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 چند نكته 
در خصوص بازار

 تحريم
ارز و اقتصاد ايران

 مرزهاي نوين
 در اقتصاد سياسي بين الملل

 مردم كجا 
نفس بكشند؟!

بازارهاي كش��ور به چه سمت 
و سويي مي روند؟ اين پرسش 
در روزهاي��ي كه ن��رخ دالر در 
وضعيت نوساني مستمري قرار 
دارد، بسيار مهم است. ارتباط 
متقابل رشد نرخ تورم با افزايش 
نرخ ارز باعث شده تا هرازگاهي 
نرخ تورم باعث نوسانات ارزي و 
سپس نوسانات ارزي باعث رشد تورم شود. در اين وضعيت 
بس��ياري از ايرانيان مي خواهند بدانند چه سرنوشتي در 
انتظار بازارهاي كشورمان است؟ آيا بايد در بازار دالر ورود 
كرد؟ در حوزه مسكن سرمايه گذاري كرد يا اينكه به بازار 
بورس نگاهي تازه داشت؟ در جريان اين يادداشت با نگاهي 
به وضعيت بازارها تالش مي كنم نگاهي به چشم اندازهاي 
موجود در بازارهاي كشور بيندازم. بازار ارز: پس از فرازهاي 
مس��تمر و اندكي فرود در قيمت ها، نرخ ارز طي روزهاي 
اخير با نوعي تعليق و س��كوت همراه شده است. به نظرم 
سقف اخير نرخ ارز كه در باالترين صعود حتي به محدوده 
۴۴۵۰۰ تومان نيز رس��يد تا چند ماه آينده، دوباره ديده 
نخواهد شد. به عبارت روش��ن تر، روند فرسايشي در نرخ 
دالر و سكه در شرايط فعلي محتمل تر است. با افت نسبي 
نرخ دالر در چند روز اخير، بيشتر بازارهاي كااليي دوباره 
وارد فاز ركود خواهند ش��د و اين ركود به اصطالح باعث 
كسادي كس��ب و كار هاي عمومي درآستانه  عيد خواهد 
شد. بايد منتظر روزهاي آتي باشيم تا مشخص شود آيا در 
ماه هاي پاياني سال بازارها رنگ رونق به خود مي گيرند يا 
ركود؟ اوراق مالي: دولت به دنبال كاهش سرعت گردش 
پول و رسوب آن در سيستم بانكي يا جمع آوري آن با اوراق 
دولتي است كه به ركود بيشتر بازارها منجر خواهد شد. هر 
دولتي كه سر كار مي آيد هوس جراحي اقتصادي به سرش 
مي زند و در نهايت با ايجاد تورم شديد و افزايش سود بانكي 
و تالش براي برگرداندن نقدينگي به سيستم بانكي كارش 
را به اتمام مي رساند. چرخه هاي تورم و ركود تورمي مرتبا 
در اين سال ها در اقتصاد كشور تكرار شده است. بازار سهام: 
در خصوص بازار سهام هرچند ديدگاه هاي متنوعي وجود 
دارد، اما اغلب تحليل ها چشم انداز رشد را براي بازار محتمل 
مي دانند. شاخص بازار سهام اگرچه در منطقه  مقاومتي 
است ولي برخي گروه هاي بزرگ گارد مناسبي براي صعود 
دارند )پااليش و خودرو و فلزات و...(.دست به دست شدن 
سهام براي اين گروه ها مي تواند جان تازه اي به بازار بدهد. 
نظر شخصي من اين است كه اين مقاومت با جابه جايي 
سهام و كسب انرژي شكسته خواهد شد. به نظرم اصالح 
شاخص از اعداد باالتري شروع خواهد شد. بازار مسكن: 
طي هفته هاي اخير، مسكن كمترين واكنش قيمتي را 
نسبت به رشد دالر داشت و علت آن ركود معامالتي مسكن 
نسبت به دوران رونق اين بازار است كه علت آن هم نبود 
قدرت خريد خصوصا براي آپارتمان هاي متراژ باال و مناطق 
ادامه در صفحه 8 گران تر است.   

نگاهي به شرايط اقتصاد ايران 
در س��ال هاي اخي��ر به خوبي 
نشان مي دهد كه در بسياري از 
حوزه ها، اگر اصالحات اساسي 
در دستور كار قرار نگيرد و مسائل 
كالن ح��ل نش��وند، در عرصه 
خرد، تصميم��ات كوتاه مدت، 
حتي اگ��ر اثرگذار باش��ند نيز 
در نهايت نياز به تغيير و تحول اساسي دارند. تحريم هاي 
اقتصادي ايران در ابتداي انقالب اس��المي و پس از واقعه 
سفارت امريكا در سال 13۵7 آغاز و در جريان جنگ ايران 
و عراق ادامه پيدا كرد و عماًل در دوران س��ازندگي شاهد 
شماري از شديدترين تحريم ها عليه ايران بوديم؛ در زمان 
دولت هاي هفتم و هشتم از تحريم ها كاسته ولي در دوران 
رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، مجدداً تحريم هاي 
ش��ديدي عليه كشور اعمال ش��د. در س��ال 2۰۰6 هم 
قطعنامه هاي شوراي امنيت به تصويب رسيد و تحريم هاي 
سخت گيرانه تر شد و بعد از آن با برجام، براي مدتي از شدت 
تحريم ها فروكاسته ش��د اما با حضور ترامپ، تحريم هاي 

سخت و ظالمانه از نو آغاز شد و تاكنون ادامه يافته است.
اين فضا قطعا بر روي عرصه هاي مختلف از جمله بازار ارز 
تاثير مي گذارد. ما در س��ال هاي گذشته با سياست هاي 
دولتي مختلفي مواجه بوديم كه تالش كردند نرخ ارز را 
كنترل كنند اما تقريبا تمامي اين سياست ها جنبه عكس 
داشته و تصميمات اخير دولت نيز اين نگراني را به وجود 
آورده اس��ت. يكي از مهم ترين موضوعاتي كه ما بايد در 
زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت هاي 
اقتص��ادي اس��ت. راهكارهايي كه منجر ب��ه پايين نگه 
داشتن مصنوعي نرخ ارز مي شود يا با چند نرخي كردن 
آن، فضايي براي رانت ايجاد مي كند، در آينده نه چندان 
دور خود به معضلي جديد بدل مي شوند كه مشابه آن را 
در تجربه دولت گذشته ديديم. ما در بخش خصوصي از 
ابتداي سال تحت تاثير تصميم حذف ارز ۴2۰۰ توماني 
قرار گرفتيم زيرا ارز ترجيحي كه در دولت گذشته اجرايي 
شده بود، خود به فضايي براي رانت و فساد بدل شد و همين 
موضوع كار را در مديريت بازار ارز دشوار كرد. اينكه پس 
از اجراي اين تصميم، خود دولت فعلي وارد فضايي نشود 
كه تجربه اي شبيه به گذشته را تكرار كند اهميت فراواني 

خواهد داشت.
اگر بنا باشد فعاالن اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش نياز 
اصلي فعاليت هاي خود معرفي كنند، آن خواس��ته ثبات 
است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي 
نباش��د كه امكان تحليل و پيش بيني آينده وجود داشته 
باشد، عمال صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت 
ممكن نيست. دولت بايد به سمت ثبات دادن و تك نرخي 
كردن ارز حركت كند و البته در عرصه هايي كه به ثبات در 
اين بازار كمك مي كنند حركت كند زيرا در غير اين صورت 

چالش ها به جاي خود ادامه خواهند داشت.

ملت گراي��ان، ليبرال ه��ا و 
از  يك��ي  ماركسيس��ت ها، 
بحث هاي جدي ك��ه در ميان 
خ��ود مط��رح مي كنن��د اين 
اس��ت كه آيا وابستگي متقابل 
اقتصادي، پنجره اي به س��وي 
مناسبات مسالمت آميز است 
ي��ا عاملي ب��راي س��تيز ميان 
دولت ها؟ ليبرال ها معتقدند تجارت و وابس��تگي متقابل 
اقتصادي كش��ورها، روابط هم��كاري را افزايش مي دهد. 
ملت گرايان و تا حدودي ماركسيست ها وابستگي را عامل 
رقابت بين المللي دانسته و بر اين باورند كه اين مقوله ناامني 
را رقم مي زند و سبب افزايش قدرت سياسي قدرتمندان بر 
ضعيفان مي گردد. به طور كلي در تحليلي بايد گفت استنتاج 
ايدئولوژي هاي اقتصادي در س��ه محور است: اول؛ توزيع 
جهاني مورد توجه سياستمداران در حال حاضر. دوم؛ تقسيم 
بين المللي كار، هم محصول سياست هاي ملي و  زاده كارايي 
يا بهره وري نسبي است. سوم؛ تغيير و رشد نابرابر اقتصادهاي 
ملي، ثبات بازار بين المللي يا نظام سرمايه داري را در حالتي 

ازابهام فرو برده است.

نگرش ليبرالي
همانطور كه گفته شد نظريه هاي ليبرالي اقتصاد به كمترين 
ميزان دخال��ت دولت و در واقع ب��ه بازار آزاد اش��اره دارد. 
در ليبراليس��م اقتصادي كارآمدترين شيوه سازمان دهي 
مناس��بات اقتصادي داخلي و بين المللي، بازار و سازوكار 
قيمت است. ليبراليسم اقتصادي فرض را برآورده ساختن 
نيازهاي انسان به طور خودجوش توسط بازار مي داند. در 
اين بح��ث دليل وجود نظام بازارنگر، ب��اال بردن بهره وري 
اقتصادي و بهبود رفاه انسان ها مي باشد. ليبرال ها فعاليت 
اقتصادي را دليل قوام امنيت و قدرت دولت دانسته و هدف 
آن را سودبردن تمامي مصرف كنندگان برمي شمارند. در 
واقع ليبرال ها معتقدند كه بازار و تجارت آزاد سبب افزايش 
كاالها و خدمات رفاهي براي مصرف كنندگان مي گردد. 
ليبرال ها بر اين باورند كه تش��كيل دهنده مبناي جامعه، 
مصرف كنندگان و شركت و خانواده است و افراد با رفتاري 
عقاليي درصدد كاهش هزينه هاي خود مي باشند. ليبرال ها 
معتقدندكه افرادي در بازار فعال هستند كه اطالعات كامل 
دارند و مي توانند سودمند ترين روش را براي اين مهم انتخاب 
كنند.  اقتصادبازارنگر بر اساس قانون تقاضا اينگونه است 
كه اگر قيمت نسبي كااليي كاهش پيدا كند و درآمد آنها 
افزوده شود، تقاضا بيشتر مي شود و اگر قيمت افزايش پيدا 
كند و درآمدها كم شود، طبيعتا تقاضا بابت خريد آن كاهش 
مي يابد. بنابراي��ن هر عاملي كه باعث تغيير درآمد مردم و 
قيمت كاال گردد، در ميزان به دست آوردن آن كاال اثر خواهد 
گذاشت. هر تغييري در عرضه و تقاضا باعث تغيير در قيمت 
كاال خواهد شد. در جايي ديگر ليبرال ها مي گويند پيگيري 
منافع شخصي در بازار، رفاه اجتماعي را افزايش مي دهد و 

سود حاصل از آن به همه مي رسد. آنها معتقد به ارتباط ميان 
روند رشد اقتصادي و سياسي مثل جنگ و سلطه نمي باشند 
و براي مثال ارتباطي بين پيشرفت سرمايه داري در اواخر 
قرن 19 و جنگ جهاني اول نمي بينند و نتيجتا ليبرال ها 
پيش��رفت اقتصادي را از فرگش��ت بازار ديده و با سياست 
مرتبط نمي دانند. پس ليبرال ها هم��كاري اقتصادي را از 
روابط مس��المت آميز ميان دولت ها بر مي شمارند چراكه 
سود حاصل از آن وابستگي ميان اقتصادهاي ملي و تعامالت 
و همكاري ها را افزايش مي دهد. بنابراين به گفته نويسنده 
شايد سياست، تفرقه را موجب گردد اما اقتصاد سبب وحدت 
انسان ها مي گردد. اقتصاد بين الملل ليبرال باعنايت به پيوند 
منافع متقابل و ايجاد نوعي تعهد، سبب ماليمت سياست 

بين الملل مي شود.

نگرش ملت گرايانه
ملت گرايي اقتص��ادي را به نوعي مي توان تعهد به تقويت 
دولت برشمارد. ملت گرايان معقتدند دولت، امنيت ملي 
و قدرت نظامي در سازماندهي و عملكرد نظام بين المللي 
در اولويت قرار دارند. در يك سوداباوري نيك خواهانه، آنان 
در حالتي تدافعي، پاسداري از منافع اقتصادي را كمترين 
الزمه امنيت و بق��اي دولت مي دانن��د. در جايي ديگر در 
س��وداباوري بدخواهانه، آنان اقتص��اد بين الملل را عرصه 
توسعه طلبي امپرياليستي و جاه طلبي مي دانند. باالترين 
ه��دف ملت گرايان را به دلي��ل آثار بيرون��ي، خوداتكايي 
اقتص��ادي و اس��تقالل عمل سياس��ي و از هم��ه مهم تر 
پايه گذاري قدرت نظامي مي توان صنعتي شدن عنوان كرد. 
الكساندر هميلتون در اين خصوص مي گويد: »نه تنها ثروت 
بلكه استقالل و امنيت كشور با رونق توليد صنعتي ارتباط 
مادي آشكار دارد« )مرزهاي نو در اقتصاد سياسي بين الملل، 
ص116(. اي��ن نظريه پردازان به جاي وابس��تگي متقابل 
اقتصادي، برخوداتكايي مل��ي تاكيد دارند. در ملت گرايي 
اقتصادي نيك خواهانه در اقتصادهاي كمتر توسعه يافته 
مشهود اس��ت؛ در مقابل ملت گرايي اقتصادي بدخواهانه 

يا تهاجمي به دنبال به راه انداختن جنگ اقتصادي است.
تعاريف متفاوتي در خصوص اقتصاد سياسي بين الملل 
وجود دارد. برخي رويكردي با ديدگاه تعاملي ميان دولت ها 
و بازارها معرفي مي كنند و در تعريفي ديگر با فاصله گرفتن 
از دولت ها و بازارها، اقتصاد سياسي بين الملل را »جهاني 
شدن« يا »س��رمايه داري« مي داند. شايد بتوان اينگونه 
تفسير كرد كه رويكرد دولت ها و بازارها تاحدودي شامل 
ليبراليسم و واقع گرايي باش��د و رويكرد جهاني شدن در 
مدار موضوع توزيع نامتقارن قدرت و ثروت و پيامدهاي 
آن حركت مي كند و به قول عبارت مشهور سوزان استرنج: 
»به نفع چه كسي است؟ چه كسي سود مي برد؟« از آن ياد 
كرد. در اين فصل به بررسي ريشه هاي اقتصادي سياسي 
بين الملل در ليبراليس��م و ملت گرايي و ماركسيس��م و 
تجديدنظرهاي معاصر مي پردازد و در جايي اين سه ضلع 
ادامه در صفحه 4 سنتي در... 

ميزان آلودگي هوا مرز هشدار 
را رد كرده و به مرز خطر رسيده 
اما در اين بين هيچ مس��وولي 
نسبت به اين وضعيت اظهارنظر 
نمي كند و اصال انگار خبري از 
انجام هر كاري براي جلوگيري 
از اين افزايش نيست. اينكه تنها 
جلسه اضطرار تشكيل دهند و 
مدارس و دانشگاه ها را غير حضوري كنند و به كارمنداني كه 
مشكل قلبي و ريوي دارند يا از بيماري سرطان رنج مي برند 
بگويند در خانه بمانيد و دور كاري كنيد، چه مشكلي را حل 
مي كند. تكليف آن فردي كه بيم��اري دارد اما نمي تواند 
دور كاري كند و غيبت از كار هم به منزله اخراج اوس��ت، 
چيست؟ بيكاري براي خيلي ها يعني افتاد در قهقراي فقر 
و فالكت و اين وضعيت نه تنها س��المت جسمي افراد را 
تهديد مي كند كه باعث تهديد سالمتي روح و روان آنها نيز 
مي شود. چرا هيچ كدام از آن دستگاه هاي عريض و طويلي 
كه در قانون هواي پاك اسم و رسمشان ذكر شده و موظف 
به انجام اموري براي اجرايي شدن اين قانون بوده اند، هيچ 
كاري در اين زمينه انج��ام نداده اند. چرا بايد مردم قرباني 
بي توجهي مسووالني شوند كه حاال تمام فكر و ذكرشان 
پرداختن به اموري است كه هيچ ارتباطي با مسووليتي كه 
قبول كرده اند ندارد. سوال اينجاست االن دوباره راه اندازي 
پيامك حجاب مهم تر است يا جان مردم كه به دليل آلودگي 
هوا در معرض خطر قرار گرفته است؟ بودجه اي كه براي 
قانون هواي پاك در نظر گرفته شده 3 هزار ميليارد تومان 
است كه بنا به گفته مسووالن و كارشناسان اين حوزه نياز 
به 1۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه است تا اين قانون اجرايي 
شود. سوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه دولت 
براي تامين اين بودجه چه كارهايي انجام داده است. اصال 
سالمت افراد جامعه اولويت چندم دولت ها به شمار مي رود 
كه هميشه يك پاي آن مي لنگد و هيچ كس هم در قبال 
آن پاسخگو نيست. مگر مي شود با جان مردم بازي كرد، 
مگر مي شود تا اين ميزان نسبت به سالمت مردم بي توجه 
بود. مردم در حال حاضر كجا مي توانند نفس بكشند. هيچ 
كدام از شهرهاي كشور از گزند آلودگي هوا در امان نمانده 
است. از ابتداي امس��ال تاكنون تهران تنها دو روز هواي 
پاك را تجربه كرده است. ركوردشكني تازه در عقب ماندن 
از استانداردهاي جهاني. وقتي از سرعت قطار پيشرفت 
سخن مي گوييم بهتر است نگاهي هم به واقعيت ها جامعه 
بيندازيم و بعد به اين فكر كنيم كه واقعا در اين قطار پيشرفت 
سالمت مردم هم مد نظر قرار گرفته است. اصال اين قطار 
واگن اهميت دادن به سالمت جسمي و روحي افراد جامعه 
دارد يا نه؟ شرايط بحراني است بايد قبول كنيم كه برخي 
كارها درست انجام نشده اند يا اصال هيچ اراده اي براي انجام 
دادن آنها وجود ندارد. نمي شود كه هر سال نزديك به ۴۰ 
هزار نفر از مردم كشور به علت آلودگي هوا جان خود را از 
ادامه در صفحه 8 دست بدهند و... 
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يادداشت- 1

 تاثير رشد نرخ دالر 
بر معيشت حداقل بگيران

بر اس��اس اعالم معاونت 
رفاه��ي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، خط فقر 
ايرانيان حداقل 1۵ميليون 
تومان تعيين شده است. 
هرچن��د در واقعيت، خط 
فق��ر خانواده ها در اقتصاد 
ايران بسيار بيشتر است و 
حداقل 2۰ميليون تومان را دربر مي گيرد، اما همين 
كه وزارت كار به نسبت قبل رويكردهاي واقع بينانه تري 
را در پيش گرفته و اعداد و ارقام پرت را اعالم نمي كند، 
جاي خوش��حالي دارد. اما بايد ديد افزايش نرخ ارز و 
تورم باال چه تاثيري در سبد معيشتي كارگران و روند 
تعيين دستمزدها خواهد داشت؟ بايد توجه داشت، 
شاخصي كه بيش از هر گزاره ديگري در روند تعيين 
دستمزدها تاثير دارد، نرخ تورم است. روندي كه طي 
ماه هاي اخير مشاهده شده، افزايش نرخ ارز و نوسانات 
برآمده از آن اس��ت كه هم به لحاظ واقعي و هم از نظر 
رواني روي قيمت همه كاال و خدمات در كشور اثرگذار 
بوده است. خانواده هاي ايراني به خصوص حقوق بگيران 
با چش��ماني كه انگار از حدقه بيرون آمده اس��ت به 
قيمت اقالم و كاالهاي مصرفي و خدماتي مي نگرند، 
بدون اينكه تواني براي مواجهه و مقابله با آنها داشته 
باش��ند. اين روند گراني و تورم و نوسان پيش بيني در 
خصوص آينده اقتصاد ايران را هم دشوار كرده و ريسك 
اقتصادي را باال مي برد. ممكن است در ماه هاي پاياني 
سال مانند سنوات قبلي، روند رشد تورم افزايش يابد 
و وضعيت بغرنج تر شود. چرا كه هنوز نشانه هايي براي 
بهبود احتمالي در دورنماي آينده نمايان نشده است. 
در اين شرايط بايد ديد چه راهكارهايي را مي توان براي 
حمايت از حقوق بگيران پيشه كرد تا قدرت خريدها 
حفظ شود. اتفاقي كه در سال جاري رخ داد، نشان داد 
كه در س��ال آينده ممكن است شرايط وخيم تري در 
زندگي حقوق بگيران رخ دهد. علي رغم همه وعده ها، 
دولت دريافتي حقوق بگيران دولتي را در نيمه س��ال 
افزايش داد؛ اين امر نشان مي دهد كه سياست گذاري 
و برنامه ريزي براي تصميم سازي هاي يك سال كامل 
هم سخت شده است. علت اين عدم پيش بيني ها نرخ 
فزاينده تورمي اس��ت كه باعث نوسانات ارزي و رشد 
قيمت كاالهاي اساسي مي شود. همانطور كه اشاره شد 
در اين ميان خبر بخش رفاهي وزارت كار در تعيين نرخ 
خط فقر قابل توجه است. اهميت اين اعداد و ارقام در 
آن است كه كمك مي كند كه تصميمات بهتري اتخاذ 
شوند. بر اساس اعالم وزارت رفاه يك خانواده متوسط 
ايراني، براي گ��ذران زندگي معمولي خود حداقل به 
1۵ميليون تومان درآمد ني��از دارد. اين عدد هرچند 
سنخيتي با واقعيت ها ندارد، اما يك گام مثبت است. 
همين كه وزارت كار مسووليت خود را در تعريف خط 
فقر پذيرفته است، خبر خوبي است. بايد اميدوار باشيم 
كه هم بانك مركزي و هم مركز آمار ايران رقم هاي واقعي 
نرخ خط فقر را اعالم كنند تا واقعيت هاي معيش��تي 
براي مسووالن نمايان شود. متوسط رقم اين سازمان ها 
مي تواند مبناي خوبي براي تعيين دستمزدها در سال 
1۴۰2 باشد. شخصا معتقدم تعيين حداقل دستمزد در 
سال آينده نبايد رقمي كمتر از 1۰ميليون تومان باشد. 
شما مي دانيد كه در حال حاضر حداقل بگيران كشور كه 
اكثريت حقوق بگيران و بازنشستگان كشور را تشكيل 
مي دهند، حدود ۵ميليون و 3۰۰هزار تومان دريافتي 
دارند. بر اس��اس آمارها بيش از 6۵درصد در سازمان 
تامين اجتماعي و باالي 7۴ درصد در حوزه كارگري 
حداقل بگير هستند و امس��ال ۵ميليون و 3۰۰هزار 
تومان مي گيرند. اين در حالي است كه دولت دريافتي 
كارمندان خودش را بر اساس اليحه دوفوريتي كه به 
مجلس برد به 6ميليون و 6۰۰هزار تومان افزايش داد. 
اما در خصوص كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي 
حاضر به افزايش پرداخت ها نش��د كه نوعي اجحاف 
است. در تعيين دستمزدها براي سال آينده كار سختي 
در پيش داريم چرا كه روند افزايش كاالهاي اساسي 
و نرخ تورم تس��ريع شده است. ش��واهدي هم دال بر 
بهتر شدن اوضاع مشاهده نمي شود. نه احياي برجام 
در دستور كار است و نه نشانه اي از بهبود فروش نفت 
وجود دارد، از س��وي ديگر شرايط دولت براي تامين 
بودجه مورد نياز سال آينده هم دشوارتر از امسال خواهد 
بود. چرا كه تحريم ها تشديد شده و روسيه بازار نفت 
ايران را هم تحت اختيار گرفته اس��ت. تفريغ بودجه 
هم نشان مي دهد كه تنها ۵6درصد درآمدهاي نفتي 
كشور در سال 1۴۰۰ محقق شده است و مابقي تحقق 
نيافته است. اين روند اگر در سال آينده هم دنبال شود، 
مشكالت عديده اي ايجاد مي كند. دولت تنها توانسته 
در حوزه تحقق درآمدهاي مالياتي موفق عمل كند. 
بخش قابل توجهي از اين ماليات ها هم از جيب توليد و 
حقوق بگيران برداشت شده است. كسري بودجه سال 
آينده هم نرخ تورم و گراني را وخيم تر مي كند و همراه 
با نوسانات ارزي مشكالت عديده اي را براي جمعيت 
حقوق بگيران ايجاد مي كند.الزم است دولت از همين 
امروز به فكر جمعيت باالي حقوق بگيران كشور باشد 
تا فشار معيشتي بااليي كه بر اين اقشار وارد مي شود، 

اندكي كاهش پيدا كند.

