره و اظهار كرد: طراحي ساختار و استقرار 
نظام هاي اداري متناسب با فعاليت صندوق نيز بايد انجام 
شود. ساماندهي و حفاظت از امالك متعلق به صندوق 
را نيز دنبال مي كنيم. در سنوات گذشته پرونده هايي از 
تخلفات و امالك متصرفه داشتيم كه برخي حل شده و 
برخي ديگر نيز اكنون در جريان است و پيگيريم تا ۴۰۰۰ 

پرونده اي كه در حوزه قضايي است به سرانجام برسد.

    تحت هيچ فشاري كار نمي كنم
سرپرست صندوق بازنشستگي كشوري با بيان اينكه 
تحت هيچ فشاري كار نمي كنم و اين مجموعه امانتي 
است كه هر ريالش حق الناس است ادامه داد: ما امانتدار 
مردم هستيم و بنده هم تعارف ندارم، خدمت خوب را 
تشويق مي كنيم، اما اگر ناخدمتي ببينيم طبق ضوابط 
 قانوني برخورد مي كنيم. او درباره وضعيت شركت هاي 
زيان ده گفت: بايد ببينيم ش��ركت ها با قواعد موجود 
همخواني دارند يا خير و ش��ركت زيان ده چه تعريفي 
دارند. درصدد هستم كميته ساماندهي شركت ها را 
ايجاد كنم، نظر فرد و شخص نبايد دخيل باشد. اصل 
۴۴ قانون خوبي است. اگر فرد و گروهي براي خودش 

آيين نامه درست كرده به هيچ وجه قابل قبول نيست.

پيشنهاد افزايش ميانگين سن بازنشستگي از ۵۰  به ۶۰  سال 
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 ما بر شانه هاي فقر
تاب مي خوريم

بازار مكاره واردات خودرو

 مسير اقتصاد را به بيراهه مي برد و در اين بين مردم 
عادي بيش از همه متضرر مي شوند. براي كسي كه 
توان تامين نان يك روز را ندارد قيمت سكه و دالر 
مهم نيست، اما او نيز به خوبي مي داند كه افزايش 
قيمت اينها يعني ناتوان ش��دن روز افزونش براي 
تامين معاشي كه همين حاال هم به سختي از عده 
تامين آن بر مي آيد. اين روزها كه مسووالن بيشتر 
درگير مسائل ديگري هستند تا توجه به معيشت 
مردم افزايش ميزان فقر در جامعه انگار برايش��ان 
تبديل به مساله اي كامال عادي شده است. اما براي 
مردمي كه هر روز با اين قيمت ها س��ر و كار دارند 
و هر روز سبد خريدشان خالي تر و سفره هايشان 
كوچك تر مي شود، اينها مسائلي نيست كه عادي 
ش��وند. براي بيماراني كه مي دانند افزايش قيمت 
دالر يعني نبود دارو و س��رگرداني در داروخانه ها 
اينها اين مسائل عادي نمي شود. براي آنهايي كه 
هزينه اجاره يك س��ر پناه هر روز بيشتر و بيشتر 
مي شود تا جايي كه ديگر توان تامين آن را ندارند 
اين گراني و افسار گسيختگي تورم هيچگاه عادي 
نمي شود. وقتي قيمت اجاره بها يك خانه ۵۰ متري 
در جنوبي ترين نقطه شهر تهران ۴ ميليون تومان، 
يعني معادل با نصف حقوق يك كارگر شده ديگر 
نمي توان توقع داش��ت كه مردم ب��ه اين گراني ها 
عادت كنند. فقر هر چه بيش��تر شود آسيب هاي 
اجتماعي هم افزايش بيشتري خواهند يافت. پس 
بهتر است دولتمردان اين روزها بيش از هر چيز به 
اين اقتصاد آشفته توجه كنند و به دنبال راه چاره اي 
براي مهار اين تورم افسارگس��يخته باشند. به هر 
حال بس��ياري از مردم در حال تاب خوردن روي 
شانه هاي فقر هستند و اين وضعيت نمي تواند تا ابد 

ادامه داشته باشد.