حميد حاج اسماعيلي 

بي پول ها بيشتر كار مي كنند اما فقيرتر مي شوند

وزارت كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد

26 ميليون ايراني 
زير خط  فقر

خط فقر 14/7ميليون تومان
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صدور هشدار قرمز براي تهران و كرج

شهردار نگران ضرر مالي خريد دالر است

 اينجا تهران است 
صداي ما را از اعماق دود مي شنويد

رييس اتاق تهران عنوان كرد

عقب ماندگي 500 ميليارد دالري 
اقتصاد ايران از تركيه!

رييس اتاق بازرگاني تهران مي گويد: در حال حاضر 
اقتصاد ايران از تركيه حدود ۵۰۰ ميليارد دالر عقب 
مانده و رشد س��رمايه گذاري نس��بت به استهالك 
كاهش پيدا كرده اس��ت. از طرفي، عدم فروش نفت 

بيش از 1۰۰ ميلي��ارد دالر به اقتصاد ايران ضرر وارد 
كرده است. بنابر اظهارات مس��عود خوانساري، بعد 
از نفت درآمدهاي دالري پتروش��يمي بيشتر است؛ 
صفحه 7 را بخوانيد به طوري كه در...  

هرچند طي سال هاي گذشته در دولت هاي دوازدهم 
و سيزدهم طرح ها و برنامه هاي مختلفي در حمايت از 
اقشار كم درآمد ارايه و شعارهاي زيادي در اين زمينه 
داده شده اما گزارش هاي رسمي نشان مي دهند كه نه 
تنها اوضاع در اين زمينه تغييري نكرده كه عمال هر روز 
فاصله ميان فقير و غني در اقتصاد ايران بيشتر مي شود. 
رس��يدن قيمت هر متر خانه در ته��ران به حدود ۴8 
ميليون تومان، رسيدن قيمت ارزان ترين خودروها در 
بازار به بيش از 2۰۰ ميليون تومان، عبور سكه از كانال 
تاريخي 2۰ ميليون و دالر از كان��ال ۴۰ هزار تومان، 
همگي نش��ان از آن دارند كه اقش��ار كم درآمد، براي 
ادامه حيات اقتصادي با مشكالتي جدي مواجه بوده و 
هر روز نيز اين شرايط پيچيده تر مي شود. تورم ساالنه 

بر اس��اس گزارش مركز آمار به ۴۵ درصد رسيده و به 
معناي آن است كه عمال قدرت خريد اقشار كم درآمد 
روز به روز در حال كمتر ش��دن است. هرچند تورم در 
نهايت بر روي تمامي اقشار جامعه تاثير منفي مي گذارد 
اما الاقل بر روي كاغذ دهك هاي پردرآمد كمتر ضرر 
مي كنند. زيرا صاحبان خانه، خودروهاي گران قيمت 
و دالر و طال، با افزايش سرمايه خود مواجه مي شوند و 
الاقل توانسته اند پيش از موج هاي جديد گراني، بخشي 
از پول نقد خود را به سرمايه قابل انتقال تبديل كنند. 
اين موضوع خود را در گزارش اخير وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي نيز نشان داده اس��ت. اين وزارتخانه 
گزارش ه��اي دوره اي از وضعيت فقر در اقتصاد ايران 
منتشر مي كند و در گزارش اخير نيز به ابعاد مختلف 

اين موضوع توجه ويژه نشان داده است. 
در گزارش اخير آم��ده: در دهك هاي پايين درآمدي 
س��هم خانوارهايي كه درآمد حاص��ل از دارايي دارند 
كمتر و سهم خانوارهايي كه درآمد ثابت )درآمد حاصل 
از دستمزد و مستمري بازنشستگي( دارند، بيشتر است. 
اين امر نش��ان مي دهد كه با تورم، دهك هاي پايين 
درآمدي نس��بت به دهك هاي باالي درآمدي سهم 
بيشتري از قدرت خريد خود را از دست مي دهند، زيرا 
درآمد حاصل از دارايي به طور معمول با تورم افزايش 
مي يابد اما در آمد حاصل از كار يا مستمري بازنشستگي 
با تورم كاهش در ارزش حقيق��ي دارد. همچنين در 
حالي كه تنها 21 درصد از خانوارهاي دهك اول درآمد 
صفحه 2 را بخوانيد حاصل از...  



هرچند طي س��ال هاي گذشته در دولت هاي دوازدهم 
و سيزدهم طرح ها و برنامه هاي مختلفي در حمايت از 
اقشار كم درآمد ارايه و ش��عارهاي زيادي در اين زمينه 
داده شده اما گزارش هاي رسمي نشان مي دهند كه نه 
تنها اوضاع در اين زمينه تغييري نكرده كه عمال هر روز 
فاصله ميان فقير و غني در اقتصاد ايران بيشتر مي شود. 
رس��يدن قيمت هر مت��ر خانه در تهران ب��ه حدود 48 
ميليون تومان، رسيدن قيمت ارزان ترين خودروها در 
بازار به بيش از 200 ميليون تومان، عبور سكه از كانال 
تاريخي 20 ميليون و دالر از كانال 40 هزار تومان، همگي 
نشان از آن دارند كه اقشار كم درآمد، براي ادامه حيات 
اقتصادي با مشكالتي جدي مواجه بوده و هر روز نيز اين 
شرايط پيچيده تر مي شود. تورم ساالنه بر اساس گزارش 
مركز آمار به 45 درصد رسيده و به معناي آن است كه 
عمال قدرت خريد اقش��ار كم درآمد روز به روز در حال 
كمتر شدن است. هرچند تورم در نهايت بر روي تمامي 
اقشار جامعه تاثير منفي مي گذارد اما الاقل بر روي كاغذ 
دهك هاي پردرآمد كمتر ضرر مي كنند. زيرا صاحبان 
خانه، خودروهاي گران قيم��ت و دالر و طال، با افزايش 
سرمايه خود مواجه مي شوند و الاقل توانسته اند پيش 
از موج هاي جديد گراني، بخش��ي از پول نقد خود را به 
سرمايه قابل انتقال تبديل كنند. اين موضوع خود را در 
گزارش اخير وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز نشان 
داده است. اين وزارتخانه گزارش هاي دوره اي از وضعيت 
فقر در اقتصاد ايران منتشر مي كند و در گزارش اخير نيز 
به ابعاد مختلف اين موضوع توجه ويژه نشان داده است. 
در گزارش اخير آمده: در دهك هاي پايين درآمدي سهم 
خانوارهايي كه درآمد حاصل از دارايي دارند كمتر و سهم 
خانوارهايي كه درآمد ثابت )درآمد حاصل از دستمزد و 
مستمري بازنشستگي( دارند، بيشتر است. اين امر نشان 
مي دهد كه با تورم، دهك هاي پايين درآمدي نسبت به 
دهك هاي باالي درآمدي سهم بيشتري از قدرت خريد 
خود را از دس��ت مي دهند، زيرا درآم��د حاصل از دارايي 
به طور معمول با تورم افزايش مي يابد اما در آمد حاصل 
از كار يا مس��تمري بازنشستگي با تورم كاهش در ارزش 
حقيقي دارد. همچنين در حالي ك��ه تنها 2۱ درصد از 
خانوارهاي دهك اول درآمد حاصل از دارايي دارند، اين 
مقدار در دهك دهم بيش از 40 درصد است. خانوار داراي 
درآمد حاصل از دستمزد خانواري است كه درآمد حاصل 
از دارايي ندارد اما خان��وار داراي درآمد حاصل از دارايي 

ممكن است درآمد حاصل از دستمزد نيز داشته باشد.
همچنين برآوردها نش��ان مي دهد ك��ه هرچه دهك 
درآمدي كمتر اس��ت، تعداد خانواره��اي داراي عضو 
شاغل بيشتر است. يعني در دهك هاي پايين درآمدي 
وابستگي معيشيت خانوار به درآمد حاصل از شغل بيشتر 
است و از دست رفتن شغل اثر بيشتري بر روي معيشت 
خانوار نسبت به دهك هاي بااليي دارد. همچنين هر چه 
به سمت دهك هاي بااليي حركت مي كنيم، خانوارهاي 
بيشتري داراي شغل رسمي هس��تند. به طوري كه در 

دهك اول در حدود ۶۳ درصد از خانوارهاي داراي عضو 
ش��اغل، بيمه پرداز نيستند. اين موضوع نشان مي دهد 
با فرض بيكار ش��دن شاغلين غيررس��مي )و نه تغيير 
ش��رايط از كارگر بيمه نش��ده به كارگر بيمه ش��ده( با 
احتمال بيشتري فقرا مشاغل خود را از دست داده اند. 
از طرف ديگر در صورتي كه به جاي از دست رفتن شغل 
غيررسمي، تبديل از مشاغل غيررسمي به رسمي صورت 
گرفته باشد، مي توان اميدوار بود كه بخشي از دهك هاي 
پايين درآمدي كه با احتمال بيشتري صاحبان مشاغل 
غيررسمي هستند، مشاغل پايدارتري يافته و در نتيجه 

بهبود در وضعيت معيشت داشته باشند.
در كنار پرداختن به مشاغل، موضوع ديگري كه در اين 
گزارش اهميت فراواني دارد، بررسي نرخ خط فقر و درصد 
ايرانياني اس��ت كه درآمدي كمتر از اين ميانگين دارند. 
هرچند خط فقر نيز مانند بس��ياري ديگر از شاخص ها 
در اقتصاد ايران يك گزارش رسمي و واحد ندارد و بعضا 
دس��تگاه هاي مختلف، گزارش هاي متفاوت��ي را در اين 
زمينه ارايه مي كنند اما گزارش اخير وزارت كار، يك منبع 
رسمي در ارايه اين ارزيابي ها به شمار مي رود، گزارشي كه 
نشان مي دهد كه حدود ۳0 درصد از جامعه ايران معادل 

2۶ ميليون نفر زير خط فقر قرار گرفته اند.
در مقدمه اين گزارش آمده: سال ۱400 با تورم باال آغاز 
شد اما در ماه هاي انتهايي سال روند كاهشي داشت. با اين 
حال با وجود كاهش تورم در س��ال ۱400 همچنان نرخ 
تورم در اقتصاد ايران بسيار باالتر از روندهاي بلندمدت 
آن قرار داش��ته و اقتصاد در وضعيت ناپايداري قرار دارد. 
برآوردها نشان مي دهد كه خط فقر در سال ۱400 نسبت 
به سال ۱۳۹۹ رشد حدود 50 درصدي داشته و به عدد 
۱ ميليون و ۶82 هزار تومان س��رانه در ماه رسيده كه بر 
اين اساس خط فقر يك خانوار سه و چهار نفره به ترتيب ۳ 
ميليون و ۷00 و 4 ميليون و 54۱ هزار تومان خواهد بود. 
شايان ذكر است كه آخرين اعداد خط و نرخ فقر بر اساس 

آخرين داده هاي موجود، براي س��ال ۱400 بوده و خط 
فقر براي سال ۱40۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط 
در كل كشور به طور سرانه 2.85 ميليون تومان براي خانوار 
چهارنفره در حدود ۷.۷ ميليون تومان است. اين عدد براي 
خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران براي سال ۱40۱ 

در حدود ۱4.۷ و ۱۱.۹ ميليون تومان برآورد مي شود.
پس از از دست رفتن حدود ۱ ميليون شغل در سال ۱۳۹۹ 
به واسطه كرونا و رشد بسيار منفي بخش خدمات، در سال 
۱400 برخي از مشاغل احيا شدند و همين موضوع رشد 
مثبت 4.5 درصدي بخش خدمات در س��ال ۱400 را به 
همراه داشت. در كنار آن نيز تعداد شاغالن در حدود ۱85 
هزار نفر در سال ۱400 نس��بت به سال ۱۳۹۹ افزايش 
يافته اس��ت. عالوه بر بخش خدمات گ��روه صنعت كه 
شامل اس��تخراج نفت و گاز طبيعي نيز مي شود در سال 
۱400 رشد داشته و در مجموع به جز بخش كشاورزي، 
ساير بخش ها )خدمات و صنعت و معدن( در سال ۱400 
رشد داشته اند و اين موضوع باعث شده تا توليد ناخالص 
داخلي ايران در سال ۱400 رشد 4.۳ درصدي را تجربه 
كند. بنابراين تورم نسبتا كمتر سال ۱400 نسبت به سال 
۱۳۹۹، رش��د اقتصادي مثبت )در كنار رشد اقتصادي 
تقريبا ۱ درصدي س��ال ۱۳۹۹( و ايجاد ۱85 هزار شغل 
در مقابل كاهش ۱ ميليون ش��غل در سال ۱۳۹۹، باعث 
شده تا از روندهاي اقتصاد كالن انتظار بهبود نسبي )و نه 
قابل توجه( در وضعيت معيشت خانوار وجود داشته باشد. 
در كنار داده هاي اقتصاد كالن كه بهبود نسبي در وضعيت 
را نش��ان مي دهد، بررسي داده هاي خرد يعني در سطح 
خانوار نيز بهبود معيشت متوسط ايرانيان را تأييد مي كند.

در اينجا نقش تورم بار ديگر پررنگ مي شود. آنطور كه 
وزارت كار اعالم كرده هزينه سرانه به قيمت هاي حقيقي 
در سال ۱400 بر اساس داده هاي هزينه و درآمد خانوار 
نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان 
مي دهد. يعني مصرف حقيقي خانوار در س��ال ۱400 

نسبت به سال ۱۳۹۹ افزايش يافته كه مي تواند ناشي از 
افزايش اندك در وضعيت رفاهي باشد. همين موضوع 
باعث شده تا روند افزايشي نرخ فقر كه سال ۱۳۹۷ آغاز 
شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در 
س��ال ۱۳۹۹ به حدود ۳0 درصد در سال ۱400 برسد 
و جمعيت فقرا با حدود ۷00 هزار نفر كاهش به زير 2۶ 
ميليون نفر برس��د. همچنين در سال ۱400 خط فقر 
سرانه متوسط كشوري با رشد حدود 50 درصدي نسبت 
به س��ال ۱۳۹۹، به ميزان حدود يك ميليون و هفتصد 
هزار تومان رسيده است. براساس داده هاي هزينه درآمد 
خانوار مي توان ميزان كالري و سرانه مصرف گروه هاي 
غذايي را نيز محاس��به نمود. كالري دريافتي از س��ال 
۱۳۹0 به بعد روند نزولي داشته و ميانه كالري دريافتي 
از سال ۱۳۹۷ به بعد پايين تر از مقدار مورد نياز است. در 
سال ۱400 روند كاهشي كالري دريافتي متوقف شده 
و تقريبا ثابت مانده است. ميزان مصرف گوشت قرمز در 
سال ۱400 نسبت به سال ۱۳۹۹ افزايش داشته است، 
به طوري كه به طور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز 
خانوار ۱4 درصد افزايش داشته است. اما روند مصرف 
گوشت س��فيد )گوش��ت مرغ و ماهي(، بيانگر كاهش 
مصرف آن توسط خانوار دهك كم درآمد و عدم تغيير 

مصرف دهك هاي پردرآمد مي باشد.
به طور كلي نكت��ه قابل توجه در مقادير س��رانه مصرف 
كاالهاي اساس��ي ميزان درصد كاه��ش اين گروه هاي 
غذايي مي باش��د؛ به طوري كه خانوار كم درآمد، با توجه 
به تورم گروه هاي خوراكي ناچار به كاهش بيشتر مصرف 
كاالهاي مذكور شده اند و همچنين در مجموع بررسي 
كالري دريافتي و همين طور مصرف كاالي اساسي، تقريبا 
ثب��ات بين دو س��ال ۱۳۹۹ و ۱400 را نش��ان مي دهد. 
هرچند در برخي كاالهاي اساسي مصرف كاهش يافته و 
در برخي ديگر افزايش يافته است. اگر چه در سال ۱400 
وضعيت رفاهي كل جامعه به طور متوسط بهبود يافته، اما 
بهبود محسوسي در ميزان رفاه گروه هاي پايين درآمدي 
به وجود نيامده است. رشد حقيقي هزينه )درآمد( كمتر 
از متوسط كشور براي دهك هاي اول و سوم و رشد اسمي 
هزينه هاي خانوار در چهار دهك اول كمتر از رشد خط 
فقر، نشانه هايي از عدم بهبود وضعيت رفاهي دهك هاي 
كم درآمد جامعه در سال ۱400 مي باشد، به طوري كه با 
وجود كاهش اندك در ميزان نرخ فقر، شكاف فقر نسبت 

به سال ۱۳۹۹ تا حدودي افزايش داشته است.
اگ��ر گزارش ماهانه از وضعيت تورم، نش��ان مي دهد كه 
اقتص��اد ايران در كوتاه مدت با چه چالش و مس��ائلي رو 
به روس��ت، گزارش هايي از اين دست نشان مي دهد كه 
وضعي��ت تورم در بلندمدت با خان��وار ايراني چه كرده و 
در صورتي كه اين وضع ادامه داشته باشد، كار تا چه حد 
دشوار خواهد شد. قرار گرفتن نزديك به يك سوم مردم 
زير خط فقر زنگ خطر بزرگي اس��ت كه دولت و س��اير 
تصميم گي��ران بايد براي آن فكري بكنن��د، در غير اين 

صورت اوضاع بسيار پيچيده و دشوار خواهد شد. 
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آيا قيمت حامل هاي انرژي 
تغيير مي كند؟

يك عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي، تاكيد كرد: تاكنون بحثي در خصوص افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي در بودجه س��ال آينده مطرح 
نشده است. عبدالعلي رحيمي مظفري در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا قيمت حامل هاي انرژي در بودجه سال 
۱402 تغيير خواهد كرد؟ بيان كرد: بحثي در خصوص 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي وجود ندارد و قبل از آنكه 
بخواهيم قيمت حامل هاي انرژي را تغيير دهيم بايد به 
فكر توزيع عادالنه سرانه انرژي در كشور باشيم. وي در 
ادامه اظهار كرد: حامل هاي انرژي شامل برق، گاز، آب، 
نفت، بنزين و گازوييل و تمام حامل هايي مي شود كه 
به شكل مستقيم انرژي توليد كرده يا تبديل به انرژي 
مي شود و طبيعتا اگر بخواهيم توزيع عادالنه سرانه انرژي 
در كشور را انجام دهيم بايد يك انقالبي در حوزه اقتصاد 
انرژي انجام دهيم كه كار بسيار سنگيني است. اين عضو 
كميسيون انرژي مجلس گفت: اگر ما فشار عدالت انرژي 
را صرفا روي يكي از حامل هاي انرژي وارد كنيم شايد 
در آن حوزه موفق شويم اما ممكن است اين بار به سمت 
ساير حامل هاي انرژي برده شود كه خودش مشكل ساز 
خواهد بود. نماينده مردم سروستان در مجلس شوراي 
اس��المي، تصريح كرد: مجلس به دنبال تغيير قيمت 
حامل هاي انرژي در بودجه سال آينده نيست بلكه از نظر 
ما بايد در وهله اول توزيع عادالنه سرانه انرژي محقق شود.

خبر جديد از افشاي حقوق 
كاركنان شركت هاي دولتي

يكي ازبخش هاي حاشيه س��از بودجه كه بعضا مورد 
اختالف دولت و مجلس هم بوده موضوع قير رايگان و 
تخلف هاي پيرامون آن است؛ دولت در اليحه بودجه 
سال ۱402ايجاد شفافيت سازوكاري از طريق گردش 
خزانه ايجاد كرده كه ضمن تأمين قير براي جاده هاي 
روستايي و موارد مندرج در اليحه بساط حواله فروشي 
و سوءاس��تفاده ها در اين بخش جمع ش��ود. يكي از 
موضوعات موردتوجه افكار عمومي در بودجه معموال 
ً بودجه ش��ركت هاي دولتي اس��ت. در اليحه بودجه 
س��ال۱402براي ايجاد ش��فافيت در اين شركت ها 
گا م هاي مهمي برداش��ته شده اس��ت؛ بر اين اساس 
تا پايان خرداد س��ال آينده آيين نامه انتظام بخشي، 
شفاف سازي و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزينه هاي 
شركت هاي دولتي تدوين و تصويب مي شود. از سوي 
ديگر تمام حقوق و مزاياي كاركنان اين شركت ها هم در 
سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور ثبت مي شود. 
از طرف ديگر شركت هاي دولتي در اقتصاد كشور در 
سال۱402هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خواهند 
كرد، همچنين با حذف حواشي و ايجاد مديريت بهتر 
در اين شركت ها در سال آينده درآمد دولت، ناشي از 
سودشركت هاي دولتي۶۱درصد افزايش پيدا خواهد 
كرد. اطالعات دريافتي از اليحه بودجه ۱402 حاكي 
اس��ت، در كنار حمايت هاي معيش��تي، دولت توجه 
زيادي به حمايت هاي درماني مردم در اليحه بودجه 
سال آينده داشته تا مردم از اين ناحيه هزينه كمتري 
بپردازند. بر اين اساس، در اليحه بودجه سال ۱402، 
دولت ۶۹ هزار ميليارد تومان يارانه دارو در نظر گرفته 
اس��ت، از س��وي ديگر ۱0 درصد منابع هدفمندي و 
يك درصد ماليات بر ارزش افزوده به حوزه س��المت 
اختصاص پيدا كرده است. تقويت پزشك خانواده و نظام 
ارجاع، استمرار نسخه الكترونيك و ارايه معافيت حقوق 
ورودي ب��راي واردات آمبوالن��س از ديگر بخش هاي 
حمايتي دولت در حوزه سالمت در بودجه ۱402 است.

گزينه هاي نهايي رياست 
ديوان محاسبات مشخص شدند

غالمحسين رضواني عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به انتخاب دو گزينه  
نهايي براي رياست ديوان محاس��بات كل كشور در 
كميسيون متبوعش گفت: بر اساس راي گيري صورت 
گرفته آقاي دستغيب با ۱۷ راي و آقاي پشمچي زاده با 
۱۶ راي به عنوان گزينه هاي نهايي براي تصدي رياست 
ديوان محاسبات كل كشور انتخاب شدند. وي افزود: 
راي گيري نهايي براي انتخاب رييس ديوان محاسبات 
احتمااًل در نشست علني )سه شنبه( مجلس خواهد 
بود. »سيد احمدرضا دستغيب داراي دكتراي سياسي 
و نماين��ده مردم ش��يراز در دوره هاي هش��تم و نهم 
مجلس شوراي اسالمي است.« پژمان پشمچي  زاده، 
سابقاً مسوول معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران، شهردار يكي از مناطق پايتخت و از سوي قاليباف 
به سمت معاون نظارت مجلس يازدهم منصوب شده 
بود. پيش از اين، مهرداد بذرپاش رياست اين ديوان را 
برعهده داشت كه پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس، 

به عنوان وزير راه و شهرسازي منصوب شد.

بيپولهابيشتركارميكنندامافقيرترميشوند

سخنگويوزارتخارجه:

26 ميليون ايراني زير خط فقر

در موضوع برجام، توپ در زمين طرف غربي است
سخنگوي وزارت خارجه در پاس��خ به سوالي در مورد 
سفر اخير وزير خارجه كشورمان به عمان و ديدارش با 
پادشاه اين كشور و همچنين برخي از اخبار منتشر شده 
در ارتباط با ابتكارات سلطان عمان در خصوص مذاكرات 
رفع تحريم ها تصريح كرد: سفر وزير خارجه كشورمان 
به عمان در چارچوب استمرار گفت وگوهاي دو جانبه دو 
كشور و انجام تبادل و رايزني در مورد مسائل منطقه اي 

و بين المللي انجام شد.
س��خنگوي وزارت خارج��ه ب��ا بي��ان اينك��ه آقاي 
اميرعبداللهيان در اين سفر پيام كتبي رييس جمهور 
را تحويل سلطان عمان دادند، تاكيد كرد: دو كشور ايران 
و عمان موضوعات مش��ترك زيادي براي گفت وگو و 
تبادل نظر دارند. عمان با نگاه به رويكرد توام با حسن 
نيت براي نقش آفريني مثبت درباره برخي موضوعات 
طرف مش��ورت تهران بوده و ابتكارات��ي را بيان كرده 
و اي��ران نيز ديدگاه هاي خ��ود را در اين زمينه مطرح 

كرده است.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي در 
خصوص موضوع احياي برجام و آخرين روند مذاكرات 
رفع تحريم ها تصريح كرد: در حاشيه كنفرانس بغداد 2 
مالقات هايي ميان نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا برگزار 
شد و موضوع مذاكرات رفع تحريم ها يكي از مسائلي بود 
كه در اين نشست مورد گفت وگو قرار گرفت. اين اتفاق 
نظر وجود داشت كه بايد تعامالت با هدف فعال سازي و 
جمع بندي مذاكرات بين دو طرف ادامه پيدا كند. تبادل 

پيام كماكان در سطوح مختلف ادامه دارد.
كنعاني خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران براي 
جمع بندي مذاكرت رفع تحريم ها بر اساس پيش نويس 
بسته مذاكراتي كه نتيجه ماه ها مذاكرات سخت و فشرده 
اس��ت، با رعايت خطوط قرمز خود آمادگي كامل دارد 
اما اين آمادگي دايمي نيس��ت و اكن��ون توپ در زمين 
طرف غربي است. ما به طرف هاي مقابل توصيه مي كنيم 
كه با پرهيز از سياس��ي كاري و اتخاذ رويكرد سازنده و 
واقع بينانه تصميمات سياسي الزم را براي حصول توافق 

و اعالم آن بگيرند.
سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران ادامه 
داد: اگر طرف هاي غربي تصور مي كنند كه مي توانند با 
فشارهاي سياسي و با فضاسازي هاي رواني و تبليغاتي، 
امتيازات بيشتري را در مذاكرات رفع تحريم ها بگيرند 

قطعا سخت در اشتباه هستند.
كنعاني در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالي در مورد 

اخبار منتشرشده مبني بر تحويل پنج تبعه آذربايجاني 
به اتهام همكاري با ايران به جمهوري آذربايجان توسط 
دولت روس��يه گفت: جمهوري اس��المي ايران موضع 
خودش را در ارتباط با سياس��ت همسايگي بارها اعالم 
كرده اس��ت. سياس��ت جمهوري اس��المي ايران عدم 
مداخل��ه در امور داخلي كشورهاس��ت و بر اجراي اين 

سياست تاكيد دارد .
وي با بي��ان اينكه ايران همواره بر گس��ترش روابط در 
حوزه هاي دو جانبه و چند جانبه با كشورهاي همسايه 
و منطقه اي تاكيد داش��ته اس��ت، اف��زود: در رابطه با 
موضوعاتي از اين دست نيز ضروري است كه تاكيد كنيم 
كشورها از جمله آذربايجان بايد از زدن اتهامات ناروا به 
ديگران در رابطه با كش��ورهايي كه در منطقه هستند، 
خودداري كنند. ما اساس��ا تاكيد مي كنيم كه در حوزه 
مباحث دوجانبه به ويژه در زمان��ي كه چارچوب هاي 
مختلف گفت وگو و تبادل نظ��ر از جمله در زمينه هاي 
امنيتي وجود دارد، طرح مباحث بي اساسي از اين دست 
در رس��انه ها كمكي به حل مشكالت و گسترش روابط 

دو جانبه نخواهد كرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
در مورد روي كارآمدن كابينه بنيامين نتانياهو در اراضي 
اشغالي به عنوان تندترين كابينه در اسراييل و اظهارات 
تهديد آميز مقامات اي��ن رژيم عليه ايران تصريح كرد: 
استفاده از عبارات تهديد آميز عليه جمهوري اسالمي 
ايران بخشي از عمليات سياسي و رواني اين رژيم جهت 
فرافكني و انحراف اذهان از وضعيت متزلزل، بي ثبات و 

شكننده داخلي اين رژيم است. 
وي با بيان اينكه مقامات اين رژيم بهتر است به وضعيت 
بي ثب��ات، متزلزل و به هم ريخت��ه اقتصادي و امنيتي 
اراضي اشغالي توجه كنند، تاكيد كرد: جمهوري اسالمي 
ايران به هرگونه اقدام متجاوزانه اين رژيم به طور جدي 
پاسخ داده است. اقدامات تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي 
در منطقه سابقه طوالني دارد، چراكه بنياد و اساس اين 
رژي��م مبتني بر انجام تجاوز و جناي��ت عليه ديگران از 
جمله عليه ملت فلسطين است و متاسفانه اين اقدامات 
در سايه حمايت بي قيد و شرط و تمام عيار دولت امريكا 
و برخي از دولت ه��اي اروپايي صورت گرفته اس��ت و 

همچنان ادامه دارد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در اين نشست 
در پاسخ به سوال ديگري در مورد نقش امريكايي ها در 
ترور سردار سليماني و پيگيري اين موضوع از سوي ايران 

تاكيد كرد: ما موضوع اقدام دولت امريكا در ارتباط با ترور 
سردار سليماني را اقدام تروريستي سازمان يافته دولت 

امريكا تلقي مي كنيم .
وي در اي��ن ارتباط ادامه داد: جمهوري اس��المي ايران 
اقدام دولت امريكا را تروريستي و نقض منشور سازمان 
مل��ل متحد و نق��ض قوانين و مقررات عرف��ي و آمرانه 
بين الملل��ي تلقي مي كند، بنابراين مس��ووليت دولت 
امريكا، رييس جمهور وقت اين كشور و تك تك مقامات و 
مسووالني كه در اين ارتباط نقش مستقيم و غيرمستقيم 

داشته اند، مشخص است. 
كنعاني خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران از همه 
ساز و كارهاي مشروع و قانوني و شناخته شده براي به 
محاكمه كشاندن مجرمين اين اقدام تروريستي استفاده 
مي كند و در اين زمينه اقدامات خود را تكميل مي كند 

و ادامه خواهد داد.
س��خنگوي وزارت خارجه در اين نشست در ارتباط با 
روابط اي��ران و مصر تصريح كرد: همانطور كه مي دانيد 
در حاش��يه اجالس اخير بغداد 2 در كش��ور اردن و در 
چارچوب گفت وگوهايي كه در حاشيه اين اجالس بين 
مقامات شركت كننده انجام شد آقاي اميرعبداللهيان 
گفت وگ��وي كوتاهي با آق��اي عبدالفتاح السيس��ي 
رييس جمهوري مصر انجام دادند. گفت وگوي صورت 

گرفته گفت وگوي مثبتي بود.
وي همچني��ن ادامه داد: اخيرا ني��ز گفت وگوهايي در 
سطوح دو جانبه در مورد موضوعات كنسولي مورد توجه 
دو كشور صورت گرفته و در اين گفت وگوها اين توافق 
صورت گرفت كه اي��ن گفت وگوها در مورد موضوعات 
كنسولي مشترك و مورد توجه دو كشور ادامه پيدا كند.

كنعاني با بيان اينكه دفاتر حافظ منافع دو كشور در تهران 
و قاهره فعال هستند و دو طرف مشكلي براي گفت وگو 
و ديدار ندارند، تصريح كرد: دولت عراق و مشخصا آقاي 
السوداني نخست وزير اين كشور اخيرا اعالم كرده است 
كه بغ��داد جهت كمك به ش��كل گيري گفت وگو بين 
مقامات ايران و قاهره آمادگي دارد كه مس��اعدت كند. 
ما از چنين ابت��كارات مثبتي كه به تقريب ديدگاه هاي 
مشترك ميان ايران و كش��ورهاي ديگر از جمله مصر 
مي انجامد اس��تقبال مي كنيم. ايران از هر نوع تحول و 
تحرك مثبتي كه به شكل گيري فضاي مثبت در روابط 
ايران و مصر منجر شود استقبال مي كند و به ابتكارات 

سازنده در اين زمينه واكنش مثبت نشان مي دهد.
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 

ديگ��ري مبني بر اينكه به تازگي نشس��ت وزراي دفاع 
روسيه، تركيه و سوريه در مسكو برگزار شده بود و اكنون 
س��وال اين اس��ت كه چرا ايران در اين اجالس حضور 
نداش��ته اس��ت، تاكيد كرد: ايران همواره در خصوص 
تحوالت سوريه راه حل مس��اله را سياسي دانسته و نه 

نظامي و بر اين موضوع تاكيد دارد.
كنعاني تصريح كرد: كش��ورهاي س��وريه، روسيه و 
تركيه به نقش تعيين كننده جمهوري اسالمي ايران 
در مبارزه با تروريسم در كشور سوريه، حمايت از دولت 
و ملت س��وريه، حمايت از تماميت ارضي اين كشور و 
همچنين تكميل روند حل و فصل بحران سوريه اذعان 
كرده اند و اين كشورها نسبت به اين نقش در تكميل 

فرآيند سوريه مطلع هستند.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه به تازگي آقاي كدخدايي مسوول كميته 
ويژه پيگيري پرونده سردار سليماني در مصاحبه اي 
اعالم كرده اس��ت كه اتباع حدود چهار كشور در ترور 
سردار سليماني دخيل بوده اند و آيا امكان دارد كه شما 
نام اين كش��ورها را بگوييد؟ گفت: آقاي كدخدايي به 
عنوان رييس كميته پيگيري پرونده ترور سردار شهيد 
سليماني در اين روزها توضيحات مفيد و مبسوطي ارايه 
دادند و ايشان در ارتباط با آنچه كه شما اشاره كرديد 
توضيح داده اند و ان شاءاهلل توضيحات تكميلي را خود 
ايشان يا ما در مقطع مناسب ديگري بيان خواهيم كرد.

س��خنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه در آغاز سال نو ميالدي بر اساس اخبار 
منتشر شده شاهد دور جديدي از بمباران و حمالت به 
اوكراين هستيم و در اين ارتباط طرح اتهاماتي از سوي 
مقامات اوكراين عليه ايران در رسانه ها بار ديگر مطرح 
شده نظر جمهوري اسالمي ايران در مورد اين اظهارات 
و اتهامات چيست؟ و از سوي ديگر با توجه به اينكه دور 
اول مذاكرات ايران و اوكراين در مورد ادعاهاي مطرح 
شده از سوي مقامات اين كشور برگزار شده آيا زماني 
براي برگزاري دور دوم تعيين شده است يا نه؟ تصريح 
كرد: ما در ارتباط با تح��والت اوكراين و اتهاماتي كه 
مشخصا عليه ايران وارد مي شود بارها ديدگاه خودمان 
را در س��طوح مختلف بيان كرديم. همانطور كه بارها 
گفتيم ايران بخشي از جنگ در اوكراين نيست و تكرار 
اتهامات واهي عليه ايران كمك��ي به حل اين بحران 
نمي كند. ما باره��ا مقامات اوكرايني را به اين موضوع 
توجه داده ايم كه دست از اتهام زني عليه ايران بردارند.

رهبرمعظمانقالب:
پيشرفت علمي و عبور از مرزهاي 

دانش نبايد فراموش شود
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان در اروپا بر اين مساله كه پيشرفت 
علمي و عبور از مرزهاي دانش نبايد فراموش ش��ود، 
تاكيد كردند. حض��رت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم 
انقالب اسالمي در ديدار اعضاي شوراي مركزي اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا، انجمن هاي 
اسالمي را يكي از ثروت هاي جمهوري اسالمي و داراي 
ماموريت هايي منحصر به فرد خواندند و تأكيد كردند: 
اس��تمرار ثبات قدم، اثرگذاري بر محيط پيراموني و 
تبيين حرف نوي جمهوري اس��المي از كارهاي الزم 
انجمن هاي اس��المي اس��ت. ايش��ان در اين ديدار با 
گراميداشت ياد مرحوم حجت االسالم دكتر اژه اي از 
بنيانگذاران اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان 
در اروپا، فعاليت جوانان دانشجو و برخوردار از نگاه هاي 
نو و تحولي را مغتنم دانس��تند و افزودند: انجمن هاي 
اسالمي با دو هدف تقويت پايه هاي فكري و اعتقادي 
خود اعضاء و همچنين اثرگذاري بر محيط پيراموني 
شكل گرفت اما انجمن هاي اسالمي در خارج از كشور 
يك ماموريت ديگر نيز دارند كه معرفي تفكر بنيادي و 
مركزي جمهوري اسالمي است. ايشان تبيين اصول 
جمهوري اسالمي از جمله پيوند و ارتباط جمهوريت 
و اسالميت را كليدي برشمردند و گفتند: حرف نوي 
جمهوري اس��المي همين اس��ت كه در تشكيل يك 
حكومت، عالوه بر اثرگذاري مردم، اصول ديني و ايماني 
نيز اثرگذار است. رهبر انقالب، به روز رساني انجمن هاي 
اس��المي با حفظ اصول و مباني را ال��زام ديگري براي 
شرايط امروز دانستند و خاطرنشان كردند: برخي اصول 
و مفاهيم ثابت و ماندگار هستند همچون اصل عدالت كه 
از هزاران سال قبل وجود داشته و كهنه نمي شود اما در 
شكل اجراي عدالت امكان تغيير و نوآوري وجود دارد. 
ايشان مساله علم و پيش��رفت علمي را گفتمان رايج 
كشور در سال هاي اخير خواندند و با تقدير از برگزاري 
گردهماي��ي علمي در هماي��ش كنوني انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان در اروپا گفتند: مساله پيشرفت 
علمي و عبور از مرزهاي دانش نبايد فراموش، و اينگونه 
تصور شود كه توجه به جنبه هاي ديني و انقالبي موجب 
غفلت از پيشرفت هاي علمي است. در ابتداي اين ديدار، 
حجت االسالم واعظي نماينده مقام معظم رهبري در 
انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا نيز گزارشي از 

فعاليت ها و برنامه هاي اين انجمن ها بيان كرد.

وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: دستگاه ديپلماسي 
تا س��پردن عامالن ترور شهيد س��ليماني به دست 
عدالت تالش خواهد كرد. حس��ين امير عبداللهيان 
طي سخناني در مراسم گراميداشت سالروز شهادت 
س��ردار س��ليماني كه در محل وزارت امور خارجه 
برگزار ش��د با اش��اره به پيگيري هاي انجام شده در 
خصوص پرونده ترور سردار سليماني از ابعاد حقوقي 
و بين الملل��ي گفت: در آغاز به كار دولت س��يزدهم 
يك��ي از ديپلمات هاي مس��لط در ام��ور حقوقي و 
بين المللي مس��وول پيگيري پرونده شد، همچنين 
كميته ويژه اي در وزارت امور خارجه با همكاري قوه 
قضاييه، بخش حقوقي س��پاه پاسداران، همچنين 
نيروي قدس و همچنين س��اير دستگاه ها در داخل 
كشور تشكيل شد. وي تصريح كرد: آقاي كدخدايي 
كه از افراد مشهور و كاربلد حقوقي هستند مسوول 
پيگي��ري پرونده حقوقي و بين المللي ترور س��ردار 
س��ليماني در وزارت خارجه ش��دند كه توانس��تند 
اقدامات موثري را انج��ام دهند. همچنين به دنبال 
اين موضوع توانستيم ابعاد حقوقي و بين المللي را در 
مسير ديپلماسي توسط كارگروه ويژه سرعت بخشيم. 
امير عبداللهيان ادامه داد: ع��الوه بر اقداماتي كه در 
گذش��ته انجام ش��ده بود اقدامات ديگري هم انجام 
شد و از طريق سفارت س��وييس در تهران به عنوان 
دفتر حافظ منافع امري��كا برخي از اقدامات حقوقي 
انجام ش��ده را به اطالع طرف امريكايي رس��انديم. 
رييس دستگاه ديپلماس��ي همچنين خاطرنشان 
كرد: براي به دست عدالت سپردن همه عامالن اين 
ترور امريكايي دستگاه ديپلماسي لحظه اي از انجام 
وظايف خود كوتاهي نخواهد كرد و تا به دست عدالت 
سپردن اين تروريست هاي امريكايي مسوول در ترور 
سردار سليماني پيگيري ها را تداوم خواهيم داد. وي 
به همكاري طرف ايراني با دولت عراق در اين پرونده 
هم اشاره كرد و افزود: ميان دستگاه قضايي دو كشور 
در اين زمينه همكاري وجود دارد. تاكنون س��ه دور 
مذاكره فن��ي و دقيق انجام ش��ده و دور چهارم اين 
مذاكرات هفته آينده به ميزباني ايران در تهران انجام 
مي شود. امير عبداللهيان تصريح كرد: همه مستندات 
الزم براي ارايه در مسير پيگيري قضايي و بين المللي 
انجام ش��ده و در اين دور نشست نهايي خواهد شد. 
ضمن اينكه آخرين مس��تنداتي كه نياز داش��تيم 
پذيرش و اعالم رس��مي دولت عراق مبني بر اينكه 
سردار سليماني مهمان رس��مي آن كشور بوده اند. 
وزير امور خارجه يادآور شد: با اينكه نخست وزير وقت 
عراق آقاي عادل عبدالمهدي در همان ساعات اوليه 
ترور سردار س��ليماني بر اين موضوع صحه گذاشت 
اما در مسير تبادل اسناد رسمي براي استفاده از اين 
مس��تند در مجامع حقوقي و بين المللي ما نيازمند 
مستندسازي دقيق مشترك با طرف عراقي در اين 
موضوع بوديم. امير عبداللهيان در ادامه سخنان خود 
به ويژگي هاي شخصيتي سردار سليماني پرداخت 
و گفت: يكي از مهم ترين ابعاد شخصيتي ايشان بعد 
نظامي است. سردار سليماني از منظر كار تخصصي 

ويژگي هاي زيادي داشت.

 برگزاري مذاكره فني با عراق 
درباره پرونده شهيد سليماني

رييس مركز بين المللي و هماهنگي ديپلماس��ي آب و 
برق وزارت نيرو گفت: س��ال قبل مقامات افغانستاني 
اعالم كردند كه اگر ايران آب بيشتري را از هيرمند تقاضا 
دارد مي توان روي موضوع تبادل نفت با آب حساب كرد، 
اما با توجه به اينكه ايران مطالبه بيش��تري نداشت اين 
مساله منتفي شد و اكنون نيز هيچ بحثي در اين رابطه 
مطرح نيست. محمدعلي فرحانكيان در پاسخ به سوالي 
درخصوص برنامه وزارت نيرو براي تبادل نفت با آب در 
كشور افغانستان يا كشور هاي ديگر اظهار كرد: مسووالن 
دولت قبل و دولت فعلي افغانستان هيچ كدام معاهده 
موج��ود را نفي نكردند و اكنون نيز ايران تقاضايي براي 
آب بيش��تر ندارد و تنها مذاكرات بر سر دريافت حق آبه 
تعيين ش��ده اس��ت. در مورد ساير كش��ور ها نيز ايران 
نيازمند مطالعات دقيق اس��ت، اما اگر در داخل كشور 
مديريت مصرف صورت گيرد با منابع فعلي مي توانيم 

نياز را برطرف كنيم. 

تبادل نفت با آب افغانستان
 مطرح نيست



قيم��ت دالر در ب��ازار معامالت ته��ران به صورت 
كاهشي آغاز به كار كرد. در بازارهاي موازي نيز دالر 
س��ليمانيه در كف كانال ۴۰ معامله مي شود و فقط 

چند پله از دالر هرات جلو تر است.
قيمت دالر تهران در صدر بازارهاي موازي نشسته 
و به انتظارات كاهشي بي تفاوت است. معامله گران 
ب��ازار از ادامه جو انتظامي در ب��ازار مي گويند. آنها 
معتقدند گشت نامحسوس نيز در بازار شكل گرفته 
و اين ت��رس را به جان معامله گ��ران حرفه اي كف 
بازار انداخته كه هر خريدار و فروش��نده اي ممكن 
است خطرآفرين باشد. هر چند روز گذشته برخي 
مدعي مي ش��دند به دليل ت��رس از كاهش قيمت، 
خريداران خرِد روزهاي گذشته براي فروش به بازار 
آمده ان��د، اما برخي مخاطب��ان تجارت نيوز مدعي 
ش��ده اند »خريدار زياد و فروشنده كم است و حتي 
دالر با قيمت ۴۰ هزار توماني هم پيدا نمي ش��ود.« 
تحليلگران بازار معتقدند قيمت دالر فعال به واسطه 
تغيير در مديريت بانك مركزي، فضاي انتظامي در 
بازار و سيگنال هاي خبري مبني بر ادامه توافقات در 
تهران اندكي ميل به كاهش در ابتداي هفته داشت. 
ضمن اينكه اثر موارد ذكر ش��ده دايمي نيست و در 
كوتاه مدت بازار معامالت را تحت تاثير قرار مي دهد.

مهاجرتودالرهايبيبازگشت
هر چند بايد اين  نكته را در نظر داشت كه مردم نيز 
از تجربيات گذش��ته ب��ازار درس گرفته اند و به راه 
انداختن بازي رواني و نوسان گيري بازارساز از دالر، 
مانند گذشته آسان نيس��ت. برخي از كارشناسان 
نيز معتقدند بخش��ي از خريدهاي دالر در روزهاي 
گذش��ته به دليل مهاجرت بوده و اين دالرها ديگر 
به بازار برنمي گردد. در همين راس��تا مجتبي ديبا، 
كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به اينكه در شرايط 
فعلي نگاه تحليلي شايد جايگاهي نداشته باشد، به 
تجارت نيوز مي گويد: »شوك بانك مركزي و تعيين 
نرخ نيما در منطقه مش��خص، سياست بازارسازي 
همتي در س��ال ۹۹ بود. به نظر مي رسد بار ديگر از 
سوي نهاد پولي كشور در حال اجراست. در آن زمان 
دالر با حراج قيمتي به ۲۳ هزار تومان رسيد و در آن 

سال اين سياست موفق عمل كرد.«
او با اين پرس��ش ك��ه آيا كليت جامعه با سياس��ت 

سال ۹۹ همراه مي شود؟ مي افزايد: »االن بازارساز 
با ش��وك هاي كالمي كار مي كن��د. عمال نقدينگي 
ب��زرگ از جنس دالر نداريم كه با تزريق آن بتوانيم 
به شكل واقعي سياس��ت مذكور را پياده كنيم. اين 

كالم به خريداران جهت مي دهد.«

فروشندگانسالهايگذشته
پشيمانهستند

ديبا مي گويد: »اكن��ون خريداراني كه در آن زمان 
فروختند، احساس پش��يماني دارند. آنها معتقدند 
اگر نمي فروختند، سود مي كردند.« اين كارشناس 
بازاره��اي مالي مي گويد: »اگر م��ردم براي فروش 
ترغيب ش��وند و به س��يگنال هاي كالمي بازارساز 
اعتماد كنند و بفروش��ند، دالر ت��ا قيمت ۳۲ و ۳۳ 
هزار تومان پايين مي آيد.« ديبا ب��ا تاكيد بر اينكه 
تفكر فعلي خريد دالر از س��وي مردم مانند گذشته 
نيست، مي گويد: »بسياري دالر را براي مهاجرت و 
خارج كردن ارز از كشور مي خواهند. اين افراد براي 
بازار فرصت خريد محسوب مي شوند. بايد ببينيم در 
روزهاي آينده عملكرد واقعي بانك مركزي چگونه 
خواهد بود روند قيمت طال و سكه در بازار معكوس 
بود. طال ارزان و سكه گران شد. فعاالن بازار معتقدند 

كه معامله گران فعال با احتياط معامله كنند.

كارشناسان و معامله گران گمانه زني هاي متعددي 
ب��راي قيمت دالر عن��وان مي كنن��د. قيمت طال و 
سكه نيز تحت تاثير اين اسكناس امريكايي نوسان 
دارد. در ش��رايطي كه ب��ازار ارز، انتظامي اس��ت و 
برخي معامله گران احتمال نوس��ان گيري بازارساز 
از موقعيت فعلي را مي دهند، طال و س��كه با روندي 

ناهمسان معامله مي شوند.

بااحتياطمعاملهكنيد
از روز ش��نبه ۱۰ دي ۱۴۰۱، قيم��ت طال و س��كه 
روند كاهشي محسوسي داشت. تغييرات لحظه اي 
قيمت ها، نوش��تن قيمت را دشوار مي كند. امروز و 
در لحظه نگارش اين گزارش بازار روند معكوس��ي 
را نس��بت به روز قبل در پيش گرفت. قيمت سكه 
افزايشي و قيمت طال كاهش داشت. اونس جهاني 
طال همچنان در مح��دوده ۱۸۲۳ دالر قرار دارد و 
بازيگر فعالي در قيمت طال و سكه بازارهاي داخلي 

نيست.
ديروز معامالت دالر باالي محدوده ۴۰ هزار توماني 
كليد خورد. نوس��ان ديروز بازار ارز بار ديگر قيمت 
در بازار فلز زرد و حباب آن را در مسير صعودي قرار 
داد. فعاالن بازار مي گويند بايد با احتياط بيشتري 
در بازار معامله كرد. ديروز روند قيمت سكه بر مدار 

صعود قرار گرفت و فعال فارغ از بازار تعطيل طالي 
جهاني بر مدار قيمت دالر در حال افزايش اس��ت. 
البته اين فلز زرد طي ۲ هفته  گذشته و در روزهايي 
كه قيمت دالر و اونس جهاني طال كاهشي يا باثبات 
بود، روندي صعودي داشت. حباب سكه نيز طي اين 
مدت همواره افزايش��ي بود. برخي كارشناسان در 
هفته هاي گذشته اين روند افزايشي حباب سكه را 
آالرم افزايش قيمت دالر مي دانس��تند. اين تحليل 
بيش از ۲ هفته است كه در بازار ارز صدق مي كند.