مي بايست مس��ووالن در خصوص نرخ خودروي 
داخلي مورد توجه ق��رار مي دادند كه توجهي به 
آن نشده اس��ت. در بس��ياري از كشورها قيمت 
خودروهاي دس��ت دوم برند، بسيار اندك است. 
ب��ا ۱۵۰ ميليون توم��ان بن��ز ۲۰۱۱ خريداري 
مي شود. هرچند در س��اير كشورها، هزينه هاي 
جانبي مانند بيمه و... وجود دارد، اما نهايتا مردم 
براي اصل خودرو رقم باالي��ي نمي پردازند. چرا 
مسووالن ايراني به اين رويكرد توجه نمي كنند؟ 
چون باعث بهبود وضعيت آرامش ايرانيان مي شود. 
انگار ما دوس��ت داريم كه مسائل را با مشكالت و 
پيچيدگي هاي خاص دنبال كني��م. ما از عادي 
شدن و روان شدن روال مي ترسيم و به سمت آن 
نمي رويم. نتيجه اين مي شود كه ايرانيان ناچارند 
قيمت خودرو را باالتر از هر نقطه ديگري در جهان 

خريداري كنند.

۱۶۰۴ اتاق  هنردرماني در كشور راه اندازي شد
رييس گروه هنر س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از 
راه اندازي و تجهيز اتاق هاي هنردرماني در يك هزار 
و ۶۰۴ مركز توانبخش��ي روزانه و شبانه روزي خبر 
داد و گفت: ۴۸ هزار توانخواه از خدمات توانبخشي 
هنري در اين مراكز بهره مند شدند. فاطمه فخري 
افزود: ساختن هويتي مبتني بر تغيير نگاه سنتي 
جامعه با بهره گيري از ش��كل هاي مختلف هنر از 
جمله تئاتر، موسيقي، هنرهاي تجسمي و فيلم و 
نقشي كه اين ابزار در توانبخشي فردي و اجتماعي 
اف��راد داراي معلوليت بازي مي كنند، مس��ير را به 
سمت توانمندسازي آنان هموار مي سازد. اوادامه 
داد: فعاليت هاي هنري در گروه هنر با هدف آموزش، 
توانبخشي و توانمندس��ازي افراد داراي معلوليت 
و در راس��تاي نيل به اهداف برابرسازي فرصت ها 
براي اين گروه از اف��راد جامعه در همه عرصه هاي 
اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و هنري آنان طراحي 
و برنامه ريزي شده است كه در گرايش هاي هنرهاي 
تجسمي، نمايش و موسيقي خدمت ارايه مي دهد. 
رييس گروه هنر سازمان بهزيستي كشور تصريح 
كرد: برنامه هاي هنري همواره از سوي افراد داراي 
معلوليت مورد استقبال قرار گرفته است؛ به گونه اي 
كه اكنون ۵۲ هزار و ۵۰۰ نفر توانخواه ازبرنامه هاي 
طراحي ش��ده بهره مند و نزديك ب��ه ۳۰ درصد از 
جامعه هدف در انتظار دريافت خدمت هستند. او به 
راه اندازي پايگاه هاي هنر ويژه افراد داراي معلوليت 
در مناطق محروم روستايي اشاره كرد و گفت: اين 
فعاليت از نيمه دوم س��ال ۱۴۰۰ ب��ا راه اندازي ۱۰ 

پايگاه در استان ايالم آغاز و تا پايان شهريور ۱۴۰۱ به 
تعداد ۵۰ پايگاه در پنج استان كشور افزايش يافت. 
فخري وجود مراكز توانبخشي در كشور به عنوان 
كانون هايي براي ارايه خدمات هنري و هنردرماني، 
وجود نيروهاي متخصص اجرايي در اس��تان ها و 
ديدگاه مثبت آنان به تاثيرگذاري فعاليت هاي هنري 
در توانبخشي و توانمندسازي افراد داراي معلوليت، 
مش��اركت افراد معلول و خانواده ه��اي آنان در 
اجراي برنامه ها، رضايتمندي خدمت گيرندگان 
و به وي��ژه تخصيص ۹۸ درص��دي اعتبار هنر در 
س��ال ۱۴۰۱ را از نكات مثبتي برشمرد كه اين 
گروه را به اهداف مورد نظر نزديك تر كرده است. 
چند گونگي و تنوع فعاليت هاي فرهنگي هنري 
و لزوم شركت دادن هرچه بيشتر افراد معلول در 
اينگون��ه فعاليت ها با فراهم آوردن امكانات براي 
دستيابي اين گروه ازافراد به برنامه هاي فرهنگي 
هنري تسهيل كننده آشنايي جامعه با توانايي ها، 

نيازها و خواست هاي آنان مي شود.