سكهبهمحدودهمقاومتنزديكشد
معامله گران بازار در روزهاي گذشته، محدوده ۲۰ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان��ي را محدوده  مقاومتي 
براي س��كه مي دانس��تند. هم اكنون قيمت س��كه 
امام��ي در حال نزديكي به محدوده مذكور اس��ت. 
ديروز دوش��نبه ۱۲ دي ۱۴۰۱، قيمت سكه امامي 
با حدود ۴۰۰ هزار تومان افزايش قيمت به نرخ ۲۰ 
ميليون و ۴۰۰ هزار توماني رسيد. اين قطعه از سكه 
روز گذش��ته در كانال ۱۹ ميلي��ون توماني معامله 
شد. سكه بهار آزادي ديروز بيشترين سهم افزايش 
قيمت را در خانواده خود داش��ت و با رش��د بيش از 
۵۰۰ هزار توماني قيمت با نرخ ۱۹ ميليون و هشت 
هزار توم��ان در زمان نگارش اين گ��زارش معامله 
شد. نيم س��كه ديروز ۵۰۰ هزار تومان گران شد و 
به قيمت ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد. ربع 
س��كه نيز افزايش ۱۰۰ هزار توماني قيمت را پشت 
سر گذاش��ت و با نرخ ۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
معامله شد. سكه گرمي به قيمت ۴ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان رسيد و ۳۰۰ هزار تومان افزايش قيمت 
داشت. ديروز قيمت طال روند كاهشي داشت و هر 
مثقال طال ۸ ميليون و ۱۶ هزار تومان معامله ش��د. 
هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون و ۸۴۹ هزار 

تومان شد.

طاليدستدومنيزبهقيمتيكميليون
و۸۲۵هزارتومانرسيد

حباب س��كه ديروز برخالف روز گذش��ته افزايش 
داشت و بيشترين افزايش حباب مربوط به سكه بهار 
با بيش از ۶۰۰هزار تومان بود. ساير قطعات سكه نيز 
از ۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزايش حباب داشتند..«
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بازگشتبهسياستتثبيتنرخارز
شرطبنديدولت
رويسياستبازنده

دولت و بانك مركزي با سياست دالر ۲۸ هزارو۵۰۰ 
توماني بار ديگر به تثبيت ن��رخ ارز روي آورده اند. 
سياس��تي ك��ه تجرب��ه آن در ارز ۴,۲۰۰ توماني 
مشكالت بسياري را به وجود آورد و شايد بهتر باشد 

كه بار ديگر اين آثار را به دولت يادآوري كرد.
به گ��زارش تجارت نيوز، نوس��انات قيمت دالر در 
هفته هاي گذشته باعث شد كه محمدرضا فرزين 
براي خارج كردن بازار ارز از بحران، سكان هدايت 
بانك مركزي را برعهده بگيرد. فرزين با كارنامه اي 
قاب��ل قبول در مديريت بانكي پ��ا به بانك مركزي 
گذاشت اما با اولين سياست خود، يعني تثبيت نرخ 
ارز نيما در قيمت ۲۸,۵۰۰ تومان، انتقاد بس��ياري 
از كارشناس��ان اقتصادي را برانگيخت. چرا كه اين 
تصميم ي��ادآور ارز ۴,۲۰۰ توماني و مصائب بزرگ 

در پي آن بود.

   داستان يك تصميم 
تخصيص ارز ۴,۲۰۰ توماني به واردات، نتيجه جلسه 
هيات دولت در ۲۲ فروردين ماه س��ال ۱۳۹7 بود. 
در ابتدا هر واردكننده اي مي توانست هر كااليي از 
جمله سنگ پا، گل مصنوعي و بيل را را با ارز ۴,۲۰۰ 
توماني وارد كند اما در نيمه دوم سال دولت دوازدهم 
فهميد كه نبايد منابع محدود ارزي را صرف واردات 
چنين كاالهايي كند. بنابراين فهرست واردات با ارز 

ترجيحي به كاالهاي اساسي محدود شد.
با وجود ح��ذف ارز ۴,۲۰۰ توماني در اوايل س��ال 
جاري، اين طرح چنان نتايج مخربي داشت كه اثرات 
آن هنوز گريبان گير اقتصاد ايران است. با اين حال 
به نظر مي رسد كه دولت سيزدهم و بانك مركزي 
از اين تجربه تلخ درس عب��رت نگرفته اند و به فكر 

تكرار آن هستند.

   تورمي كه با تثبيت نرخ ارز ايجاد شد
آمارها حاكي از آن هستند كه در سه سال  نخست 
تخصي��ص ارز ۴,۲۰۰ توماني و درس��ت در زمان 
اوج گي��ري تحريم هاي اقتص��ادي، دولت بيش از 
۵۵ ميليارد دالر به واردكنندگان ارز ترجيحي داد. 
اين در حالي بود ك��ه كل درآمد نفتي ايران در اين 
مدت حدود ۳7 ميلياد دالر بود. با وجود اينكه دولت 
هيچگاه منبع كسري ارز موردنياز خود را اعالم نكرد 
اما به نظر مي رسد كه راهي به جز خريد ارز در بازار 
آزاد پيش روي دولت نبوده است. بنابراين در زماني 
كه دولت دوازدهم، مردم را به نخريدن ارز تشويق 
مي كرد، خود بزرگ ترين خريدار ارز بود. اقدامي كه 
نه تنها به جهش هاي قيمتي دالر بلكه بر تورم دامن 
مي زد. زيرا محاس��بات نشان مي دهند كه دولت از 
همين محل بيش از ۲۲۵ ه��زار ميليارد تومان به 
پايه پولي كشور اضافه كرده و سهمي ۵۰ درصدي 

از تورم اين سال ها را داشته است.

   فساد و انحصار؛ پيشكش ارز ترجيحي
مصائ��ب ارز ترجيحي ام��ا به اين م��وارد محدود 
نمي شود. اين سياست سبب ايجاد رانتي نجومي 
ب��راي واردكنندگان ب��ود. به همي��ن دليل تعداد 
واردكنن��دگان پس از اج��راي اين ط��رح به طور 
چشمگيري افزايش يافت. با اين وجود سرنوشت 
بخش بزرگي از ارزهاي تخصيص يافته هيچ وقت 
مشخص نشد. به طوري كه عبدالناصر همتي رييس 
كل وقت بانك مركزي در سال ۱۳۹۸ در نامه اي به 
حسن روحاني اظهار كرد كه ۲۰ شركت دولتي در 
مجموع سه ميليارد و ۵۱۴ ميليون يورو ارز ترجيحي 
براي واردات دارو و كاالهاي اساسي دريافت كرده اند 
اما به تعهدات خود عمل نكرده و سرنوشت بخشي 
از اين ارز نامعلوم است. نبود نظارت كافي بر عملكرد 
دريافت كنندگان ارز عالوه بر ايجاد فس��اد س��بب 
انحصار در واردات برخي كاال ها شد و واردكنندگان، 
كاالي خود را با هر قيمتي كه مي خواستند به فروش 

مي رساندند.

   مرگ انگيزه توليد
قاچاق معكوس پديده اي بود كه با اجراي سياست 
ارز ترجيحي به مش��كالت اقتصادي كشور افزوده 
شد. زيرا مواد اوليه اي كه با ارز ۴,۲۰۰ توماني وارد 
مي شدند، كاالهايي را توليد مي كردند كه با نرخ آزاد 
به كشورهاي همسايه صادر يا بهتر بگوييم، قاچاق 
مي شدند. همچنين بسياري از واردكنندگان، باقي 
مانده اين مواد اوليه را به صورت خام و با نرخ ارز آزاد 

به كشورهاي ديگر مي فروختند.
همه اين موارد باعث ش��د كه انگيزه توليد در ميان 
توليدكنندگان كاه��ش يابد. زيرا توليدكنندگان، 
رانت ايجاد شده به واسطه ارز ترجيحي را بسيار باالتر 
از سود فعاليت توليدي مي ديدند و ديگر انگيزه اي 

براي توليد نداشتند.

   چرا دولت از گذشته درس نمي گيرد؟
دولت سيزدهم درحالي تصميم دارد كه سياست 
تثبيت نرخ ارز نيمايي در قيمت ۲۸,۵۰۰ توماني را 
اجرا كند كه همه اين اتفاقات شوم در چهار سال اخير 
رخ داده اس��ت. حتي دولت رييسي در يك سال و 
چند ماهي كه روي كار آمده، بارها اتخاذ سياست ارز 
ترجيحي در دولت روحاني را سرزنش كرده است. 
حتي مي توان گفت كه حذف ارز ۴,۲۰۰ توماني با 
همه انتقاداتي كه به نحوه اجراي آن وارد است، تنها 
نقطه عطف سياست گذاري اقتصادي دولت رييسي 

به شمار مي رود.
با اين وج��ود و با همه اين تجربه ه��اي تلخ، دولت 
س��يزدهم بار ديگر تصميم گرفته كه به تثبيت ارز 
روي بياورد و بار ديگر اقتصاد كشور را قرباني كند. 
دولت بايد بداند كه بازگشت به سياست تثبيت نرخ 
ارز، ش��رط بندي روي سياست بازنده است و قطعا 

نمي تواند باعث بهبود اواضع اقتصادي شود

افزايشنرخسوددرنظامبانكي
عملياتيشد

نرخسود۲۵درصدي
دربانكهايدولتي

همزمان با مجوز انتش��ار اوراق گواهي با س��ود ۲۳ 
درصدي، فضاي رقابتي بين بانك ها وارد فاز جديدي 
شده تا جايي كه برخي بانك هاي دولتي نرخ سود 

سپرده را به ۲۵ درصد هم افزايش دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تس��نيم، 
از مهم ترين تصميمات بانكي دوره رياس��ت كلي 
صالح آبادي در بانك مركزي، افزايش نرخ سود اوراق 

گواهي سپرده به ۲۳ درصد بود.
مجوز انتش��ار اوراق گواهي س��پرده مدت دار ويژه 
سرمايه گذاري عام در نشست روز سوم دي ماه سال 
جاري هيات عامل بانك مركزي تصويب و در همان 

روز به شبكه بانكي كشور ابالغ شد.
اين اوراق با نرخ سود علي الحساب ۲۳ درصد منتشر 
مي شود و فروش آن صرفًا براي افراد حقيقي ايراني 
باالي ۱۸ سال مجاز است. مدت اين اوراق حداكثر 
يك ساله است، اما بانك مركزي به بانك ها اين اجازه 
را داده است كه اين اوراق را با سررسيد هاي زير يك 

سال نيز منتشر كنند.
اين تصميم زماني به نظام بانكي ابالغ شد كه بانك 
مركزي رسمًا از طرح موضوع افزايش نرخ سود در 
شوراي پول و اعتبار خبر داده و تأكيد كرده بود: به 

دنبال تغيير نرخ سود هستيم.
اين سياس��ت مورد دفاع فرزين رييس كل جديد 
بانك مركزي نيز است. او در گفت وگوي ويژه خبري 
اعالم كرد كه از ابزار نرخ بهره هم استفاده خواهيم 
كرد ولي چگونگي استفاده از اين نرخ را بعداً اعالم 

مي كنيم.
ولي بعد از ابالغ مجوز انتش��ار اوراق گواهي سپرده 
با س��ود ۲۳ درصدي، برخ��ي بانك ها به خصوص 
بانك هاي دولتي نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي را 
افزايش دادند. مش��اهدات خبرنگار تسنيم نشان 
مي دهد نرخ س��ود س��پرده در بانك ه��اي دولتي 

هم اكنون تا ۲۵ درصد هم افزايش يافته است.
گفتني اس��ت نرخ سود تس��هيالت بانكي نيز در 
ش��عب بانك هاي دولتي و خصوصي افزايش يافته 
و به حدود ۲۴-۲۵ درصد رس��يده است! برخي از 
بانك هاي خصوصي هنگام پرداخت تسهيالت، نرخ 
سود را به مشتريان ۲۴ درصد اعالم مي كنند. اين 

نرخ پيش از اين ۱۸ درصد بود.
ش��وراي پ��ول و اعتبار هن��وز به صورت رس��مي 
مصوبه اي درباره تغيير نرخ سود سپرده و تسهيالت 
بانكي نداشته است و مش��خص نيست بانك هاي 
دولتي و خصوصي با چه مجوزي نسبت به افزايش 

اين نرخ ها اقدام كرده اند؟

قيمتگازطبيعياروپابه
پايينترينسطحازقبلاز
جنگاوكراينسقوطكرد

قيمت گاز طبيعي اروپا س��ال جدي��د را در حالي 
به صورت كاهش��ي آغ��از كرد كه ه��واي معتدل 
ميزان تقاضا را نيز محدود كرده است. قيمت ها به 
پايين ترين ميزان از زمان آغاز جنگ روسيه عليه 
اوكراين رس��يده اس��ت. پس از يك سال بي ثباتي 
ش��ديد - با افزايش هزينه هاي انرژي در بحبوحه 
حمله روس��يه به اوكراين - بازار، س��ال ۲۰۲۳ را با 
استرس كمتري آغاز كرد. قيمت گاز در ماه دسامبر 
حدود ۴7 درصد كاهش يافت، چراكه اروپا توانست 
بخش زيادي از خأل گاز صادراتي روس��يه را با گاز 

طبيعي مايع يا ال ان جي جايگزين كند.
بلومبرگ نوش��ت: قيمت گاز طبيعي اروپا س��ال 
جديد را در حالي به صورت كاهش��ي آغاز كرد كه 
هواي معتدل ميزان تقاضا را نيز محدود كرده است. 
قيمت ها به پايين ترين مي��زان از زمان آغاز جنگ 

روسيه عليه اوكراين رسيده است.
در ادامه اين مطلب آمده است: معامالت آتي معيار 
تا 7,۹ درصد كاهش يافته و به پايين ترين سطح از 
۲۱ فوريه رسيده است. پيش بيني هاي هواشناسي 
نشان مي دهد در بيش��تر مناطق اروپا در دو هفته 
آينده، دما باالتر از حد نرمال فصلي خواهد بود و اين 
نيز به قاره سبز كمك مي كند تا از استفاده كامل و 

زودهنگام ذخاير خود جلوگيري كند.
پ��س از يك س��ال بي ثباتي ش��ديد - ب��ا افزايش 
هزينه هاي ان��رژي در بحبوحه حمله روس��يه به 
اوكراين - بازار، س��ال ۲۰۲۳ را با استرس كمتري 
آغاز كرد. قيمت گاز در ماه دسامبر حدود ۴7 درصد 
كاهش يافت، چراكه اروپا توانست بخش زيادي از 
 خأل گاز صادراتي روس��يه را با گاز طبيعي مايع يا 

ال ان جي جايگزين كند.
دماهاي ماليم تر ب��راي يك دوره طوالني، همراه با 
كاهش معمول تقاضاي كارخانه ها در پايان سال، 
ممكن است به اروپا كمك كند تا موجودي انبار را 
تا پايان فصل به خوبي ذخيره كند. كاهش قيمت 
بنزين نيز براي اقتصاد اروپا كه تحت فشار نرخ هاي 

باالي تورم قرار دارد، به اين فضا كمك مي كند.
قيمت گاز طبيع��ي اروپا به پايين ترين س��طح از 
قبل از جنگ اوكراين س��قوط كرد اوالف ش��ولتز، 
صدراعظم آلمان گفت بحران انرژي ناشي از حمله 
والديمي��ر پوتين به اوكراين »آزمايش س��ختي« 
براي بزرگ ترين اقتصاد اين قاره بود و از شهروندان 
خواست در ماه هاي آينده به صرفه جويي در انرژي 
ادامه دهند. بر اساس گزارش زيرساخت گازي اروپا، 
سطح ذخيره سازي گاز آلمان در هفته گذشته به 
۹۰ درصد افزايش يافت، در حالي كه ميانگين پنج 
سال اخير، 7۳ درصد در اين برهه زماني از سال بود.
شولتز در سخنراني س��ال نو خود خطاب به مردم 
المان گفت: پايانه هاي جديد واردات LNG »كشور 
ما و اروپا را به صورت درازمدت از گاز روسيه مستقل 

مي كنند.«

فروشندگاندالرپشيمانشدند

قيمت دالر كاهشي شد

هشدارصندوقبينالملليپولدرموردسختترشدناقتصادجهاندرسال۲۰۲۳
رييس صن��دوق بين المللي پول هش��دار داد كند 
ش��دن روند رش��د اقتصادهاي ب��زرگ دنيا يعني 
امريكا، اروپا و چين، ش��رايط اقتصاد دنيا در ۲۰۲۳ 
را سخت تر از س��ال گذشته خواهد كرد. به گزارش 
خبرگزاري ويترز، كريس��تالينا جرجي��وا، رييس 
صندوق بين المللي پول گفت ۲۰۲۳ سالي سخت 
براي اقتصاد دنيا خواهد بود، چون موتورهاي اصلي 
رش��د اقتصاد جهان يعني امريكا، اروپ��ا و چين با 
كاهش فعاليت هاي اقتصادي مواجه هس��تند. وي 
هشدار داد سال جديد ميالدي سخت تر است سال 
گذش��ته خواهد بود. صن��دوق بين المللي پول در 
اولين ماه پاييز پيش بيني خود از رشد اقتصاد جهان 
در ۲۰۲۳ را كاه��ش داد و آن را نتيجه ادامه جنگ 
اوكراين، ت��ورم باال و افزايش ن��رخ بهره بانك هاي 

مركزي اعالم كرد.
از آن زم��ان چين سياس��ت كروناي صف��ر خود را 
كن��ار گذاش��ته  و اقتصاد خ��ود را باز كرده اس��ت. 
ام��ا مصرف كنندگان هن��وز هم به خاط��ر افزايش 
موارد ابت��ال به كرون��ا محتاطانه عم��ل مي كنند. 
رييس جمهور چين در س��خنراني خود در آستانه 
سال نوي ميالدي خواستار تالش بيشتر و وحدت 
شد و اعالم كرد چين وارد مرحله جديدي مي شود.

جرجيوا كه در اواخر ماه گذش��ته ميالدي به چين 
سفر كرده بود گفت: »رشد اقتصاد چين در ۲۰۲۲ 
براي اولين بار طي ۴۰ سال گذشته پايين تر از رشد 
اقتصاد دنيا يا هم اندازه ب��ا آن خواهد بود. به عالوه، 
افزايش موارد ابتال به كرونا در اين كشور در ماه هاي 
آينده آسيب بيش��تري به اقتصاد آن مي زند و رشد 
اقتصاد منطقه اي و جهاني را هم آهسته تر مي كند.«

وي تأكي��د كرد: »چند ماه آينده ماه هاي س��ختي 
براي چين اس��ت كه تأثير آن بر رشد اقتصاد چين 
منفي خواهد بود، بر رش��د اقتصاد منطقه هم تأثير 
منفي مي گذارد و رشد اقتصاد دنيا را هم تحت تأثير 

قرار مي دهد.«
صندوق بين الملل��ي پول در پيش بيني خود در ماه 
اكتبر رش��د توليد ناخالص داخلي چين در ۲۰۲۲ 
را ۳.۲ درص��د اعالم كرد، يعن��ي به اندازه دورنماي 
رشد اقتصاد دنيا. اين بانك پيش بيني مي كند رشد 
اقتص��اد چين در ۲۰۲۳ برابر با ۴.۴ درصد باش��د و 

فعاليت اقتصادي در دنيا كندتر شود.
جرجيوا اما گف��ت اقتصاد امريكا مقاوم تر اس��ت و 

ممكن است بتواند از ركود دوري كند.
اما اين ش��رايط هم به نوبه خود مخاطره آميز است 
چون پيشرفتي را كه فدرال رزرو براي پايين آوردن 
تورم تا هدف بانك مركزي نياز دارد فراهم نمي كند. 
تورم در امري��كا در ۲۰۲۲ به باالترين رقم طي ۴۰ 
سال گذشته رسيده بود و در حال حاضر هم ۳ برابر 

هدف ۲ درصد بانك مركزي است.
بانك مركزي امريكا نرخ بهره را در س��ال گذش��ته 
ميالدي از حدود صفر در ماه مارس به ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ 
درصد رساند و پيش بيني مي شود اين رقم در ۲۰۲۳ 

به ۵ درصد برسد كه از ۲۰۰7 بي سابقه است.

بازارهايجهانيسال۲۰۲۳راچگونهآغاز
خواهندكرد؟

بازاره��اي جهان��ي در ۳۰دس��امبر ۲۰۲۲ آخرين 
نوس��انات خود را به ثبت رساندند و سال مذكور را با 
افت وخيزهاي فراوان به پايان رساندند. اما سالي كه 
گذشت بازارهاي جهاني چه سرگذشتي داشتند و آيا 

روند آنها در سال ۲۰۲۳ نيز قابل تكرار است؟
بازاره��اي جهان��ي در ۳۰دس��امبر ۲۰۲۲ آخرين 
نوس��انات خود را به ثبت رساندند و سال مذكور را با 
افت وخيزهاي فراوان به پايان رساندند. اما سالي كه 
گذشت بازارهاي جهاني چه سرگذشتي داشتند و آيا 

روند آنها در سال ۲۰۲۳ نيز قابل تكرار است؟
در پاسخ به اين سوال بايد در چند جمله به روند سال 
گذشته )۲۰۲۲( و همچنين سال ۲۰۲۳ اشاره كرد. 
سال پرفرازونشيب ۲۰۲۲ با از دست دادن ارزش 7۵ 
درصدي بيت كوين، رشد بازار طال، افت شاخص دالر 
جهاني و همچنين ريزش بازارهاي جهاني، رشد نرخ 
بهره، كاهش تورم، كاهش رشد اشتغال، افزايش نرخ 
بيكاري، افت بي س��ابقه شاخص مديران خريد و… 
به اتمام رسيد. اكنون پيش بيني ها حاكي از آن است 
كه سال ۲۰۲۳ صعود نرخ بهره، كاهش تورم، تقويت 
طال، افزايش نرخ بيكاري، شيب نزولي بازار رمزارزها 

و كاهش رشد اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

روندتورمي۲۰۲۲
افزايش هزينه مواد خوراكي و انرژي در سطح جهان 
در سال ۲۰۲۲، دو محرك اساسي در شيب صعودي 
تورم به ش��مار مي روند. اين ام��ر در مناطق مختلف 
جه��ان ركود يا احتمال رك��ود در بازارها را به دنبال 

داشته است.
در اين مي��ان بايد به تبعات افزايش ت��ورم از جمله: 
كاهش قدرت خريد خانوارها، كاهش رشد اقتصادي، 
افزايش نرخ بيكاري، افزايش هزينه وام و مس��كن، 
كاهش رشد اش��تغال، كاهش كس��ب و كارها و… 
اشاره كرد. گرچه تورم در سطح جهان عوامل مذكور 
را در پي خواهد داش��ت. در اين مي��ان امريكا و اروپا 
توانستند خود را از منجالب ركود تورمي با افزايش 
سياس��ت هاي پولي انقباضي نجات دهند. شاخص 
قيمت مصرف كننده در نوامبر سال ۲۰۲۱ با سطح 7 
درصدي نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
خود   )۲۰۲۰(، رشد ۶ درصدي را تجربه كرد. صعود 
نرخ بهره از سطح صفر به سطح ۵/  ۴ درصدي، سبب 
شد پس از ثبت ركورد ۱/  ۹ درصدي تورم در ۴۰ سال 
گذشته و افزايش بيش��تر نرخ بهره، در مسير نزولي 
قرار گيرد. امريكا پس از فتح قله ۴۰ س��اله تورم، سه 
ماه متوالي در حوالي ۸درصد و دو ماه گذشته نيز در 
بازه 7 درصدي به روند كاهشي خود ادامه داد. اكنون 
تورم، آخرين داده هاي خود را در آخرين ماه س��ال 
۲۰۲۲ با سطح ۱/  7 درصدي نمايان كرد. اين درحالي 
اس��ت كه نرخ بهره در ماه دسامبر با سرعت كمتري 
)۵/  ۰ واحد درصد( افزايش پيدا كرد و به ۵/  ۴ درصد 
رس��يد. پيش بيني ها حاكي از آن است كه مقامات 

پولي اياالت متحده به اعمال سياست هاي انقباضي 
تا ميانه سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داد و با عملكرد خود 
اقدامات مثبتي را در جهت نزول تورم در ماه هاي آتي 
ثبت خواهند كرد. ام��ا افزايش نرخ بهره چه اثري بر 
روند بازارها در سال گذشته  )۲۰۲۲( و همچنين سال 

جديد  خواهد داشت؟

اثرنرخبهرهوجنبششاخصدالر
نخس��تين اثر نرخ بهره خود را در تقويت ش��اخص 
دالر نمايان خواهد كرد. شاخص دالر در اواخر سال 
۲۰۲۱، زماني كه تورم امري��كا با نرخ 7 درصدي در 
ح��ال صعود بود، اي��ن ش��اخص ارزي در حال ثبت 
كان��ال ۹۰ واحدي در بازه مذكور ب��ود. در اين ميان 
كه تورم در حال شتاب گرفتن بود، سياست گذاران 
اياالت متحده ابراز نگراني كردند و تصميم گرفتند كه 
از آغاز س��ال ۲۰۲۲ سياست هاي ضد تورمي خود را 
شروع كرده تا از افزايش بيش از پيش تورم در ماه هاي 
آتي جلوگيري كند. پس از گذش��ت حدود يك ماه، 
نرخ بهره توسط كميته باز فدرال رزرو اندكي افزايش 
يافت، اما همچنان زير يك درصد باقي مانده بود. در 
اين هنگام شاخص دالر نيز بالفاصله واكنش مثبت 
خود را اعالم ك��رد و به كانال ۹۹ واح��دي در اوايل 
سال ۲۰۲۲ صعود كرد. با توجه به عوامل ذكر شده، 
شاخص دالر در آوريل ۲۰۲۲، با حمايت كانال ۱۱۰ 
واحدي، سه رقمي شد. اين امر حاصل دومين افزايش 
نرخ بهره در زمان مذكور بود، اما بازهم زير يك درصد 
باقي ماند. در اين بحبوحه تورم در ماه ژوئن باالترين 
نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ را با سطح ۱/  ۹ درصدي به 
نام خود ثبت كرد. گزارش تورم اين منطقه، مقامات 
پولي اين منطقه را تشويق كرد تا نرخ سياستي را تا 
س��طح ۲درصدي در ماه ج��والي افزايش دهند. در 
اين ميان شاخص دالر نيز بيش از پيش تقويت شد 
و به كانال۱۰۸ واحدي راه پيدا كرد. مس��ير كاهشي 
تورم به گزارش شاخص قيمت مصرف كننده در ماه 
آگوست نيز سرايت كرد؛ زيرا داده هاي تورمي در ماه 
اوت نشان مي دهد كه سطح تورم ۲/  ۰ واحد درصد 
كاهش يافته و به ۳/  ۸ درصد رسيده است. به دنبال 
اين امر، رييس فدرال رزرو در س��خنراني جكسون 
هول ب��ار ديگر اع��الم كرد كه تداوم سياس��ت هاي 
انقباضي تا دستيابي به تورم ۲ درصدي ادامه خواهد 
داشت. همچنين اين مقام پولي نرخ بهره در ماه اوت 
را تا  ۵/ ۲ درصد افزايش داد و سبب شد شاخص دالر 
با كسب حمايت كانال ۱۱۴ واحدي، ركورد تاريخي 
خود را به ثبت برس��اند. برخ��ي از تحليلگران بر اين 
باورند كه با كاهش تورم، فدرال رزرو از سياست هاي 
خود كناره گيري خواه��د كرد كه احتماالت مذكور 
سبب نگراني ش��اخص دالر و در نتيجه ريزش آن به 
كانال ۱۰۳ واحدي شده است. اما اكنون كه نرخ بهره 
در سطح ۵/ ۴ درصدي و تورم نيز در سطح ۱/ 7 درصد 
-آخرين نرخ تورم در سال ۲۰۲۲  قرار دارند، شاخص 
دالر روند خود در س��ال ۲۰۲۳ را چگونه رقم خواهد 
زد؟ در اين ميان بايد به اين موضوع اشاره كرد كه اگر 

تورم در سال ۲۰۲۳ طبق خواسته جرمي پاول پيش 
رود، فدرال رزرو از سياست هاي انقباضي عقب نشيني 
خواهد كرد و بعد از مدتي به سياست هاي انبساطي 
روي خواه��د آورد و اگ��ر تورم در س��ال جديد به ۲ 
درصد كاهش پيدا نكند، سياست هاي انقباضي ادامه 
خواهد داشت كه اين موضوع اثر مستقيمي بر تقويت 

شاخص دالر خواهد گذاشت.