افزوده شدن »بيش فعالي« به آيتم هاي سنجش نوآموزان
رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور از 
اعالم فراخوان عمومي سنجش سالمت جسماني 
و آمادگي تحصيلي نوآموزان براي سال تحصيلي 
۱۴۰۳-۱۴۰۲ در اواخ��ر آذرماه خب��ر داد و گفت 
كه چهار آيتم جديد به فرايند س��نجش سالمت 
افزوده شده اس��ت. حميد طريفي حسيني اظهار 
كرد: ما فرايند سنجش سال آينده را از اكنون شروع 
كرده ايم و تمهيد مقدمات برنامه سنجش، تامين 
منابع مالي كه بايد در اختيار استان ها قرار مي گرفت، 
ملزوم��ات و تجهيزاتي كه بايد ارس��ال مي ش��د و 
همچنين آموزش نيروي انس��اني با رويكرد جديد 
انجام ش��ده است. او درباره پايگاه هاي سنجش نيز 
گفت: سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي 
نوآموزان با اولويت مراكز آموزش��ي و توانبخشي و 
همچنين مراكز اختالالت ويژه يادگيري خودمان 
انجام مي ش��ود. همچنين نوبت گيري به دو روش 
قابل انجام خواهد بود؛ هم مدير مدرس��ه مي تواند 
فرايند نوبت گيري را انجام دهد و هم خود خانواده ها 
مي توانند به سامانه اي كه معرفي خواهد شد مراجعه 
كرده و ثبت نام كنند. حس��يني درب��اره آيتم ها و 

متغيرهايي كه در سنجش سالمت امسال آزموده 
مي ش��وند گفت: متغيرهاي جديدي به پروس��ه 
سنجش سالمت افزوده شده است؛ به عنوان مثال 
ما اختالل نقص توجه ي��ا بيش فعالي، اختالالت 
مربوط به آس��يب گفتار و زبان، مش��كالت ويژه 
يادگيري و شايستگي هاي حركتي را به سنجش 
افزوده اي��م. رييس س��ازمان آم��وزش و پرورش 
استثنايي كشور ادامه داد: شايستگي هاي حركتي 
در سنوات گذشته به صورت پايلوت اجرا شده بود، 
اما از امسال در ابعاد ملي و در تمام پايگاه هايي كه 
فضاي اين كار را داشته باشند اجرايي خواهد شد.

تفاوت فاحش ميان دستمزد كارگران و كارمندان دولت بايد اصالح شود

ترميم دستمزد؛ از گفتمان تا مطالبه گري
گليماندگار|

 خبر افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان 
در مهر ماه امسال و اجرايي شدن آن باعث 
شد تا يك بار ديگر مساله تبيعض ها در بين كارمندان و 
كارگران به سرخط خبرها بازگردد. از آن تاريخ تاكنون 
مسووالن بارها و بارها در مورد ترميم دستمزد كارگران 
وعده هايي را داده اند كه هيچ كدام به انجام نرسيده و اين 
مساله با توجه به تورم روزافزون مشكالت بي شماري را 
براي قشر كارگر به وجود آورده است. ترميم دستمزدي 
كه حتي اگر همين امروز هم انجام شود ديگر كارايي چند 
ماه گذشته را نخواهد داشت. با توجه به افزايش قيمت ها به 
صورت روزانه اين مساله عنوان مي شود كه چه تفاوتي بين 
كارمندان دولت با كارگران وجود دارد. چرا كارمندان بايد 
از حقوق و مزايا به نسبت بهتري برخوردار باشند با اينكه 
كارگران هميشه در شرايط مالي دشوار گرفتارند. همه اينها 
را به عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران نيز بايد اضافه 
كرد كه همين امر به مساله افزايش فقر در بين اين قشر 
دامن مي زند. روزها و ماه هاست كه فعاالن كارگري نسبت 
به بي توجهي دولت به وضعيت معيشت كارگران اعتراض 
مي كنند. مساله قراردادهاي موقت همچنان بالتكليف 
مانده است، از سوي ديگر مساله ترميم دستمزد است كه 
گويا كارفرمايان زير بار نمي روند و به اين ترتيب هر بار به 
بهانه هاي مختلف به تعويق مي افتد و آنچه كه اين روزها 
بيش از همه باعث شده تا قشر كارگر در فشار بيشتري 
قرار بگيرند تورم افسار گسيخته اي است كه هيچ كس 
براي كنترل آن كاري انجام نمي دهد. در اين شرايطي 
كه قيمت دالر هر روز باالتر مي رود و حاال سكه هم به 
قيمت هاي نجومي رسيده است، مساله ترميم دستمزد 
كارگ��ران بيش از هر زمان ديگ��ري الزم و ضروري به 
نظر مي رسد، اما گويا گوش شنوايي براي شنيدن 
صداي اين قشر آسيب پذير در جامعه وجود ندارد. 

    رجوع به واقعيت يا پناه به شعار
همين چن��د روز پيش بود كه رييس دول��ت، در يكي از 
س��خنراني هاي خود ادعايي را بيان داشت كه بعد از آن 
بسياري از كارشناسان و فعاالن حوزه كار و كارگري به آن 
اعتراض كردند، ابراهيم رييسي گفت: »به من گفتند در 
رباط كريم يك نفر بيكار هم وجود ندارد. در پاكدشت هم 

گفتند يك نفر بيكار نداريم، اما برخي فارغ التحصيالن فقط 
دنبال كار اداري هستند و رفتن به كارخانه و پوشيدن لباس 
كار و ايستادن در كنار كارگر يا كار در زمينه كشاورزي و 
معدن را كار نمي دانند.« حال سوال اين است كه آيا واقعا 
ريي��س دولت به واقعيت هاي موج��ود در جامعه رجوع 
مي كند يا ترجيح مي دهد به شعارها و اعداد و ارقامي كه 

غيركارشناسان در اختيارش مي گذارند بسنده كند.

    از گفتمان تا مطالبه گري 
نمايندگان كارگري سال هاست كه براي بهبود وضعيت 
كارگران دست به گفتمان به دولتمردان زده اند، گفتماني 
كه هيچگاه موفق نب��وده و منجر به هيچ اتفاق مطلوبي 
براي اين قشر نشده است، به همين خاطر است كه حاال 
فعاالن كارگري معتقدند فضاي گفتمان بايد به فضاي 
مطالبه گري تغيير كند تا شايد دولت وادار به انجام كاري 

شود كه به بهبود وضعيت كارگران در جامعه بينجامد.

    موج روزافزون فقر در جامعه
خسرو ميرزايي، كارش��ناس اقتصادي در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: متاسفانه اظهارنظرهايي كه درباره 
ميزان ايجاد شغل و دستمزد توسط دولتمردان بيان 
مي شود نشان از ناآگاهي آنها نسبت به شرايط موجود 
دارد، مساله فقط اظهارات رييس دولت نيست، وقتي 
استاندار س��ابق تهران هم در اظهارنظري به تحوالت 
بزرگ اقتصادي در كش��ور اشاره كرده بود و از كاهش 
روز به روز نرخ بيكاري خبر داد، بايد به اين نتيجه رسيد 
كه ديدگاه مسووالن با آنچه در واقعيت جامعه در حال 
وقوع است تفاوتي فاحش دارد.  او مي افزايد: به هر حال 
بي توجهي به بحث ترميم دستمزد و افزايش دستمزد 
كارگران مي تواند منجر به افزايش فقر در جامعه شود، 
اين بي توجهي ها موج روز افزون فق��ر در جامعه را به 
دنبال دارد، مس��اله مي تواند منجر ب��ه اتفاقات تلخ و 
افزايش آسيب هاي اجتماعي بيشتر شود. طي دو سال 
گذشته بارها و بارها خبر خودكشي كارگران را به دليل 
فقر شنيده ايم، اخباري كه دل هر شنونده اي را به درد 
مي آورد اما در اين بي��ن دولتمردان هيچ قدم مثبتي 
براي بهبود اين وضعيت برنداشته اند. هر چه بوده وعده 
و وعيدهايي بوده كه هنوز اجرايي نش��ده اس��ت. اين 