مسيرپرشيبرمزارزها
بيت كوين كه در س��ال ۲۰۲۱ نرخ 7۰ هزار دالري و 
در سال ۲۰۲۲ كانال ۶۰ هزار دالري را مشاهده كرده 
بود، با از دس��ت دادن 7۵ درص��دي از ارزش خود به 
ميانه كانال ۱۶هزار دالر رسيد و محبوبيت خود را در 
بين سرمايه گذاران از دست داد. البته شكست صرافي 
FTX نيز به دليل كس��ري و اف��ت ارزش توكن هاي 
اي��ن صرافي در ماه هاي گذش��ته نيز نقش مهمي را 
در سركوب ارزش اين ارز ديجيتال مهم جهاني ايفا 
كرده اس��ت. عامل ديگري رون��د قيمتي بيت كوين 
را تحت تاثير قرار داده اس��ت، اعمال سياس��ت هاي 
انقباضي توس��ط مقامات پولي اين كش��ور در سال 
گذشته  )۲۰۲۲( بوده اس��ت. اخبار نااميد كننده در 
خصوص بازارهاي پرريس��ك را مي توان به شكست 
حدود هزار رمزارز در سال گذشته )۲۰۲۲( به علت 

كمبود فعاليت هاي تجاري، اختصاص داد.
عوامل ذكر شده در نهايت سبب شد سرمايه گذاران 
دارايي هاي خ��ود را به بخش هاي ديگر از جمله طال 
انتقال دهند و با خروج سرمايه هاي خود، عامل سوم 
افت بازار رمزارزها در ماه هاي گذشته شود. در مقابل، 
اين امر به رش��د بازار طال كمك بسزايي كرده است. 
بيت كوين در روز گذشته با نرخ ۱۶ هزار و ۵۰۰ دالر 
در نوسان بود. اتريوم نيز توانست رقم ۱۲۰۰ دالر را 
به ثبت رساند. بررسي هاي به عمل آمده در اين حوزه 
نشان مي دهد كه بازار رمزارزها ماه هاي آتي در سال 

جديد را نيز در شيب نزولي خود باقي خواهد ماند.

كانال۱۸۰۰دالريطالدرپايان۲۰۲۲
آمارها حاكي از آن است كه فلز زرد با قيمت ۱۸۲۹ دالر 
سال ۲۰۲۲ را آغاز كرد و توانست در ميانه سال با قيمت 
۲۰7۱ دالر، مقام باالترين سطح طال در طول تاريخ را 
كسب كند، اما اين روند ادامه دار نبود و اين فلز درخشان 
با وجود محبوبيت و سطوح قوي قيمتي در سال جاري، 
پس از اتخاذ سياست هاي بانك مركزي امريكا در پي 
شتاب تورم، روند كاهشي به خود گرفت و تاحدودي 
محبوبيت خود را از دست داد. اما در نهايت بايد گفت 
كه طال س��ال ۲۰۲۲ را با قيم��ت ۱۸۲۹ دالر آغاز و با 
۱۸۲۲ دالر پس از نوسانات بسيار به پايان رساند. در 
اين مس��ير پر فراز و نش��يب، هر اونس طالي جهاني 
كانال ۱۵۰۰ دالري را نيز تجربه كرد، اما توانست خود 
را تا آخر سال ۲۰۲۲ به جايگاه سابق خود بازگرداند. 
پيش بيني ها در اين حوزه نش��ان مي دهد كه اين فلز 
درخشان در سال جديد نيز همچنان در مسير صعودي 

خود باقي خواهد ماند.



در نشست علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسالمي 
طرح عايدي بر س��رمايه را بررسي كرد؛ طرحي كه 
عده اي كمي از نمايندگان، تقاضاي مسكوت ماندن 
آن را ارايه كرده بودند كه توسط اكثريت وكالي ملت 
رد شد و حاال خبرها حاكي از آن است كه به احتمال 
زياد اين طرح طي روزه��اي آتي به تصويب خواهد 
رس��يد. بررس��ي طرح ماليات بر عايدي سرمايه در 
تيرماه ۱۳۹۹ اعالم وصول شد، سپس در كميسيون 
فرعي صنايع و معادن و مورد بررس��ي و اصالح قرار 
گرفت و در تاريخ ۱۶ ش��هريور همان س��ال تصويب 
ش��د.در ادامه طرح ياد شده به كميسيون اقتصادي 
مجلس ارجاع داده ش��د. اين كميسيون نيز پس از 
بحث وبررسي و انجام اصالحاتي گزارش شور اول را 
در تاريخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصويب رساند و 
در نهايت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردين ماه امسال 
به تصويب رسيد. اكنون بعد از گذشت حدود ۲ سال 
بعد از تصميم گيري ها توس��ط نمايندگان در نهايت 

به صحن علني مجلس رسيده است.

    طرح ماليات بر عايدي سرمايه چيست؟
ماليات بر عايدي س��رمايه بدين گونه است كه از اين 
 پس طبق مدت تملك اگر فردي مسكن، خودرو، طال 
و ارز خريداري و سپس اقدام به فروش آن كند، بايد از 
محل سود حاصله، بخشي را به عنوان ماليات بر عايدي 
سرمايه پرداخت كند. ماليات بر عايدي سرمايه باهدف 
جلوگيري از تورم و سفته بازي، دارايي هايي از جمله 
امالك و خودروها، كليه انواع طال و شمش و زيورآالت 
و انواع ارزهاي خارجي را هدف گرفته است. اين ماليات، 
تنها به دارايي هاي بيش از يك مورد هر شخص باالي 
۱۸ سال را شامل مي شود، و اختالف بين كليه دارايي ها 
در زمان خريد نس��بت به زمان فروش در س��ال هاي 
مختلف با درصدهاي متفاوت است. مهم ترين هدف 
ماليات بر عايدي س���رمايه، ايجادكردن يكپارچگي، 
انس��جام و كارايي نظام مالياتي، ايجادكردن عدالت 
اجتماعي، برقراري عدالت مالياتي و ساير موارد است، 
اجراي اين طرح در سال هاي اول مي تواند منابع مالي 
مناسبي را جهت تأمين زيرساخت هاي كشور و كاهش 
فاصله طبقاتي در ماليات س��تاني نصيب دولت كند. 
دولت سيزدهم پيگير تصويب طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه با رويكرد عدالت محوري در دريافت ماليات ها، 
مقابله با عمليات سفته بازي و تمركز بر كنترل بي ثباتي 
قيمت هاس��ت ازاين رو س��رمايه ها و نقدينگي هاي 

سرگردان را به سمت توليد سوق مي دهد.

    سهام جز ماليات نمي شود؟
در تعريف پاي��ه مالياتي اين مالي��ات مطابق ماده ۱۲ 
طرح، ۴ نوع دارايي )ش��امل امالك، وسايل نقليه، طال 
و... و ارز(، مش��مول ماليات بر عايدي سرمايه شده اند و 

عايدي س��هام از پايه ماليات حذف شده است؛ اين در 
حالي است كه در بين ۱۲۱كشوري كه اين طرح را اجرا 
مي كنند در سال ۲۰۲۱، ماليات بر عايدي سرمايه سهام 
و ساير اوراق بهادار بعد ماليات بر عايدي سرمايه امالك و 
مستغالت )۸۳ درصد از اين كشورها( از بيشترين فراواني 
برخوردار است.  البته هدف از حذف سهام از دايره شمول 
ماليات بر عايدي سرمايه، حمايت از بازار سرمايه است، 
اما بايد توجه داشت اقتصاد به مثابه ظروفي به هم مرتبط 
است و تغيير قيمت نسبي در يك نقطه آن منتهي به 
تغيير موازنه در تمام نقاط مي شود و منابع را به نحوي 
ناكارآمد ميان كاربرده��اي آن تخصيص مي دهد. در 
اين مقوله با كاهش بازدهي در دارايي هاي مش��مول، 
خروج منابع از بازار ثانويه ملك و ساير دارايي ها و ورود 
خوش بينانه آن به بازار ثانويه سهام، كاهش تقاضا براي 
توليد ساير دارايي ها )مخصوصا ملك( رقم مي خورد. اين 
كاهش تقاضا، كاهش توليد ملك را به دنبال خواهد 
داشت و در نهايت تمام حلقه هاي پيشين آنكه شامل 
بيش از ۲۰۰ صنعت مرتبط ب��ا اين بخش از جمله: 
فوالد، سيمان، كاشي، شيشه، درب، پنجره و... را دچار 
ركود مي كند. از س��وي ديگر بسياري از اين صنايع 
كه با كاهش تقاضاي موثر مواجه مي ش��وند متعلق 
به ش��ركت هايي هس��تند كه در بورس اوراق بهادار 
فهرست شده اند، بنابراين اين شركت ها نيز با كاهش 
تقاضاي موثر براي محصوالت ش��ان ديگر نيازي به 
سرمايه ورودي به بازار ثانويه ندارند و سرمايه ورودي 

نتيجه       اي جز تورم دارايي ها نخواهد داشت.

    مواضع بر سر ماليات بر عايدي سرمايه
برخي از كارشناسان عقيده دارند كه ماليات بر عايدي 
به نفع بورس است و برخي از كارشناسان عقيده دارند 
كه اين ماليات به زيان بورس است. گروه دوم مي گويند 

تنها چند سال پس از تصويب ماليات عايدي بر سرمايه 
بورس نيز مشمول اين ماليات مي ش��ود و در نهايت 
بازار سرمايه در سال هاي آينده زيان ده مي شود. برزو 
حق شناس، كارشناس بازارهاي مالي در گفت وگو با 
تجارت نيوز گفت: ماليات بر عايدي س��رمايه در يك 
اقتصاد باثبات و معقول، منطقي است و باعث مي شود 
كه پول س��فته بازها وارد بازاره��اي مصرفي همانند 
مسكن، خودرو و.. نشود؛ اما شرايط اقتصادي تورمي 
باعث شده كه بخشي از پول ها و نقدينگي موجود در 
بازار به سمت سفته بازي برود.« وي اظهار كرد: »ما يك 
تورم نهادينه در اقتصاد كشور داريم و عامل اين تورم 
نيز دولت است. علت تورم نيز به ناترازي بانك ها، كسري 
بودجه و امثال اين موارد بر مي گردد.«  سرمايه ادامه داد: 
»حال اگر ماليات بر عايدي سرمايه در كشور اجرايي 
شود؛ يعني دولت از بي كفايتي خود ماليات مي گيرد. 
دولت يك بار از مردم به علت تورم ايجاد شده و تضعيف 
پول ملي ماليات مي گيرد و يك بار هم ماليات از عايدي 
س��رمايه دريافت مي كند.« حق شناس تشريح كرد: 
»قرار است بازار سرمايه معاف از ماليات عايدي سرمايه 
باشد به واسطه همين موضوع در كوتاه مدت نقدينگي 
وارد بازار سهام مي ش��ود. اما توصيه من اين است كه 
فعاالن بورسي نسبت به اين ماليات خوش بين نباشند 
چرا كه اقتصاد كش��ور و سياست خارجي ما وضعيت 
خوبي ندارد.« ين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: 
»ماليات عايدي بر بازار س��رمايه براي كليت اقتصاد 
مفيد نيست و شايد در كوتاه مدت مقداري نقدينگي به 
سمت بازار سهام بيايد؛ اما در ميان مدت باعث مي شود 
خروج س��رمايه از كشور تشديد ش��ود.« حق شناس 
افزود: »به طور كلي طرح ماليات برعايدي سرمايه به 
زيان اقتصاد كشور است و احتماال پس از اجرايي شدن 
اين طرح، دولت ماليات را روي بازار سرمايه نيز پياده 

كند.« وي اظهار كرد: »با توجه به وضعيت اقتصادي، 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه باعث خروج نقدينگي از 
كشور و در نهايت تضعيف ارزش پول ملي خواهد شد.«

    رونق بورس با ماليات بر عايدي سرمايه
حسين احمدي مديرعامل كارگزاري ايمن بورس در 
خصوص تاثير اجراي طرح ماليات بر عايدي س��رمايه 
بيان كرد: »به هرحال بازارهاي سفته بازي و سوداگري 
امالك، طال، خودرو و ارز، بازارهاي مولد نيس��تند كه 
موجب رشد اقتصاد كشور و ايجاد اشتغال شوند. با توجه 
به تورم و رشد نقدينگي در كشور، سياست گذاران بايد 
تدابيري بينديشند كه نقدينگي به سمت بازارهاي مولد 
و شفاف حركت كند.« وي اضافه كرد: »حتماً در صورت 
اجراي صحيح و موفقيت آميز طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه، بازار سهام جذابيت بيشتري خواهد داشت.« 
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: »البته كه بازار 
سرمايه با مش��كالت ديگري از جمله عدم حمايت از 
بخش توليد و قطعي مكرر برق و گاز صنايع، افزايش نرخ 
بهره بدون ريسك و سياست گذاري هاي غيركارشناسي 
مواجه است؛ اما با وجود تمامي چالش ها، معتقدم اگر 
از اين بازار حمايت صورت بگيرد، بازار سهام پتانسيل 
رشد خواهد داشت. كمااينكه در چند هفته اخير هم 
بورس وضعيت بهتري داشته و رش��د كرده است. اما 
كماكان بازار سهام نسبت به بازارهاي موازي جامانده 
و بعضي سهم هاي اين بازار هنوز با دالر ۱۵ هزار توماني 
معامله مي شوند! انتظار رشد هر روزه بورس را نداريم، 
اما اين بازار مي تواند رشد ماليم و منطقي داشته باشد.« 
احمدي ضمن تاكيد بر ضرورت تسريع در اجراي طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه، گفت: »اثرگذاري طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه، بستگي به جزييات اين طرح و نحوه 
اجراي آن خواهد داشت. به هر حال سوداگران بازارهاي 
مسكن خودرو، طال و ارز، احتماالً مقاومت هايي با اجراي 
اين طرح خواهند داشت و احتماال راه هايي براي فرار از 
ماليات خواهند يافت. ضم��ن اينكه قبال هم برخي از 
طرح هاي مش��ابه، مثل طرح اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي با توجه به تورم و رشد قيمت امالك، بازدارندگي 
الزم را نداش��ته اس��ت. از اي��ن رو، بعيد اس��ت كه در 
كوتاه مدت طرح ماليات بر عايدي سرمايه تاثير موجب 
كاهش جذابيت سرمايه گذاري در بازارهاي سوداگرانه 
و تمايل براي خروج سرمايه گذاران از اين بازارها شود؛ 
اما اگر اين طرح به درس��تي اجرا شود و سوداگران در 
بازارهاي ملك و طال وخودرو ناچار به پرداخت ماليات 
شوند، قطعا در بلندمدت شاهد مزاياي اجراي اين طرح 
براي اقتصاد كشور خواهيم بود. »تورم« معضل اقتصاد 
ايران اس��ت و اگر نتوان راهي براي هدايت نقدينگي 
به س��مت بازارهاي مولد يافت، كماكان سوداگري و 
سرمايه گذاري در بازارهاي غير مولد جذابيت داشته و 

در مهار تورم هم موفقيتي حاصل نخواهد شد.«
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مرزهاي نوين در اقتصاد 
سياسي بين الملل

اقتصاد سياس��ي بين الملل را تشكيل دهنده مثلث مقدس 
برمي شمارد. ريكاردو از تجارت آزاد دفاع مي كند و معتقد است 
حتي اگر كشوري بتواند تمامي كاالها را در داخل توليد كند، 
مي تواند باز هم از تجارت سود ببرد. اين نظريه پرداز مي گويد: 
»تخصص يابي و تجارت آزاد بر اساس مزيت نسبي، بهره وري و 
بنابراين شكوفايي و رونق را افزايش خواهد داد.« )مرزهاي نو در 
اقتصاد سياسي بين الملل، ص۱۸7(. او در ادامه مي افزايد وقتي 
روش هاي اقتصادي بازار از ملي به جهاني منتقل شود، سبب 
خواهد شد تا تعادل روشني در مناسبات اقتصادي بين المللي 
وضع ش��ود. ريكاردو نگراني از مقدار يا ارزش پول موجود در 
اقتصاد دخلي را مردود دانسته و قيمت داخلي كاالها را مرتبط 
با واكنش هاي بين المللي پول كه به وس��يله داد و ستد يك 
كشور متوازن مي شود، ارتباط مي دهد. از نظر جان استوارت 
ميل »تجارت آزاد موجب توسعه يافتن عادات كاري و عادت به 
پس انداز كردن افرادي مي شود كه تازه با نعمت توليد صنعتي 
آشنا شده اند« )مرزهاي نو در اقتصاد سياسي بين الملل، ص 
۱۸۸(. تجارت آزاد محرك همكاري هاي بين المللي و از نظر 
ميل نفعي متقابل اس��ت كه به صورت )ضامن اصلي صلح 
جهان( درمي آي��د.  فارغ از نظريه پردازي هاي كارل ماركس 
كه منتقد تند و تيز سرمايه داري و ايدئولوژي ليبرال است، 
از وي به عنوان يك فعال اجتماعي و سازمان دهنده احزاب 
سياسي كارگري تندرو و برجسته ترين اتحاديه بين المللي 
كارگري معروف به بين الملل اول ياد مي شود. ماركس براي 
س��ازماندهي فكري در طول زمان، سلس��له اي از نظام هاي 
اجتماعي را به نام »شيوه هاي توليد« به جهان غرب پيشنهاد 
كرد.  رابرت گيپلين؛ ليبراليسم، ملت گرايي و ماركسيسم را 
سنتي ترين رقبا در نظريه پردازي اقتصاد سياسي بين الملل 
معرفي مي كن��د. در خصوص ليبراليس��م معاصر، به دليل 
تفاوت نظري ليبراليس��م با واقع گرايي در م��ورد بازيگران 
غيردولتي، اهميت تعامالت بين المللي غيرنظامي و نقش 
حقوق و نهادهاي بين المللي در ش��كل بخشيدن به رفتار 
دولت، انديشمندان حوزه روابط بين الملل آن را نوليبراليسم 
يا نهادباوري نوليبرال ناميدند. اما مهم ترين مش��خصه آن، 
تاكيد بر همكاري هاي بين المللي است. ليبرال هاي معاصر 
نقش دولت را در پايداري بازار و جبران خسارت هاي احتمالي 
را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند. از دهه ۹۰ شكل ديگري 
از ليبراليس��م با عنوان »سياس��ت اقتصاد باز« كه خردباور، 
فردگرا و ماده گرا اس��ت در اقتصاد سياسي ليبرال به  صورت 
رويكردي به وجود آمده است. احياي ملت گرايي اقتصادي به 
دهه 7۰ ميالدي و با توجه به فروپاشي همكارهاي بين المللي 
در كش��ورهاي دموكراتيك، توس��عه يافته و درحال توسعه 
بازمي گردد. همان طور كه اشاره شد، ليبرال به دور نگه داشتن 
دولت و ملت گرايان به محوري بودن قدرت دولت اشاره دارند. 
البته بايد گفت كه ملت گرايي اقتصادي همچنان بسياري از 
مقدمات اساسي اقتصاد بين الملل ليبرال را قبول دارد. از اين 
رو جاناتان كيرشنر مي گويد: »ناخرسندي واقع گرايان )يعني 
ملت گرايان اقتصادي( از سياست ليبرالي است و نه از اقتصاد 
ليبرالي« )مرزهاي نو در اقتصاد سياسي بين الملل، ص ۲۰۴(. 
به هر حال از ديد آنان هدف فعاليت هاي اقتصادي صرفا مصرف 
نيست و افزودن قدرت توليد را هم دنبال مي كنند و معتقدند 
يك كش��ور مي تواند از اين راه ثروتمند ش��ده و از بدهكاري 
و توس��عه نيافتگي فاصله بگيرد. سه ضلع مثلث مقدس در 
سنت هاي نظري اقتصاد سياس��ي بين الملل را ليبراليسم، 
ملت گرايي و ماركسيسم تشكيل مي دهند. اقتصاد سياسي 
يافت باور را مي توان برگرفته از ليبراليسم دانست و درمقابل 
آن، پساس��اختارگرايي با ويژگي هايي نظير زبان و فرهنگ 
و معنا اس��ت. اقتصاد سياسي يافت باور، تصميمات عقاليي 
را در بستر نهادهاي سياس��ي و اقتصادي بررسي مي كند و 
عالقه زيادي به عقالنيت و انتظارات عقاليي دارد. اين اقتصاد، 
به مشكالت همكاري مثل مفت س��واري و توليد دشوار كاال 
كه در رفت��ار رانتي منافع خ��اص وجود دارد مي پ��ردازد. از 
طرفي، شايد پساساختارگرايي نقطه مقابل خردباوري باشد. 
پساساختارگرايان، سرمايه را محصول رويه گفتماني مي دانند. 
در اقتصاد سياسي زن باور، اعتقاد بر آن است كه آنها به حاشيه 
اقتصاد سياسي بين الملل رانده شده اند كه اين مهم به نوعي 
از پساساختارگرايي نشأت گرفته اس��ت، اما به  طور كل زن 
باوران نفوذ ضعيفي در اقتصاد سياسي بين الملل داشته اند. 
در نگاهي ديگر، اقتصاد سياس��ي بين الملل سبز، ساختار را 
صنعت گرايي مي خوانند كه گونه اي از اعمال كنترل انسان بر 
طبيعت و جامعه را عنوان مي كنند. سبزها بازار را اصلي ترين 
نهاد در دوران فعلي مي دانند كه مناطق مركزي با استفاده از 
آن، جريان هاي ضروري ان��رژي و مواد را تضمين مي كنند. 
در حوزه ليبراليستي بيشتر موضوع عقالنيت مطرح است. 
ملت گرايي اقتصادي بيشتر بر روي ويژگي رئاليستي روابط 
بين الملل استوار است و در مجموع اين سه ديدگاه هدف هاي 
متفاوتي دارند. تفاوت اصلي ميان ليبراليسم و ماركسيسم در 
فرضيه هاي جامعه شناختي است و به پرسش هايي كه مطرح 
مي كنند مربوط مي شود. ماركسيست ها منتقد اصلي جنگ 
و امپرياليسم هستند و دولت را عامل سرمايه داري مي دانند 
و انقالب كمونيستي را عامل از بين بردن آن معرفي مي كنند 
اما در مقابل، رئاليست ها اين عوامل را ويژگي هاي گريزناپذير 
يك نظام سياسي بين المللي اقتدارگريز مي دانند. با اين همه 
در نقد ليبراليسم اقتصادي شايد بتوان گفت وجود يك بازار 
رقابتي و بازيگران عقاليي واقع بينانه نيست و همچنين تاكيد 
بر عدال��ت و توزيع بدون توجه به قابليت آنه��ا در دراز مدت 
شكست بخورد. از همه مهم تر منافع شخصي بايد زير دست 
ارزش هاي كلي يك جامعه باشد تا ازهم گسستگي در جامعه 
رخ ندهد. در نقد ملت گرايي بايد گفت كه آنها نفع يك دولت را 
در ضرر دولتي ديگر دانسته و پيگيري دو امر قدرت و ثروت را 
در كوتاه مدت در تعارض مي بينند. در نقد نگرش ماركسيستي 
بايد گفت ناديده گرفتن نقش عوامل سياسي و راهبردي در 
روابط بين الملل اس��ت و گرايش اقتصادي ذاتي در توس��عه 
بين المللي مشاهده نمي شود و دولت تمامي مبادالت خارجي 
را در انحصار خود دارد. شايد رسيدگي بيش از حد به انديشه ها 
جالب و امري پژوهشي و علمي باشند اما بايد پذيرفت با تكيه 
زياد به آنان نتايج اقدام علمي به روشني نمايان نخواهد شد 
چرا كه در عرصه اي اين انديشه ها در تضاد يكديگر بوده اند و در 
جايي ديگر، اين انديشه ها بخشي از انديشه ديگر را همپوشاني 
مي كرده اند و در مقطعي يك انديشه همانند ماركسيسم صرفا 
براي حيات خود بايد مبارزه مي كرده است. بنابراين رسيدگي 
به اقدامات عملي انس��ان در طول تاريخ با تمام فراز و فرود و 
جنگ و صلح آن در جهت امورات اقتصاد سياسي بين الملل، 
نتيجه عملي بهتري خواهد داد. از طرفي تعداد زياد نظريه ها 
و ب��ه تبع آن تولد نظريه هاي ديگري كه از دل نظريات اصلي 
برآمده است، استنتاج مناس��بي را در حوزه اقتصاد سياسي 
بين الملل به بار نياورده و هميش��ه در گ��روي بازبيني و رفع 
نواقص مانده اند. در اقتصاد سياسي بين الملل مشخص نيست 
كه نگاه به پيشرفت هاي نظري و علمي بوده يا اينكه قرار است 

به پيشرفت و تعالي يك جامعه پرداخته شود.
منابع در دفتر روزنامه موجود است

سازمان بورس
پيگير مداخالت دولت باشد

بورس نيوز| حميد اسدي، كارشناس حقوقي بيان كرد: 
طبق ماده ۲ در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ 
اركان سياست گذار و قانون گذار در بازار سرمايه شوراي 
عالي بورس و سازمان بورس هستند. يعني اين دو ركن 
حق رگالتوري تعيين مقررات، قوانين، دستورالعمل و ساير 
موارد مربوط به بازار سرمايه را دارند. در مورد ابالغيه نرخ ارز 
محاسباتي براي قيمت پايه كاال ها در بورس، هيچ ابالغي 
خارج از شوراي عالي بورس و س��ازمان بورس پذيرفته 
نيس��ت؛ ابالغيه ها صرفًا از دو ركن شوراي عالي بورس و 
سازمان بورس انجام مي شود و بانك مركزي در موضوعات 
اين چنين نمي تواند به طور مستقيم مقررات گذاري كند 
چراكه صالحيت رگالتوري در بازار سرمايه را ندارد. وي 
ادامه داد: با توجه به تبديل اختياراتي كه در دستورالعمل 
اجراي نحوه انجام معامالت در بورس كاال و اوراق بهادار 
مبتني بر كاال مصوبه هيات مديره سازمان انجام شده است، 
بورس كاال اختيارات تاييد يا عدم تاييد محاسبه فرمول 
قيمت پايه محصوالت خود را دارد، در اين حالت با توجه به 
ماده ۳۶ قانون احكام دايمي كشور رگالتوري نهاد ديگري 
پذيرفته نيس��ت. درنتيجه بورس كاال در مورد محاسبه 
ارز نيما اختي��ارات قانوني دارد و تنها نهادي كه مي تواند 
نسبت به اين موضوع تصميمي فرا وزارتخانه اي بگيرد، 
ستاد تنظيم بازار است. اين حقوقدان بيان كرد: انتقادي 
كه به بورس كاال وارد بوده، عدم نياز ارجاع موضوع )نرخ 
ارز محاسباتي براي قيمت پايه كاال ها در بورس( به ستاد 
تنظيم بازار است. باوجوداينكه ستاد تنظيم بازار صالحيت 
تصميم گيري درباره موضوع را دارد، ولي مطرح شدن آن 
در اين ارگان اقدام اشتباه و غلطي است. اگر ارگاني بايد اين 
موضوع را در ستاد تنظيم بازار طرح كند آن ارگان بورس 
كاال نيست. محتمل است، بانك مركزي اين كار را انجام 
دهد چراكه اين دعواي بين بازار سرمايه و پول است، بايد 
گفت طرح اين موضوع در ستاد تنظيم بازار از اساس غلط 
بوده چراكه بورس كاال نبايد مس��ووليت خود را محدود 
كند. زماني كه موضوعي در ستاد تنظيم بازار مطرح نيست 
چرا بايد به طرز عجوالنه و با پيش دستي آن را عنوان كرد 
و تصميم گيري در مورد موضوع را به بخش ديگر واگذار 
كرد. اس��دي در پايان گفت: بح��ث )در اين مورد خاص 
نرخ محاسبه قيمت پايه محصوالت بورس كاال( مصوبه 
دولت و آيين نامه وزيران در ديوان عدالت اداري قابليت 
ابط��ال دارد، اما مطابق با ماده ۱۸ قانون توس��عه ابزارها، 
دولت نمي تواند درباره كاال هاي پذيرفته شده در بورس 
قيمت گذاري كند و به دنب��ال آن هم نمي تواند براي ارز 
صادراتي آنها مقررات گذاري كند. با توجه به اينكه دخالت 
بي مورد دولت باعث آس��يب به بازار س��رمايه مي شود، 
سازمان بورس در راستاي بند ۱۱ ماده 7 قانون بازار اوراق 
بهادار و در راستاي حمايت از حقوق سهامداران موضوع را 
بايد از طريق دادستاني كل كشور )اين دست مطالب جز 
منافع و مصالح جامعه است( پيگيري باشد تا شكايت ها 
منجر به تعقيب كيفري يا انضباطي براي متخلفين شود.

شاخص بورس تحت چه 
شرايطي دوباره صعودي مي شود؟

ايرنا| بازار سهام پس از عبور از فراز و نشيب هاي بسيار در 
نهايت پاييز امسال و تحت تاثير تصميمات درست اتخاذ 
شده توسط دولت و سازمان بورس به مدار صعود بازگشت 
و توانست روزهاي خوشي را پيش روي سهامداران قرار 
دهد. با توجه به رشد شاخص بورس در چند روز گذشته 
و پيش بيني اكثر فعاالن بازار مبني بر كاهش نوسانات 
شاخص بورس، اما برخي از سهامداران به دليل ضرر و 
زيان هاي سنگيني كه در چند وقت گذشته متحمل 
ش��ده بودند، اكنون نگران نزول دوباره شاخص بورس 
و كاهش ارزش سرمايه هايش��ان در اين بازار هستند. 
در اين پيوند، حس��ين عبدي كارشناس بازار سرمايه 
به بهبود روند معامالت بورس در چند وقت گذش��ته 
اشاره كرد و گفت: بازار سهام در فصل پاييز و تحت تاثير 
تصميمات اتخاذ شده براي تغيير مسير شاخص بورس، 
شرايط بهتري را نسبت به گذشته تجربه كرد و اميدواري 
را به سهامداران حاضر در بازار بازگرداند. وي معتقد است 
كه علت اصلي بازگشت رشد به معامالت بورس، ناشي 
از حركت بازارهاي موازي و نيز وجود شرايط تورمي در 
اقتصاد كشور است. عبدي خاطرنشان كرد: رشد بازار 
ارز كمك كرد تا بازار س��رمايه هم به عنوان بازار دارايي 
محور، ارزش خود را حفظ كند و از اين تورم عقب نماند 
كه همين امر باعث صعود دوباره شاخص بورس و جبران 
ضرر و زيان سهامداران در بازار شد. اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه سياست گذاري هاي دولت براي 
تغيير شرايط بازار با اثر مثبت بر روند معامالت بورس 
همراه بود، گفت: در فصل پاييز شركت هاي كوچك و 
متوسط رشد بيشتري را نسبت به شركت هاي بزرگ 
تجربه كردند. وي بيان كرد: اكنون برخي موارد مانند 
قطعي گاز، كنترل نرخ محصوالت شركت هاي بزرگ 
و قيمت گذاري دستوري به عنوان تهديدات عمده بازار 
تلقي مي ش��وند و همين امر باعث شد تا شركت هاي 
بزرگ رشدي را همسو با ديگر شركت ها تجربه نكنند. 
عبدي خاطرنشان كرد: در خصوص برتري صنايع حاضر 
در بازار طي چند وقت گذشته مي توان گفت كه صنعت 
خودرو رشد بسيار خوبي را در اين مدت تجربه كرد، در 
واقع سياس��ت گذاري دولت و هدايت هاي انجام شده 
ب��راي انجام فروش خودرو در ب��ورس كاال باعث ايجاد 
تغيير مس��ير اين گروه در بازار شد. اين كارشناس بازار 
سرمايه در ادامه بيان داش��ت: عرضه خودرو در بورس 
كاال به نفع خودروس��ازان است و مش��كل سرمايه در 
گردش خودروسازان را برطرف مي كنند كه از اين طريق 
قطعه سازان به طور حتم به مطالبات خود خواهند رسيد. 
وي تاكيد كرد: ش��ركت هاي خودروسازي در گزارش 
ماهانه خود نشان دادند كه وضعيت بسيار بهتري را در 
مقايسه با گذشته تجربه مي كنند. عبدي، به علت رشد 
صنعت خودرو در بازار اشاره كرد و اظهار داشت: مسير اين 
صنعت به دليل تغيير نگاه دولت به صنعت خودرو بهبود 
يافته و به نظر مي رسد مسووالن قصد احياي صنعت 
خودرو را دارند ك��ه اين تصميم مهم را در صورت هاي 
مالي و سياست گذاري هاي جديد دولت شاهد هستيم. 

»تعادل«بررسيميكند

باال و پايين بورس با ماليات بر عايدي سرمايه 

تغيير مسير در حركت شاخص
شاخص كل بورس در روز گذشته تغيير روند داد و مثبت 
شد؛ بورس تهران پس از دو گام منفي نسبتا پرقدرتي كه 
در دو روز ابتدايي هفته برداش��ته بود، با رشد ۲۸ هزار و 
۸۲۱ واحدي شاخص كل بورس همراه شد. نماگر اصلي 
تاالر شيش��ه اي در حالي در آستانه كانال ۱.۶ ميليوني 
قرار گرفت كه بي��ش از ۸۵ درصد از نمادهاي حاضر در 
معامالت رنگ س��بز به خود گرفتند. در نهايت شاخص 
كل در ارتفاع يك ميليون و ۵۹۳ هزار و ۲7۵ واحد قرار 
گرفت. در آن س��وي بازار جايي كه شاخص كل هم وزن 
نماينده يكسان تمام نماد هاي فعال معامالتي بازار است 
به دنبال همتاي خود جريان خوب معامالتي را تكرار كرد 
و كام سهامداران شركت هاي كوچك و متوسط را به مانند 
سهامداران شاخص سازها شيرين كرد. در پايان جريان 
دادوس��تدهاي ديروز شاخص كل هم وزن ۱.۸۹ درصد 
رشد كرد. اين رشد موجب افزايش ۸ هزار و 7۶۵ واحدي 
ارتفاع اين ش��اخص ش��د و آن را در محدوده ۴7۳ هزار 
واحدي قرار داد. نكته منفي بازار روز گذشته تداوم روند 
كاهشي ارزش معامالت بود. ارزش معامالت خرد )سهام 
+ حق تقدم ها( در روز جاري تا لحظه نگارش اين گزارش 
در محدوده ۶ هزار و ۶۸۶ ميليارد توماني قرار گرفت تا ده 
درصد نسبت به ارزش معامالت روز گذشته كاهش يابد.

    چالش اصلي بازار سهام
بازار سهام در ايران با قدمتي ۵۶ ساله، در سال هاي اخير 
بيش از پيش مورد توجه فعاالن اقتصادي، سياست گذاران 
و عموم مردم قرار گرفته است. با وجود توسعه كمي اين 
بازار، اما كيفيت زيرس��اخت ها و نظام حقوقي و نظارتي 
چندان بهبود نيافته اس��ت. نظام حكمراني ش��ركتي و 
سهامداري تودرتو هم از جمله مشكالت اين بازار است كه 
براي مقابله با آن تمهيدي انديشيده نشده است. تعارض 
منافع و ضعف در نهادهاي واس��طه گر مالي هم سومين 
چالش مهم بورس است. علي ابراهيم نژاد، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه صنعتي شريف طي نشستي در اين دانشگاه، 
نگاهي به تاريخچه بازار سهام ايران داشته و چالش هاي 

اصلي اين بازار را به فرداي اقتصاد توضيح داده است.

    بازدهي هاي نجومي بورس
بورس ايران در سال هاي اخير مسير پرحاشيه اي را طي 
كرده است؛ از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ شاخص كل بازار 
به دالر، ۴.۲ برابر شد. نقطه اوج بازار كه به سال ۲۰۲۰ 
يا ۱۳۹۹ برمي گردد، س��قف ۸ برابري را ثبت كرد. با 
مقايسه بازده بازار سرمايه با بازارهاي موازي، متوجه 
اين نكته مي شويم كه در بازه بررسي )۱۳۹۸-۱۳7۱( 
بازار سرمايه  بازدهي بسيار بيشتري را ثبت كرده است. 

تقريبا در برابر شاخص قيمت ها كه افزايش ۱7۵ برابري 
را تجربه كرده، شاخص بورس ۳۵۵۵ برابر شده است. 
نكته مهمي كه در مورد بورس صادق است، اين است 
كه دوره هاي رونق در بورس، متمركز اس��ت. در واقع 
اين رشد ۳۵۵۵ برابري توزيع و تمركز يكساني نداشته 
اس��ت. اگر بازه بهترين ۵ س��ال را از بازه مورد مطالعه 
حذف كنيم، مقدار رشد به ۶۰ برابر شدن مي رسد كه 
در برابر عدد اوليه بسيار پايين تر است. همچنين بايد 
توجه داشت، هر چه افق سرمايه گذاري بيشتر باشد، 
احتمال ثبت بازدهي مثبت افزايش مي يابد. در هر 
بازه اي نيز س��هم هايي با افت ارزش مواجه بودند و 

اين آمارها در مورد شاخص كل مطرح مي شوند.

    شاخص هاي مهم بورس كدامند؟
از شاخص هاي مهم بازار سرمايه، شاخص قيمت به عايدي 
و ش��اخص قيمت به فروش ش��ركت ها است. شاخص 
قيمت به عايدي يعني به ازاي هر واحد سودي كه شركت 
مي سازد، بايد چه قيمتي پرداخت شود. اين شاخص در 
صورتي كه همه شرايط ديگر دو شركت برابر باشد، هر 
چه مقدار كمتري داشته باشد، ارزنده بودن سهم را نشان 
مي ده��د اما تنها پايين بودن اين ش��اخص دليل كافي 
براي ارزنده بودن يك سهم نيست. ميانگين تاريخي اين 
شاخص براي بازار سرمايه ايران ۸.۸ است؛ در حالي كه در 
تابستان ۹۹ عدد ۳7.۵ را نيز ثبت كرده است. مورد بعدي 
درباره اين ش��اخص، آينده نگر بودن آن است. اين اعداد 
به صورت گذشته نگر محاسبه شدند اما براي كاربردي 
شدن آن، بايد به صورت آينده نگر مورد بررسي قرار گيرد. 

همچنين شاخص P/S )قيمت به فروش شركت( نيز 
وجود دارد كه به معني نسبت قيمت به فروش شركت 

است كه در اوج خود در بازار ايران ۹.7 بوده است.

    چالش هاي پيش روي بازار سرمايه
بازار سرمايه در ششمين دهه فعاليت خود براي بهبود 
عملكرد نيازمند اصالحات زيادي است. اين اصالحات 
به س��ادگي قابل اجرا نيستند و در زمينه هاي مختلف، 
چالش هاي متفاوتي را ايجاد مي كند. زيرساخت هاي 
بازار سرمايه و نظام حقوقي و نظارتي آن اولين چالش و 
مهم ترين آن است. در ادامه نيز چالش هايي مثل نظام 
حكمراني شركتي و س��اختار مالكيت  و تعارض منافع 
نهادهاي واس��طه گر مالي از چالش هايي است كه براي 
بهبود عملكرد بازار بايد رفع ش��وند و براي آنها چاره اي 
انديشيده شود. عدم تقارن اطالعات از مهم ترين مشكالت 
بازارهاي مالي است. بازارهاي مالي بايد سازوكارهايي را 
براي انتشار به موقع و دقيق اطالعات را تهيه كنند. اين 
سازوكارها در راستاي حمايت از سهام داران خرد صورت 
مي گيرد تا حقوق آنها توسط سهام داران بزرگ ناديده 
گرفته نش��ود. در اين مورد بازار ايران، س��ازوكار بستن 
نماد را به كار مي گيرد؛ س��ازوكاري كه به جاي احقاق 
حقوق سهام داران خرد، به آنها آسيب وارد مي كند. اين 
س��ازوكار به عبارتي اختيار زمان معامالت سهام داران 
خرد را با محدوديت مواجه مي كند. براي دفاع از حقوق 
سهام داران خرد بايد يك مجموعه اي از رويكردها به 
كار گرفته و زيرساخت هاي حقوقي با يك نظام مدّون 
تشكيل شوند تا مصاديق سواستفاده مشخص شوند. 

مهم ترين ابزاري كه سهام داران عمده به كمك آن از 
سهام داران خرد سوءاستفاده مي كنند، معامالت با 
افراد وابسته است؛ بايد براي اين موضوع راه حلي مثل 
انتصاب افراد مستقل و مسووليت پذير كردن افراد با 
جايگزيني افراد حقيقي به جاي حقوقي اتخاذ شود.

    مشكالت نظارتي در بازار سرمايه ايران
در اين بخش نظ��ارت بر بازار نيز چالش هاي زيادي دارد. 
تمركز اصلي سازمان بورس بر توسعه كّمي بازار است در 
حالي كه دغدغه اصلي بايد برخورد با تخلفات باشد. چالش 
بعدي عدم بهره مندي از تجربيات بين المللي و چالش سوم 
درب چرخان است. درب چرخان به معني حضور افراد در 
دستگاه تنظيم گري و آشنايي با قوانين و مقررات وكسب 
اطالعات و سپس حضور در بخش خصوصي و نهادهاي 
مالي و استفاده از اين اطالعات است. چنداليه بودن مالكيت 
و سهامداري تودرتو از ويژگي هاي ساختار مالكيت در بازار 
سهام ايران است. بر اساس بررسي هاي انجام شده نزديك 
به ۶۰ درصد ش��ركت هاي بورس��ي و فرابورس��ي داراي 
مالكاني هس��تند كه بيش از ۴۰ درصد سهام شركت ها 
را در اختيار دارند. مالك نهايي بيش��تر دولت، نهادهاي 
حاكميتي و صندوق هاي بازنشستگي هستند كه نزديك 
به ۸۰ درصد شركت هاي بورسي و فرابورسي را در كنترل 
خود دارند. ساختارهاي تودرتو كه پيش تر به آن اشاره شد، 
ناشي از وجود گروه هاي كسب وكار است. گروه كسب وكار 
مجموعه اي درختي از بنگاه هاي بورسي است كه حداقل 
سه شركت بورسي در آن حضور داشته و نهايتًا يك مالك 
نهايي دارد. بخش عمده ب��ازار ايران در اختيار گروه هاي 
كسب وكار اس��ت. تفكيك حق رأي از حق جريان نقدي 
يكي از داليل شكل گيري اين ساختارهاي مالكيتي است. 
در يك ساختار تك اليه و در حالت عادي نسبت حق رأي 
و حق جريان نقدي با هم برابر است. ساختار چنداليه به 
برخي اين اجازه را مي دهد كه با پول كمتر دارايي بيشتري 
را به كنترل خود درآورند. اين مشكل معمواًل در بازار همه 
كش��ورها وجود دارد. يكي از راهكارها براي اين مش��كل 
در ايران اعمال ماليات بر سود تقسيمي شركت ها است. 
چالش بعدي، عدم كاركرد درست نهادهاي واسطه گر 
مالي است. نهادهاي واسطه گر مالي شامل سبدگردان، 
مشاور سرمايه گذاري، صندوق سرمايه گذاري مشترك، 
تأمين سرمايه، كارگزاري و... است. عملكرد خوب اين 
نهادها به عملكرد مناسب بازار سرمايه منجر مي شود. 
مشكلي كه وجود دارد اين است كه در ايران به مصاديق 
تعارض منافع در نهادهاي مالي بازار سرمايه كم توجهي 
شده و اين باعث شدت گرفتن آن و عدم اعتماد مردم 
براي واردكردن غيرمستقيم پول خود به بازار شده است.



گروه راه و شهرسازي|
كمتر از يك ماه پس از راي اعتماد مجلس به وزير راه و 
شهرسازي جديد، مهرداد بذرپاش در كميسيون عمران 
حاضر شد تا به سواالت و دغدغه هاي تدوين كنندگان و 
واضعان قانون نهضت ملي مسكن پاسخ دهد. آن گونه 
كه رييس كميس��يون عمران جزييات اين جلسه را 
روايت كرده، »گزارش وزير راه نش��ان از اراده جدي 
وزارت راه و شهرس��ازي در اج��راي قان��ون جهش 
توليد مس��كن دارد و حاكي از آن است كه هم اكنون 

وزارتخانه در مسير درستي قرار گرفته است.«
ابراز رضايت كميسيون عمران از گزارش وزير جديد 
را در حالي صورت گرفته كه بر اساس قانون يادشده، 
دولت مكلف است ساالنه يك ميليون مسكن در سال 
بسازد، اما اكنون پس از گذشته 16 ماه از فعاليت دولت 
سيزدهم، نه تنها كمتر از 200 هزار واحد مسكوني در 
كشور در دست ساخت است كه با توجه به نوسان هاي 
قيمتي ناش��ي از بي ثباتي هاي اقتص��ادي، ادامه و به 
سرانجام رسيدن اين طرح بزرگ دولتي در هاله اي از 
ابهام قرار دارد. تامين زمين، تامين مالي، و هزينه هاي 
رو به فزوني مصالح ساختماني در شرايط تورمي كشور 
از جمله مهم ترين مشكالت پيش روي طرح ساخت 
4 ميليون مسكن در 4 سال است. اگر از مساله تامين 
زمين بگذري��م - چه آنكه ديروز محمد مخبر، معاون 
اول رييس جمهور از تامي��ن زمين براي 2.4 ميليون 
واحد مسكوني خبر داد – به راحتي نمي توان از مساله 
تامين مالي و اعطاي تسهيالت 450 هزار توماني بابت 
هر واحد مسكوني گذشت. چه آنكه نه دولت توان مالي 
الزم را دارد و نه نظام بانكي ياراي اعطاي تس��هيالت 

تكليفي مسكن دولتي را دارند. 
در چنين شرايطي، وزير راه و شهرسازي با اعالم اينكه 
مجموعه دولت پيش��نهادهاي نمايندگان مجلس را 
براي تامين منابع مالي اجراي طرح هاي مسكن بررسي 
مي كند، گفت: براي تكميل حدود 50 هزار مس��كن 
مهر باقيمانده از محل فروش زمين ها اقدام شده است.

ب��ه گ��زارش ايرنا، مه��رداد بذرپ��اش در دي��دار با 
اعضاي كميس��يون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه 
صحبت هاي برخ��ي نمايندگان مجل��س مبني بر 
اينكه ش��هرهاي جديد از زمان تاس��يس تاكنون از 
بيماري مزمن رنج مي برد حرف نادرس��تي نيست، 
افزود: ش��هرهاي جدي��د طبق قان��ون مصوب در 
سال هاي متمادي و در دولت هاي مختلف اجرا شده 
و هم اكن��ون به وضعيت موجود رس��يديم كه البته 

مشكالتي را نيز در شهرهاي جديد داريم.
وزي��ر راه و شهرس��ازي تصري��ح كرد: ام��روز يكي از 
كانون هاي هدف وزارت راه و شهرس��ازي براي توليد 
مسكن، شهرهاي جديد است. به نظر مي رسد كه قانون 
شهرهاي جديد نياز به اصالح دارد كه درصدد هستيم 

در همراهي با مجلس آن را اصالح كنيم.