كارش��ناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: اينكه شوراي عالي كار نتوانسته آنطور كه 
بايسته و شايسته است از حقوق كارگران دفاع كند 
خود نشان از بي توجهي به وضعيت كارگران دارد. در 
حالي كه نرخ تورم روزافزون شده است ما چطور انتظار 
داريم كه كارگران با همان حقوق هايي كه براي نرخ 
تورم پايين تر در نظر گرفته شده بود روزگار بگذرانند. 
بس��ياري از كارگران به دليل همين مشكالت مالي 
به حاشيه شهرها رانده شده اند، مساله فقط تهران و 
حاشيه نشيني در اين كالن شهر نيست، در بسياري 
ديگر از شهرهاي بزرگ هم وضع به همين منوال است. 

    يا تورم را كنترل كنند يا حقوق ها را 
افزايش دهند

خسرو ميرزايي مي افزايد: دولت دو راه بيشتر ندارد يا بايد 
تورم را كنترل كند كه البته كار ساده اي به نظر نمي رسد 
و اگ��ر امكان پذير بود تا االن بايد انجام مي ش��د يا اين 
افزايش دستمزد كارگران را جدي بگيرد. نمي توان با اين 
شرايط ادامه داد. از سوي ديگر بخش اعظمي از كارگران 
در بخش ه��اي مختلف با دس��تمزدهاي عقب افتاده 
مواجه اند، كارگري كه ۶ ماه حقوق معوقه دارد چطور 
بايد معيش��ت خود را تامين كند. دولت چه راهكاري 
براي برون رفت از اين بن بست اقتصادي كارگران دارد. 

    قوانيني كه اجرايي نمي شوند
فرامرز توفيقي، فعال كارگري نيز گفت: متاسفانه اين 
روزها هيچ صدايي از مطالبه گران صنفي در ارتباط با 
معيشت كارگران و ترميم مزد درنمي آيد؛ كارگران امروز 
شرايط مناس��بي ندارند، ماده ۷ و قراردادهاي موقت، 
همچنان بالتكليف و روي هواس��ت، معيشت بحراني 
اس��ت و توجهي به آن نمي شود، اجراي بندهاي يك و 
دو ماده ۴۱ بر زمين مانده و مس��اله مسكن، تبديل به 
يك معضل العالج شده؛ در هيچ زمان ماده ۱۴۹ قانون 
كار كه مربوط به مسكن كارگري است، رنگ واقعيت و 
اجرايي شدن به خود نديده است. به گفته  او، نمايندگان 
رس��مي كارگري و تشكل هاي عالي رسمي بايد امروز 
به اين مسائل با جديت ورود كنند؛ انتخابات تشكل ها 
هم به پايان رسيده؛ در اين شرايط وظايف نمايندگان 

كارگري روش��ن اس��ت، اين وظايف فقط مصاحبه با 
رسانه ها يا صداوسيما نيست، بلكه اصلي ترين وظيفه، 
ثبت درخواست مكتوب و رسمي براي تشكيل نشست 
رسمي شوراي عالي كار به صورت ماهانه و منظم است. 
او اضافه مي كند: تا آبان و آذر خبري از تشكيل جلسه 
شوراي عالي كار نبود؛ حاال هم مي گويند هفته آخر 
هر ماه، نشست ش��وراي عالي كار برگزار مي شود؛ 
گويا فق��ط مي خواهند رفع تكلي��ف كنند؛ وظيفه 
نمايندگان كارگري اين است كه درخواست جدي 
براي برگزاري فوري نشست شوراي عالي كار داشته 
باش��ند آنهم با موضوع ترميم مزد و افزايش حقوق. 

مشكالت كارگري بايد به صورت جدي حل شود.