   اصالح قانون شهرهاي جديد
بذرپاش با اش��اره به اينكه عملكرد شهرهاي جديد 
در برخي وجوه مثبت و در برخي وجوه ايراداتي دارد 
كه بايد رفع شود، گفت: در دوره جديد اولويت وزارت 

راه و شهرسازي اصالح قانون شهرهاي جديد است. 
وي يكي از اصلي ترين مش��كالت شهرهاي جديد را 
نبود روح متعالي نظام شهرس��ازي و زيست مومنانه 
ايراني - اس��المي عنوان كرد و در بي��ان داليل اين 
وضعيت توضيح داد: بخش��ي از مشكالت موجود در 
شهرهاي جديد به دليل نبود منابع و تامين خدمات 
روبنايي، بخشي به دليل نبود طراحي از قبل و بخشي 
نيز به دليل ايرادات قانوني بوده است؛ بنابراين وقتي 
در ادوار مختلف رويكرد درآمد هزينه اي به شهرهاي 
جديد داشتيم ناچار شديم تا اراضي را در اين شهرها 
بفروش��يم و اين وضعيت ماحصل سال هاي طوالني 
اس��ت. ناچار ش��ديم اراضي را در ش��هرها به فروش 
برسانيم تا خدمات زيربنايي و روبنايي را در شهرهاي 

جديد تامين كنيم و اساسًا مسكن بسازيم.

   روح متعالي يا نبود زيرساخت هاي شهري
به گ��زارش »تعادل«، بذرپاش در حال��ي از نبود روح 
متعالي در شهرهاي جديد سخن به ميان آورده است 
كه اساسا اين ش��هرها چيز جز رويش هندسي آهن 
و سيمان نيس��ت. در اين شهرها كه اغلب بيابان هاي 
اطراف شهرهاي بزرگ از جمله تهران بوده اند، صرفا 
واحدهاي مسكوني ساخته شده اند و از همين رو، در 
اين مناطق جديد هيچ زيرساختي جز مسكن وجود 
ندارد. نه راه، نه جدول، نه مس��جد، ن��ه كالنتري، نه 
مدرسه، نه درمانگاه، نه مغازه و بازار وجود ندارد. وزير 
راه و شهرسازي در بخش ديگري از گفت وگوي خود 
با اعضاي كميسيون عمران مجلس بر ارايه پيشنهاد 
نمايندگان مجلس براي تامين منابع مالي و تكميل 
طرح ه��اي باقيمانده مس��كن و اج��راي كالن پروژه 
نهضت ملي تاكيد كرد. عضو كابينه دولت س��يزدهم 
افزود: در اجراي طرح ه��اي فوريتي همچون اجراي 
طرح مس��كن مهر، اقدام ملي، نهضت ملي مس��كن 
منابعي به غير از منابع بانكي ديده نش��د و بخشي از 
مش��كالت نيز به همين دليل است كه منابعي كه در 
اختيار دولت ها بوده براي اجراي پروژه ها مهم از جمله 
تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر، مسكن ملي و 

نهضت ملي مسكن كافي نبوده است. هم اكنون نيز يكي 
از استمدادهاي ما از كميسيون عمران مجلس همين 
تامين منابع مالي كالن پروژه كشور است كه در جلسه 
راي اعتماد نيز بر آن تاكيد داشتم. بذرپاش تاكيد كرد: 
وقتي منابع اجراي طرح هاي كالن مسكن دولت فقط 
متكي بر منابع بانكي است يكي از سهل الوصول ترين 
روش ها فروش زمين است. اينكه زمين را بفروشند و 
هزينه آماده سازي بدهند و هرجايي كه كمبود منابع 
بود حتي به عمليات احداث برسند كه نمونه آنها را در 

باقيمانده هاي مسكن مهر شاهد هستيم.

   فروش زمين براي تكميل مسكن مهر!
وزير راه و شهرسازي گفت: براي تكميل حدود 50 هزار 
مس��كن مهر باقيمانده از محل فروش زمين ها اقدام 
شده است. دولت در تكميل اين تعداد واحد باقيمانده 
مسكن مهر متعهد شده است تا واحدها را تكميل كند، 
زيرا با افزايش قيمت ها مردم متضرر شده اند و برخي 
از آنها نيز عمليات اجرايي نداشته و فقط زمين است 
و هيچ كاري روي اراضي انجام نش��ده است؛ بنابراين 
براي تكميل واحدها چون منابع متكي به منابع بانكي 
اس��ت بايد از محل فروش اراضي تامين منابع انجام، 
واحدها تكميل و تحويل متقاضيان شوند. وي تصريح 
كرد: چنانچه مجلس راه ديگري را به دولت پيشنهاد 
مي دهد تا از مس��يرهاي ديگر ب��رود همچون تملك 
دارايي يا روش هاي ديگر تامين منابع مالي بر روي آن 
توافق و تصميم گيري مي كنيم تا تعهداتي كه برعهده 
حاكميت در خصوص تامين مسكن است انجام شود.

   شكايت از بانك ها به قوه قضاييه
روايت رييس كميس��يون عمران مجلس از جلس��ه 
اعضاي اين كميسيون با بذرپاش شنيدني است. او از 
طرح شكايت نمايندگان مجلس از عملكرد بانك هايي 
كه به تعه��دات خود عمل نكردند به قوه قضاييه خبر 
داده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه وضعيت منابع و 
مصارف بانك ها حال و روز خوشي ندارد و در اين حال، 
تس��هيالت تكليفي دولت بار بانك ها در اين شرايط 

سخت را مضاعف كرده است. از اين رو، چنين رويكرد 
و نگاهي ناشي از عدم شناخت وضعيت بانك ها ارزيابي 
مي شود، چه آنكه بانك ها با نرخ هاي بهره باال در بازار 
بين بانكي، منابع مالي تجهيز مي كنند، اما از س��وي 
ديگر، ب��ه اجبار بايد منابع گران خود را به ثمن بخس 
به تسهيالت تكليفي اختصاص دهند. كاري كه نه به 

صرفه و صالح بانك ها است و نه عقالني!
به گ��زارش مهر، محمدرض��ا رضايي كوچي رييس 
كميسيون عمران مجلس در حاشيه نشست مشترك 
با وزير راه و شهرسازي با موضوع بررسي اجراي قانون 
جهش مسكن در خصوص برنامه مجلس براي نظارت 
بر عملكرد بانك ها در ارايه تس��هيالت اجراي قانون 
جهش توليد مسكن گفت: حدود يك ماهي كه آقاي 
مهرداد بذرپاش س��كانداري وزارت راه و شهرسازي 
را برعهده گرفته است شاهد هستيم كه اراده جدي 
براي اج��راي قانون درحوزه مس��كن در اين دوره از 

مديريت وزارتخانه ايجاد شده است.

   وزارت راه در مسير درست قرار گرفت!
رييس كميسيون عمران مجلس ادامه داد: گزارشي 
كه امروز در كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص مسكن از لحاظ كمي و كيفي توسط وزير 
راه و شهرس��ازي و معاونان وي ارايه شد نشان از اراده 
جدي وزارت راه و شهرسازي در اجراي قانون جهش 
توليد مسكن دارد و حاكي از آن است كه وزارتخانه در 

مسير درستي قرار گرفته است.
رضايي كوچي اف��زود: هم مجلس و هم دولت مصمم 
هستند تا ساالنه يك ميليون واحد مسكوني در كشور 
احداث شود كه در خصوص مكانيزم هاي اجراي طرح 
نهضت ملي مسكن امروز در نشست مشترك با وزير 

راه و شهرسازي درخصوص آن تصميم گيري شد.
رضايي كوچي مشخصًا در خصوص همكاري بانك ها 
در اج��راي طرح نهضت ملي مس��كن گفت: در حال 
حاضر به غير از بانك مسكن، بانك ها همكاري مناسبي 
ندارند. با وجود آنكه در قانون جهش توليد مس��كن، 
جريمه اي ب��راي بانك هايي كه در ارايه تس��هيالت 
نهضت ملي مسكن تعلل مي كنند معين شده است و 
وزارت اقتصاد در اين خصوص تكليف دارد. اما شاهد 
هس��تيم كه وزارت اقتصاد در اين خصوص همراهي 
نكرده اس��ت و ما نمايندگان مجلس ناچار ش��ديم تا 
ش��كايت خود را در خصوص ع��دم همكاري بانك ها 
به رياست قوه قضاييه ارايه دهيم. رييس كميسيون 
عمران مجلس ادام��ه داد: با تغييرات��ي كه در بانك 
مركزي انجام ش��ده انتظار داريم تا بانك مركزي به 
عنوان ناظر بر بانك ها همكاري بانك ها در حوزه تقويت 
منابع مالي طرح نهضت ملي مسكن تقويت شود. وي 
افزود: در خصوص تأمين اراضي نيز در اين خصوص 
مشكلي وجود ندارد و زمين هاي موردنياز اجراي طرح 
نهضت ملي مس��كن احصا شده و در حال احصاست. 
همچنين اراضي ديگري نيز به محدوده شهرها الحاق 
ش��ده اس��ت. وي تصريح كرد: امي��د مي دهيم كه با 
شرايط فعلي وزارت راه و شهرسازي احداث ساالنه يك 

ميليون واحد مسكوني در كشور محقق خواهد شد.

ايرانشهردر شهر  5 .Tue  راهوشهرسازي Jan 3. 2023  2399   سهشنبه 13 دي 1401    10 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره

50 درصد تاكسي هاي تهران 
فرسوده اند

سيد جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران در 
گفت وگو با تسنيم درباره نوع خودروهاي تاكسي  
جديد پايتخت اظهار كرد: تقاضاي ما از دولت اين 
اس��ت كه تعدادي از خودروه��اي وارداتي را كه در 
حال ورود به كش��ور هس��تند، در قالب تاكسي در 
اختيار ش��هرداري تهران قرار دهد. وي با اشاره به 
فرسودگي 50 درصد از ناوگان تاكسيراني در شهر 
تهران تصريح كرد: تاكسي ها تردد زيادي را در سطح 
شهر دارند و اگر قرار است آلودگي و مشكالت ناشي 
از آن كمتر شود بايد اولويت واردات خودرو در قالب 
تاكسي واگذار شود. تشكري هاشمي خاطرنشان 
كرد: بيش از 50 درصد از تاكسي هاي تهران فرسوده 
شده اند و بايد جايگزيني برايشان پيش بيني شود 

يعني 35 هزار تاكسي بايد جايگزين شوند.

رد تراكم فروشي با هولوگرام
معاون شهرسازي شهرداري تهران تاكيد كرد، تراكم 
فروشي در تهران به اين معنا كه هولوگرامي صادر 
شود تا هر كسي هر كجا خواست، بارگذاري و از آن 
استفاده كند، نداريم. حميدرضا صارمي در گفت وگو 
با ايس��نا، در خصوص برخي انتقادات به شهرداري 
ته��ران درباره فروش تراكم گفت: در كميس��يون 
ماده 5 فروش تراكم نداريم. هر كسي معتقد است، 
در كل تهران يك متر تراكم فروش��ي داريم، اعالم 
كند. وي با بيان اينكه ما در شهرداري تهران، پروانه 
ساخت وس��از مي دهيم، افزود: ملكي براي ساخت 
وجود دارد كه پروانه مي دهيم تا تخريب و نوسازي 
كند. اين  امالك، زمين هايي است كه بر اساس طرح 
تفصيلي اجازه بارگذاري دارد و مي تواند ساخت وساز 
در آنها انجام ش��ود. معاون شهردار تهران در پاسخ 
به شائبه تراكم فروشي در پايتخت اضافه كرد: بايد 
تعريف كنيم، منظور ما از فروش تراكم چيس��ت؟ 
آيا ساخت وس��از بافت فرس��وده و ص��دور پروانه، 
تراكم فروشي اس��ت؟ تراكم به اين معنا است كه 
هولوگرامي صادر شود تا هر كسي هر كجا خواست 
بارگذاري و از آن اس��تفاده كن��د. ما چنين چيزي 
حتي براي يك س��انت هم نداريم. صارمي تاكيد 
كرد: تم��ام هولوگرام ها متوقف و تعطيل ش��ده 
است. صرفًا پروانه ساختماني بر اساس مصوبات 
طرح تفصيلي و طرح جامع و نهايتا اگر تغييراتي 
داشته باشد، در كميسيون ماده 5 صادر مي شود.

اسامي دراختيارگيرندگان 
غيرقانوني امالك منتشر شود

عضو ش��وراي ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه هيچ 
گونه منع قانوني براي انتش��ار اس��امي دراختيار 
گيرندگان امالك ش��هرداري وجود ندارد، گفت: 
طبق مصوبات قبلي شوراي شهر تهران، شهرداري 
بايد فهرست امالكي را كه اختيار اشخاص حقيقي 
و حقوقي قرار دارد، به همراه اس��امي اين اشخاص، 
در سامانه شفافيت منتش��ر كند. به گزارش ايلنا، 
داوود گودرزي، رييس سازمان بازرسي شهرداري 
تهران به تازگي اعالم كرده در دوره كنوني مديريت 
شهري، ش��هرداري تهران توانس��ته 101 فقره از 
ام��الك را بازگرداند كه از اين تع��داد 43 ملك در 
منطقه يك پايتخت و متعل��ق به افراد مطرح بوده 
اس��ت.  در اين مي��ان، افكار عمومي درخواس��ت 
دارند كه اين بار، مديريت ش��هري پايتخت اسامي 
افرادي را كه مدتي امالك ش��هرداري را به صورت 
غيرقانوني در دس��ت داشته اند و حاال شهرداري به 
دنبال بازپس گيري اين امالك از آنهاست، منتشر 
كند. اما عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران با تاكيد بر 
اينكه »شهرداري مجوزي براي انتشار اسامي اين 
افراد ندارد«، گفته است »امالكي كه از شهرداري 
در دست افراد خاصي است، در حال بازپس گيري 
است و اين نهضت ادامه دارد. مهم پس گرفتن اين 
امالك است و انتشار اسامي دردي را دوا نمي كند.«  
با وجود اين صحبت ها، برخي اعضاي شوراي شهر 
تهران معتقدند، نه تنها هيچ گونه منع قانوني براي 
انتش��ار اس��امي افراد و نهادهاي دراختيارگيرنده 
امالك شهرداري وجود ندارد، بلكه شهرداري طبق 
قانون موظف است، اين اسامي را منتشر كند.  ناصر 
اماني، عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با ايلنا 
اظه��ار كرد: نه تنها به هيچ وج��ه منع قانوني براي 
انتشار اسامي دراختيارگيرندگان امالك شهرداري 
وجود ندارد، بلكه طبق مصوبات قبلي شوراي شهر، 
شهرداري تهران بايد فهرست امالكي را كه اختيار 
اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دارد، به همراه اسامي 
اين اشخاص، در سامانه شفافيت منتشر كند. وي 
افزود: بعد از گزارش��ي كه رييس سازمان بازرسي 
شهرداري در صحن شوراي شهر درباره بازپس گيري 
امالك ارايه داد، شخصا نامه اي به شهرداري تهران 
ارس��ال كردم و فهرست امالك ش��هرداري را كه 
در اختيار اش��خاص حقيقي و حقوقي ق��رار دارد، 
از شهرداري تهران درخواس��ت كردم. البته هنوز 
پاسخي به اين نامه داده نشده است، اما اميدوارم اين 
پاسخ داده شود. در صورت ارايه فهرست اين امالك 
توسط شهرداري به اينجانب، اين فهرست را بدون 
هيچ محدوديتي در اختيار رسانه ها قرار خواهم داد. 

اماني با بيان اينكه شهرداري نبايد بدون مصوبه شورا 
امالك خود را در اختي��ار افراد و نهادهاي مختلف 
بگذارد، عنوان كرد: در دوره قبلي ش��وراي ش��هر، 
مصوبه اي به تصويب رسيد كه در آن، به شهرداري 
اجازه داده شده بود كه ۸5 مورد از امالك را در اختيار 
اشخاص حقيقي و حقوقي بگذارد. در پيوست اين 
مصوبه، فهرس��ت امالك، متراژ و كاربري آنها و نام 
افراد و موسس��اتي كه اين امالك را در اختيار قرار 
گرفته اند، موجود است و اين فهرست در حال حاضر 

در دسترس اعضاي شوراي شهر تهران قرار دارد. 

قيمت مسكن حباب ندارد 
تورم زده است

حسن محتشم، كارشناس بازار مسكن گفت: معتقد به 
وجود حباب قيمت مسكن در مناطق جنوبي و متوسط 
تهران نيس��تم. آن چه كه ش��كل گرفته متاثر از تورم 
زمين و رشد قيمت مصالح ساختماني است. حباب در 
واحدهاي لوكس و الكچري ايجاد ش��ده كه بخشي از 
آن هم در ماه هاي اخير تخليه ش��ده است. محتشم در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: تا زماني كه درباره رشد 
نقدينگي فكري نشود كند داستان تورم كاالها از جمله 
مسكن ادامه خواهد داشت. مساله مهم در شرايط فعلي 
ثبات اقتصادي است. اينكه دالر نرخ هاي باالتر را هم به 
خود ببيند و روي يك عدد تثبيت شود بهتر از اين است 
كه در يك فرآيند نوساني نامشخص قرار بگيرد زيرا ابهام 
به توليد و سرمايه گذاري لطمه مي زند. وي افزود: وقتي 
شاهد خلق نقدينگي هستيم با افزايش قيمت مجموعه 
كاالها و خدماتي مواجهيم كه مسكن هم جزئي از آن 
اس��ت. تغيير قيمت كاالها به تغيير قيمت نهاده هاي 
ساختماني و متعاقبا نوسانات بازار مسكن منجر مي شود. 
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه ساخت و ساز در 
ركود قرار دارد، اظهار كرد: در سال هاي اخير ساخت و 
ساز بخش خصوصي حدود 400 هزار واحد مسكوني 
است كه هم اكنون نيز با مقداري شدت و ضعف، همين 
مقدار توليد مي شود. آن چه دولت بايد انجام مي داد اضافه 
كردن 600 هزار واحد به اين عدد بود تا توليد س��االنه  
مسكن به يك ميليون برس��د اما در 1.5 سال گذشته، 
بستر و شرايط افزايش ساخت و ساز فراهم نشد. محتشم، 
پاشنه آشيل طرح نهضت ملي مسكن را كمبود منابع 
دانست و گفت: دولت بايد بخش خصوصي را وارد پروژه 
نهضت ملي مسكن مي كرد تا از طريق منابع سازندگان، 
آورده متقاضيان و تسهيالت بانكي، كارها پيش برود. 
اما وزارت راه و شهرس��ازي راسا وارد كار شد و به عنوان 
كارفرما، پروژه ها را در دس��ت گرفت. با توجه به تورم، 
شاخص هاي هم بايد هر سه ماه يك بار به روز مي شد اما 
اين اتفاق رخ نداد يا دير رخ داد. بنابراين سازندگان تمايلي 
براي ورود به اين پروژه ندارند. وي درباره موضوع حباب 
در بازار مسكن گفت: متوسط قيمت خانه در تهران به 4۸ 
ميليون تومان در هر متر مربع رسيده و در برخي مناطق 
جنوب��ي قيمت ها حدود 25 ميليون تومان اس��ت. در 
جنوب تهران قيمت زمين به ازاي هر واحد تقريبا متري ۸ 
ميليون تومان است. متري 12 ميليون تومان هم هزينه 
ساخت مي شود و با هزينه هاي جانبي و حداقل سود براي 
سازنده به عددي حدود 25 ميليون تومان مي رسيم كه 
با قيمت در مناطق جنوبي برابري مي كند. بنابراين براي 
محدوده جنوب تهران فرضيه  حباب را نمي پذيرم. اين 
كارشناس بازار مسكن در عين حال تاكيد كرد: حباب 
در آپارتمان هاي الكچري و لوكس شمال تهران است 
كه متقاضيان خاص خود را دارد. آپارتمان و پنت هاوس 
در شمال تهران كاالي عمومي نيست كه به كليت بازار 
مسكن تعميم داده شود و اثري بر قدرت خريد عموم 
مردم ايجاد كند. البته در آن مناطق هم بعضا قيمت ها 
به متري 300 ميليون تومان رسيده بود كه به دليل 
نبود مش��تري، االن متري 200 ميليون تومان شده 
و بخش��ي از حباب آن تخليه شده است. به طور كلي 
آپارتمان هاي معمولي و متوسط به پايين در شرايط 
فعلي حباب ن��دارد و آن چه در بازار مي بينيم متاثر از 
هزينه هاي ساخت است. محتشم، راهكار ايجاد آرامش 
در بازار مسكن را كنترل تورم دانست و افزود: به دليل 
رشد قيمت مس��كن از حدود 10 سال قبل تقاضاي 
واقعي ام��كان ورود به بازار نداش��ته و هم اكنون نيز 
ندارد. عموما تقاضاهايي كه در هر مقطعي ايجاد شده 
سرمايه اي بوده اس��ت. اين سرمايه كاذب به هر حال 
وجود دارد و تعيين كننده قيمت است. اگر تقاضاي 
واقعي هم به بازار بيايد افزايش قيمت تشديد مي شود.

ماسك در وسايل حمل ونقل 
عمومي اجباري مي شود

مس��ووالن حمل و نقل عمومي هوايي و جاده اي 
اعالم كردند، الزام اس��تفاده از پوش��ش ماس��ك 
با ابالغ س��تاد ملي كرونا، الزم االجرا مي ش��ود و 
در انتظار ابالغ رس��مي اين س��تاد است.ميراكبر 
رضوي، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نكات كلي به صورت 
روزمره هميشه رعايت مي شود؛ اما تاكنون ابالغ 
جديدي از سوي ستاد كرونا صورت نگرفت است. 
با وجود اين ما مانند س��ابق تابع ستاد ملي مبارزه 
با كرونا هس��تيم و هر دستورالعملي كه اين ستاد 
بدهد، بر اساس آن مناسب با پروازهايمان، پروتكل 
الزم را ب��ه ش��ركت ها ابالغ مي كني��م. همچنين 
داريوش باقرج��وان، مديركل دفت��ر حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداري به ايسنا گفت: مصوبات 
س��تاد كرونا ب��راي تمام دس��تگاه ها و س��ازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي الزم االجراست و به 
محض ابالغ، به دستگاه ها براي اجرا اعالم مي شود.
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رضايت زودهنگام از مجري مسكن دولتي
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دور كاري كارمندان در شهرهاي قرمز
گروه راه وشهرسازي|

»دور كاري كارمن��دان« كه در دوره ش��يوع كرونا و 
نبود واكسن مناسب در كشور تنها گزينه مورد عالقه 
مس��ووالن وقت بود، حاال بار ديگر در دستور كار قرار 

گرفته است، اين بار اما به علت آلودگي هوا!
آن گونه كه عابد ملكي، معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري تهران خبر داه است، بنا به پيشنهاد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب كارگروه 
اضط��رار آلودگي هوا بخش��ي از كارمندان گروه هاي 
حساس از جمله خانم هاي باردار، كارمندان خانم كه 
فرزند دبستاني يا زير 6 سال سن دارند، كارمنداني كه 
باالي 50 سال سن دارند، كارمنداني كه بيماري هاي 
قلبي، ريوي و تنفسي دارند و كارمنداني كه بيماري 
ديابتي، رماتيسمي، داراي فشار خون باال و كارمندان 
سرطاني در روز سه شنبه و چهارشنبه )13 و 14 دي( 
دوركار خواهند بود.  او تصريح كرد: همه دستگاه هاي 
دولتي ملزم به اجراي اين طرح هستند و در صورت اجرا 

نشدن آن به ديوان عدالت اداري معرفي خواهند شد.
ملكي همچنين خبر داد: بر اساس مصوبات كارگروه 
اضطرار آلودگي هوا، دانشگاه ها و همه مقاطع تحصيلي 
استان  تهران به جز شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه 
در روزه��اي سه ش��نبه و چهارش��نبه 13و 14دي  
غيرحضوري شد و همه مدارس به صورت مجازي داير 

است. كودكستان ها اما تعطيل است.
طبق مصوبات اين كارگروه، فعاليت هاي ورزش��ي در 
فضاهاي باز ممنوع است و طي اين 2 روز نيز طرح زوج 
و فرد از درب منازل اجرا مي شود. مجوز روزانه ورود به 
محدود طرح ترافيك در اين 2 روز توس��ط شهرداري 
تهران صادر نمي شود، از شهروندان تقاضا مي شود از 

تردد غيرضروري خودداري كنند.

   جزييات نامه شورايي ها به سران قوا 
با توجه به شرايط سخت و بحراني ناشي از آلودگي هوا 
در پايتخت، اعضاي ش��وراي شهر تهران پيش از اين 
نام��ه اي را با محتواي پيش��نهادات 5 گانه با 21 امضا 
خطاب به سران قواي سه گانه كش��ور تهيه و ارسال 

كرده بودند. ديروز اما جزييات اين نامه رسانه اي شد.