    بحران معيشت كارگران جدي است
اين فعال كارگري با تاكيد بر بحران جدي معيش��ت 
كارگران افزود: اينكه مذاكرات به آخر سال موكول شود 
و در اين مذاكرات، يك سبد معيشت بسيار حداقلي 
و غيرواقعي فقط به صورت صوري محاس��به شود و 
باز به سراغ درصدهاي ناعادالنه افزايش حقوق سال 
بعد بروند، اصاًل عادالنه و اصولي نيست. اين درصدها 
شكاف معيشتي را تشديد مي كند و بين مزد كارگران 

و فرزندان دولت، تبعيض بسيار به وجود مي آورد.

    تفاوت فاحش 
ميان دريافتي كارمندان و كارگران

توفيقي به فاصله فاحش دريافتي كارگران و كارمندان و 
همچنين بازنشستگان كارگري و كارمندي اشاره كرد و 
گفت: امروز تفاوت فاحش و قابل توجهي بين مزد و حقوق 
گروه هاي مختلف وجود دارد؛ سطح حقوق كارمندان بسيار 
باالتر از كارگران اس��ت و از مزاياي غيرنقدي، اضافه كار و 
چندين مزيت و پرداختي ديگ��ر به طور منظم و ماهانه 
برخوردارند كه كارگران از همه اينها بي بهره اند. او افزود: 
در چنين شرايطي سوال اين است كه آيا ترميم دستمزد 
كارگران بايد اتفاق بيفتد يا ن��ه، آيا اين امر، يك ضرورت 
است يا نه؛ نمايندگان كارگري بايد در اين زمينه با قدرت و 
جديت ورود كنند و از فضاي گفتمان به فضاي مطالبه گري 
ورود نمايند، ديگر از عباراتي مانند »جبران قدرت خريد« 
استفاده نكنند بلكه به صراحت بگويند افزايش دستمزد؛ 
افزايش دستمزد همان اتفاقي است كه براي برخي در ميانه 

سال رخ داده اما كارگران بي نصيب ماندند.

    تورم همچنان صعودي است
به گفته  او، كاهش يك يا دو درصدي نرخ تورم كه گاهي 
رخ مي دهد، به معناي ايس��ِت افزايش قيمت ها نيست؛ 
همچنان تورم صعودي اس��ت و گران شدن كاالها ادامه 

دارد. توفيقي اضافه كرد: آيا وقتش نرس��يده نمايندگان 
كارگري به وظايف قانوني خود عمل كنند و وزارت كار را 
به انجام تعهدات مجاب كنند؛ حرف درماني و شعاردرماني 
ديگر جواب نمي دهد؛ چون هر كارگري كه هفته اي يك بار 
به تره بار مراجعه كند، همه چيز را با پوس��ت و گوشت و 
استخوان لمس مي كند و نياز به بحث نيست؛ نشست هاي 
صوري دردي از طبقه كارگ��ر دوا نمي كند. او خطاب به 
سران تش��كل هاي كارگري گفت: تشكل هاي كارگري 
بايستي امروز مستقالنه به ميدان بيايند و از مطالبه گري 
پرهيز نكنند، وقتي مطالبه گري جدي صورت نمي دهند، 
نبايد از اينكه »تشكل هاي زرد« ناميده مي شوند، ناراحت 
  Cost of Living باشند؛ محاسبه سبد معيشت يا همان
امروز يك رفتار پذيرفته شده از اتحاديه ها و تشكل هاي 
كارگري مستقل در تمام كشورهاي دنياست؛ هيچ جاي 
جهان، تشكل هاي كارگري، آمارهاي نهادهاي رسمي را 
دربست نمي پذيرند و خودشان محاسبه مستقل انجام 
مي دهند.  توفيقي مي افزايد: امروز البته نيازي به عدد و رقم 
نيست؛ سري به ميوه فروشي ها بزنيد، مي بينيد خريد ميوه 
كارگران با معيار دانه اي انجام مي شود؛ از گوشت فروشي ها 
بپرسيد تا ببينيد كمتر مشتري كارگر و بازنشسته كارگري 
دارند؛ امروز بي بروبرگرد بايد مزد افزايش يابد و در اين ميان، 

نمايندگان كارگري بايد نقش جدي و موثر ايفا كنند.

گزارش
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