اعضاي شوراي ش��هر تهران در اين نامه سرگشاده با 
اشاره به اين مهم كه مردم كالنشهر تهران اين روزها 
با بحراني ترين ش��رايط مواجه هستند تاكيد كردند: 
ش��هروندان تهران در س��ال جاري تنها دو روز هواي 
پاك براي تنفس را تجربه كرده اند، در حالي كه تعداد 
روزهاي ناس��الم و خطرناك به مرز 130 روز رسيده 
است و هر روز نيز به تعداد آن افزوده مي شود؛ در اين 
شرايط است كه با استناد به گزارش نهادهاي مسوول 
بيش از 26 هزار نفر در س��ال در كل كش��ور به داليل 
مرتبط با آلودگي هوا دچار فوت زودرس شده اند و آمار 
شهرونداني كه دچار بيماري هاي مزمن و مهلك قلبي 

و ريوي مي شوند، ده ها برابر اين تعداد است.
در اين نامه آمده اس��ت: به س��ران قواي س��ه گانه 
پيش��نهاد مي شود 5 مورد از پيش��نهادات اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران را به عنوان اهم موضوعات، 
سرلوحه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با موضوع قرار 

دهند كه بدين شرح است: 
1. با توجه به نقش 3۷ درصدي خودروهاي فرسوده در 
آلودگي هوا، كمك به الزام اسقاط واقعي خودروهاي 

فرسوده مهم ترين گام در اين زمينه خواهد بود.
2. توسعه زيرس��اخت و ناوگان حمل و نقل عمومي 
كه منجر به كاهش وابستگي به سفرهاي خودرويي و 
هوايي در شهرها مي شود، نقش مهمي در اين زمينه 
خواهد داشت كه براي كالنشهر تهران 1000 رام قطار 
و 4000 دستگاه اتوبوس مورد نياز مبرم و جدي است.

3. كمك به تسهيل شرايط به كارگيري وسايط نقليه 
برقي با اولويت موتورسيكلت برقي از ضروريت هاي بهبود 
كيفيت هواست، پيش بيني تبديل موتور سيكلت هاي 
موجود تهران به برقي در برنامه هفتم كشور با حداقل 

ساالنه 500 هزار دستگاه مورد تقاضاست.
4. برخ��ورد قاطع با خاطيان و اعمال سياس��ت هاي 
تنبيهي در قبال دستگاه هايي كه با ترك فعل يا قصور 
و تقصير در پياده سازي قانون و اجراي وظايف محوله 
موجب ناكارآيي سيس��تم و بروز تداوم شرايط فعلي 

مي شوند.
5. اهتم��ام مديريت كاهش تقاضاي س��فر از طريق 
توسعه خدمات هوشمند و غيرحضوري و تحقق دولت 

الكترونيك كه وظيفه همه دستگاه هاي ملي و محلي 
است و استقرار نظام پايش و نظارت جدي آن. اعضاي 
شورا تصريح كرده اند: ما اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران به عنوان نمايندگان مردم شريف اين كالنشهر با 
عرض پوزش از آنان به خاطر تحمل اين هواي سمي و 
آلوده از شوراي هماهنگي سران قوا، صدور دستورات 

اجرايي و عملياتي را به جد خواستاريم.

   صدور هشدار »قرمز« براي تهران و كرج
سازمان هواشناسي كشور نس��بت به پايداري و كاهش 
كيفيت هوا در تهران و كرج هشدار قرمزرنگ صادر كرد.

سازمان هواشناسي كش��ور با صدور هشدار قرمزرنگ از 
تداوم پايداري و سكون هوا و كاهش كيفيت هوا از سه شنبه 
)13 دي ماه( تا پيش از ظهر چهارشنبه )14 دي ماه( در 
تهران و كرج خبر داد.براثر اين مخاطره احتمال افزايش 
ش��اخص هاي آلودگي هوا، افزايش غلظ��ت آالينده ها، 
كاهش كيفيت وضع هوا در حد بسيار ناسالم براي تمام 
گروه ه��ا و در صورت مهار منابع آالينده ثابت و متحرك 
كاهش تا حد ناس��الم وجود دارد. اين ش��رايط جوي در 
شهرس��تان هاي تهران همچون اسالمشهر، بهارستان، 
پاكدشت، پرديس، پيشوا، قدس، ري، شهريار، رباط كريم، 
قرچك، مالرد، ورامين و جنوب شهرس��تان شميرانات 
م��ورد انتظار اس��ت.بر اثر اين مخاطره تداوم و تش��ديد 
وضعيت آلودگي هوا در حد ناسالم براي تمام گروه ها و در 
صورت عدم مهار منابع آالينده ثابت و متحرك شاخص 
آلودگي در محدوده بس��يار ناس��الم قرار خواهد گرفت.

بر اس��اس اين گزارش، هشدار قرمزرنگ باالترين سطح 
هشدار اس��ت كه در آن پيش بيني مي شود، يك پديده 
جوي خسارت هاي وسيعي به دنبال داشته باشد. از اين رو 
سازمان هواشناسي با صدور هشدار قرمز به دستگاه هاي 
مختلف اعالم مي كند كه وارد عمل ش��وند و اقداماتي را 
براي كاهش خسارات وقوع پديده هاي جوي انجام دهند. 
در هش��دار نارنجي رنگ سازمان هواشناسي پيش بيني 
مي شود كه پديده اي جوي اثرات منفي به دنبال داشته 
باشد و خسارت هاي احتمالي را سبب شود. هشدار نارنجي 
براي آماده باش دستگاه هاي مسوول براي مقابله با يك 

پديده خسارت زا صادر مي شود.

   ورود سامانه بارشي چهارشنبه
در همين حال، فريبا گودرزي، كارش��ناس سازمان 
هواشناس��ي از ورود س��امانه بارشي به كش��ور از روز 
چهارش��نبه و آغاز بارش ها در ش��مال غرب، غرب، و 
جنوب غرب خبر داد و اعالم كرد: آلودگي هوا تا پايان 

هفته تداوم خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، او گفت: از چهارش��نبه با نفوذ سامانه 
بارشي به كش��ور در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و 
شمال خليج فارس بارش باران و برف و وزش باد شديد 
موقتي آغاز مي شود كه بارش ها در مناطق جنوبي با 

رعدوبرق همراه است.
گ��ودرزي توضي��ح داد: براي روز پنجش��نبه براي 
تمامي مناطق كش��ور به جز جنوب شرق بارندگي 
پيش بيني شده است. او براي تهران تا روز چهارشنبه 
آس��ماني غبارآلود پيش بيني كرد و گفت: از اواخر 
روز چهارشنبه و طي روز پنجش��نبه شرايط براي 
بارندگي در تهران مهيا مي ش��ود و هوا در روزهاي 

پاياني هفته براي پايتخت مطلوب مي شود.

نظر به اینکه آقای علی اصغر غالمی با وکالت از س�وی خانم افسانه بصیری از 
مالکین مشاعی پالک ۲۱۰ فرعی از ۴۰- اصلی بخش ۱۰ ثبت محمود آباد واقع 
در قریه بونده تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک موکله خویش را از 
کل شش دانگ 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 االجراء به دیگر مالکین مشاعی پالک 
مزبور به نام های : ۱- ملوک فاطمی بادی ۲- اکرم کیخس�روکیانی 3- فرزانه 
کرمی ۴- براتعلی ترکی جولرستانی 5- طیبه عسکریان 6- علیرضا نوری ۷- 
جواد آجودانی ۸- بهاره میرداماد اصفهانی 9- هوشنگ مسلمی ۱۰- محمود 
صفاری ۱۱- سیدمحسن فاطمی اخطار و ابالغ می گردد. جهت انجام عملیات 
افرازی که راس س�اعت ۱۲ صبح روز چهارش�نبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ توسط 
نماینده و نقش�ه بردار این اداره صورت می گی�رد در محل وقوع ملک حضور 
بهم رسانید بدیهی اس�ت عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد 
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محدوديت  هاي اينترنتي از آخرين روزهاي شهريور 
آغاز شد، براي چند روز اينترنت بين الملل براي اينترنت 
گوشي ها كامال قطع بود، همان زمان اپليكيشن هاي 
خارجي كه تا پيش از اين فيلتر نشده بودند هم به دسته 
فيلترشده هاي پيوس��تند. در صدر آنها اينستاگرام و 
واتس اپ كه جزو اولي��ن و محبوب ترين پلتفرم هاي 
مورد اس��تفاده كاربران اينترنتي بودند قرار داش��ت، 
درعين حال وي پي ان هايي كه پيش از ش��هريور به 
روش ه��اي مختلف در اختيار م��ردم بود هم از كار 
افتاد. اما اين روزها كه اينترنت س��يار به گوشي ها 
برگش��ته، همچن��ان محدوديت فيلترش��كن ها با 
ش��دت هاي متف��اوت ادام��ه دارد، اينس��تاگرام و 
واتس اپ همچنان فيلتر است و با توجه به اظهارنظر 
مسووالن براي هدايت مردم به پلتفرم هاي داخلي، 
اين فيلترينگ ادام��ه دار خواهد بود و در اين ميان، 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات از تالش هايي 
براي آماده س��ازي اليحه اي در راستاي حفاظت از 
داده هاي مردم در پلتفرم هاي داخلي خبر مي دهد.

عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس با اشاره به فتواي 
مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر اين موضوع كه 
داده هاي مردم جزو حريم خصوصي اس��ت و بايد از 
آن حفاظت شود گفته كه: »در اين خصوص تاكنون 
كاره��اي زيادي انجام ش��ده كه يك��ي از آنها اليحه 
حفاظ��ت از داده و حريم خصوصي اس��ت كه اكنون 
در حال ط��ي مراحل نهايي براي ارس��ال به مجلس 
است. تدوين اين اليحه يعني ما از داده هاي شخصي 
مردم در پلتفرم داخلي حفاظت مي كنيم.« ماجراي 
قانون گذاري براي حفاظت از داده هاي مردم به بيش 
از ۱۸ س��ال پيش بازمي گردد. خرداد ۱۳۸۳، اليحه 
حريم خصوصي در كميس��يون لوايح دولت تصويب 
ش��د. از آنجا كه هنوز اس��تفاده از فضاي مجازي به 
معناي امروزي آن رايج نبود، بخش اندكي از اين اليحه 
به حفظ حريم خصوص��ي در ارتباطات الكترونيكي 
اختصاص دارد. در ماده شصت و سوم اين قانون آمده 
بود رهگيري ارتباط��ات از راه دور )نظير ارتباطات از 
طريق تلفن، تلگراف، تلكس، فكس، انواع بي س��يم و 
ساير وسايل( و پايش ارتباطات كالمي و حضوري افراد 
ممنوع است مگر با رعايت قانون. ماده  بعدي اين قانون، 
اين رهگيري را در ش��رايطي مجاز مي داند كه مقام 
صالحيت دار قضاي��ي بداند رهگيري مي تواند منجر 
به جلوگيري از وقوع جرم، كش��ف ادله جرم در حال 

وقوع يا جرمي كه رخ داده است، مي شود. درخصوص 
ارتباط��ات اينترنتي، ماده  ش��صت و نهم اين اليحه 
۱۸ساله به صراحت بيان مي كند شنود، ضبط، ذخيره 
يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي 
اش��خاص بدون رضايت آنها مجاز نيس��ت مگر آنكه 
ش��رايطي كه در خود اليحه پيشنهادي عنوان شده 
بود رعايت شود. اين اليحه در مهرماه ۱۳۸۴ درست 
چند روز پس از مستقر شدن محمود احمدي نژاد در 
ساختمان پاستور، از سوي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي وقت رد شد. س��ال ها بعد با رشد و گسترش 
استفاده از فضاي مجازي در ارتباطات روزمره، مجدداً 

بحث حفاظت از اطالعات مردم به ميان آمد.

   خيز بلند براي تصويب مقررات اروپايي
فراگيري اينترنت و تبادل داده ها روي اين بستر لزوم 
حفظ داده ها و اهميت محرمانگي داده هاي شخصي 
را دوچندان كرد. از نيمه دهه ۹۰ كس��ب وكارهاي 
اينترنتي توس��عه يافته بودند و حال هر كدام از آنها 
داده هايي از كاربران شان را در اختيار داشتند اما براي 
حف��ظ محرمانگي آنها يا نحوه نگهداري ش��ان هيچ 
مصوبه اي وجود نداش��ت از همي��ن رو اگر داده هاي 
مردم ني��ز به دليل نش��ت اطالعات يا ه��ك از بين 
مي رفت و منتشر مي شد امكان شكايت از آنها وجود 
نداش��ت همچنان كه داده هاي تلف��ن همراه مردم 
به سادگي به فروش رس��يد. دي ماه ۱۳۹۶، وزارت 
ارتباطات با همكاري تعدادي از پژوهشگران اقدام به 
تهيه پيش نويسي از اليحه حمايت از داده ها و حريم 
خصوصي در فضاي مجازي كرد و پس از انتشار آن از 
صاحب نظران درخواست شد نظرات خود را درباره آن 
بيان كنند. شش ماه بعد در خرداد ۱۳۹۷، زماني كه 
اتحاديه اروپا قانوني را با عنوان GDPR يا مقررات 
عمومي حفاظت از داده اتحاديه اروپا تصويب كرد، 
محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر وقت ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات در توييتي به زبان انگليس��ي با 
تبريك به كميسيون اروپا بابت اين مصوبه نوشت: 
»من به دنبال ارس��ال اليحه اي ب��راي حفاظت از 
داده ها در ماه هاي آت��ي و راه اندازي گفت وگوهاي 
سازنده با اتحاديه اروپا درباره همكاري هاي قانوني 
و فني هس��تم.«. هرچند آذري جهرمي در رسيدن 
به هدف خود ناكام مان��د اما در طول دوره وزارتش 
هرگاه خبري از نش��ت اطالعات منتشر مي شد، بر 

لزوم تصويب اين اليحه تاكيد مي كرد.

   اليحه صيانت از داده ها
مرداد همان س��ال، خب��ري مبني ب��ر رونمايي از 
اليحه صيانت از داده هاي ش��خصي منتش��ر شد. 
هدف اصلي اين قانون، صيانت از داده هاي شخصي 
ذكر ش��د. يك س��ال بعد از رونمايي از اين اليحه و 
در س��ال ۱۳۹۸ پيگيري خبرگزاري هاي مختلف 
مش��خص كرد نمايندگان از سرنوش��ت اين اليحه 
۷۸ ماده اي بي خبرند. در اص��ل اين اليحه در پيچ 
و خم ه��اي تصويب در كميس��يون هاي مختلف به 
سرانجام نرسيد. بر اساس آنچه در اليحه پيشنهادي 
دولت روحاني براي حفاظت از داده هاي ش��خصي 
مطرح ش��ده، »پردازش داده هاي شخصي مربوط 
به وضعيت ها يا موقعيت هاي غيرعمومي، منوط به 
رضايت شخص موضوع آنهاست و پردازش داده هاي 
شخصي بدون رضايت اش��خاص را در شرايطي كه 
براي پيشگيري يا پاسخ به تهديدهاي نظم، ايمني 
و امنيت عمومي ضروري باش��د ي��ا باعث صيانت 
از حيثي��ت، جان يا مال خود ش��خص ش��ود مجاز 
دانسته است.« اين اليحه در تعاريف برخي مفاهيم 
مانند داده ش��خصي حس��اس و برخي از مقررات 
ش��باهت هايي با GDPR يا همان مقررات عمومي 

حفاظت از داده اتحاديه اروپا دارد.

   مقررات عمومي حفاظت 
از داده اتحاديه اروپا چيست؟

مقررات عمومي حفاظ��ت از داده اتحادي��ه اروپا يا 
GDPR ش��امل احكام و الزاماتي مرتبط با پردازش 
اطالعات شخصي قابل تش��خيص در اتحاديه اروپا 
مي ش��ود و همه كس��ب وكارهايي كه با اين منطقه 
اقتصادي م��راوده كاري دارند بايد ب��ه اين مقررات 
پايبند باش��ند. بدين ترتيب، فرايندهاي كسب وكار 
كه اطالعات ش��خصي را اداره مي كنند بايد مبتني 
بر »حفاظت اطالع��ات از طريق طراح��ي و به طور 
پيش فرض« باش��ند؛ يعني اطالعات شخصي بايد 
با استفاده از مستعارس��ازي يا بي نام سازي ذخيره و 
حداكثر محرمانگي به طور پيش فرض در نظر گرفته 
ش��ود. همچنين در اين مقرره آمده است: پردازش 
اطالعات ش��خصي كه آشكارگر نژاد، قوميت، عقايد 
سياسي، اعتقادات مذهبي يا فلسفي يا عضويت در 

اتحاديه هاي كارگري است بايد ممنوع شود. 
همچنين پ��ردازش داده هاي ژنتيك��ي و داده هاي 
بيومتريك به منظور شناس��ايي منحصربه فرد يك 

شخص حقيقي، داده هاي مربوط به سالمت، زندگي 
جنس��ي و گرايش جنسي افراد ممنوع است. اما اين 
بند نيز تبصره هايي دارد. يكي از مهم ترين تبصره ها به 
كنترلگر اجازه مي دهد اين نوع داده ها را براي حفاظت 
از منافع حياتي فرد دارنده اطالعات يا شخص حقيقي 
ديگري پردازش كند؛ اگر فردي كه اطالعات متعلق 
به اوس��ت، از نظر فيزيكي يا قانون��ي قادر به رضايت 
دادن نباشد. عالوه بر اين، براي ايجاد، اعمال يا دفاع 
از دعاوي حقوقي يا هر زم��ان ديگري كه دادگاه در 
حال اقدام در حوزه مقام قضايي خود است، پردازش 

اين داده هاي شخصي بالمانع است.

   بومي سازي مقررات حفاظت از داده
شهريورماه ۱۴۰۰، دو س��ال بعد از آنكه نمايندگان 
مجلس وقت از سرنوش��ت اليح��ه صيانت از داده ها 
ابراز بي اطالعي مي كردند، گروهي از آنها با هدف رفع 
خألهاي قانوني مربوط به داده ها و اطالعات به ويژه 
داده هايي كه در فضاي مجازي توسط ارايه دهندگان 
خدمات از مردم و كسب وكارها گردآوري و پردازش 
مي ش��ود، طرح »حماي��ت و حفاظ��ت از داده ها و 
اطالعات ش��خصي« را اعالم وصول كردند. در ماده 
دوم اين طرح، بخشي كه به تعاريف واژگان اختصاص 
دارد، داده و اطالع��ات ش��خصي را داده و اطالعاتي 
تعريف مي كند كه به تنهايي ي��ا به همراه داده هاي 
ديگر، شخص موضوع داده را مي شناساند و نشاني از 
تفكيك ميان داده هاي شخصي و داده هاي حساس 

شخصي نيس��ت. بنا بر آنچه در اين طرح بيان شده 
اس��ت، پردازش داده ها و اطالعات شخصي مربوط 
به وضعيت ها يا موقعيت هاي غيرعمومي، منوط به 
رضايت شخصي است كه داده ها به او مربوط مي شود. 
همچنين ش��خص حقيقي يا حقوقي ك��ه داده به او 
تعلق دارد اين حق را داراست كه در هر زمان، پردازش 
يا عدم پردازش همه يا بخشي از داده ها و اطالعات را 
بخواهد. مش��روط بر آنكه داده ها و اطالعات يا نتايج 
حاصل از آنها نادرس��ت باشد يا داده ها و اطالعات يا 
پردازش آنها خارج از محدوده رضايت او باش��د. اما 
اين طرح نيز در پيچ و خم بررس��ي ها متوقف شد تا 
آبان ماه كه وزير ارتباطات از تدوين اليحه حفاظت 
از داده ها و حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي 
خبر داد. پنجم دي ماه نيز از قول عيس��ي زارع پور 
گفته ش��د كه اين طرح در مس��ير مجلس اس��ت. 
هرچن��د هنوز جزييات��ي از محت��واي اليحه اخير 
وزارت ارتباط��ات در خصوص حفاظت از داده هاي 
شخصي منتشر نشده و مشخص نيست اين اليحه 
بر پايه همان اليحه دولت دوازدهم تدوين و به روز 
شده يا اليحه جديدي در اين خصوص تدوين شده 
اس��ت، اما تدوين چندباره  طرح هايي براي صيانت 
از اطالعات ش��خصي مردم در دولت ها و دوره هاي 
مختلف مجلس نشان از اهميت قانون گذاري در اين 
مورد دارد، موضوعي كه هر بار به داليل سياسي از 
دس��تور كار كنار گذاشته مي ش��ود اما بار ديگر در 

دولتي ديگر به گونه اي ديگر مطرح مي شود.
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براي تخفيف تا 90 درصد مكالمه 
و اينترنت، چه كدي را بگيريم؟

به گزارش ايلنا، با افزايش تعداد اپراتورهاي تلفن همراه 
زمينه رقابت بين آنها در جذب تعداد بيشتر مشتركان 
نس��بت به رقباي خود شكل گرفت. برهمين اساس 
اپراتورهاي تلفن همراه همواره سعي مي كنند با ارايه 
خدمات گوناگ��ون و متنوع ضمن جلب توجه تعداد 
بيشتر مشتركان تلفن همراه، رضايت مشتريان خود 
را نيز جل��ب نمايند. به عنوان مثال هم اكنون اپراتور 
هم��راه اول دو طرح »اينترنت همراهي« و »مكالمه 
همراهي« را در بين كمپين هاي ج��اري خود دارد 
كه اگر عالقه مند به كاهش هزينه هاي ارتباطي خود 
مخصوصا در بخش اينترنت موبايل هستيد، بد نيست 
نسبت به آن آگاه باشيد. در ادامه گزارش به تشريح هر 

كدام از اين دو طرح تخفيف دار جذاب مي پردازيم.

   همراهي همراه اول با اينترنت همراهي
در طرح اينترنت همراهي به هريك از مشتركان )دايمي 
يا اعتباري( همراه اول بسته هاي اينترنت ويژه و مقرون به 
صرفه پيشنهاد مي شود. اين پيشنهاد با بهره گيري از هوش 
مصنوعي و براساس الگوي مصرف هر مشترك بوده و كامال 
به صورت اختصاصي هر مشترك است و به طور كلي حدود 
۴۰ درصد ارزان تر از بسته هاي عادي است. مشتركان اين 
اپراتور مي توانند به منظور بهره مندي از اينترنت همراهي 
همراه اول ابتدا كد #2۱۱*۱۰۰۰* را شماره گيري و پس 
از مشاهده بسته هاي پيشنهادي طرح همراهي، شماره 
بسته پيشنهادي خود را انتخاب نمايند، الزم به توضيح 
است كه در صورت داشتن اينترنت فعال، بسته منتخب 
براي مش��ترك رزرو خواهد شد. مش��تركان اين اپراتور 
همچنين مي توانند جهت استعالم بسته اينترنت همراهي 

خود كد #2۱۰*۱۰۰۰* را شماره گيري نمايند.

   با مكالمه همراهي؛
 بسيار ارزانتر صحبت كنيد

و ام��ا »مكالم��ه همراه��ي« نيز از ديگ��ر طرح هاي 
بس��ته اي همراه اول اس��ت كه آن را با شعار »بسيار 
ارزان تر صحبت كنيد« براي مشتركان خود در نظر 
گرفته اس��ت. مكالمه همراهي طرحي جذاب براي 
عالقه مندان به مكالمه تلفني اس��ت كه براساس آن 
گفت وگوي درون شبكه اي )همراه اول و تلفن ثابت( 
بسته هاي مكالمه بسيار مقرون به صرفه توسط هوش 
مصنوعي و براس��اس الگوي مصرف به مش��تركان 
همراه اول ارايه مي شود. اين بسته ها كامال به صورت 
اختصاصي هر مشترك بوده و حدود ۹۰ درصد ارزانتر 
از بسته هاي عادي اين اپراتور است.  عالقه مندان جهت 
بهره مندي از اين طرح نيز مي توانند با شماره گيري كد 
#۱۱*۱۰۰۰* پس از مشاهده بسته هاي پيشنهادي 
بسته مورد نظر خود را انتخاب و فعال كنند. همچنين 
جهت استعالم بسته مكالمه همراهي نيز مي توان 

كد #۱۰*۱۰۰۰* را شماره گيري كرد.
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محدوديت هاي اينترنتي، در آستانه ۴ ماهگي

ب�ه گ�زارش مرکز اط�اع رس�انی اداره 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
کرمانشاه دکتر نادر نوروزی با حضور در 
مسجد اشجاری یکی از مساجد قدیمی 
ش�هر کرمانش�اه از نزدیک با ساکنین و 
نمازگزاران اطراف این مسجد در خیابان 

خیام دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر نوروزی در این بازدید با اش�اره به 
فرارسیدن دهه بصیرت و لزوم تشریح 
جهاد تبیین گفت: بس�یاری از ش�بکه 
ه�ای ماه�واره ای در ح�ال تبلیغ این 
مساله هس�تند که دوران رژیم گذشته 
کش�ور در وضعیت خوبی قرار داش�ته 
و برای بهت�ر نش�ان دادن دوران رژیم 
پهلوی برنام�ه ریزی زیادی ک�رده اند 
و ای�ن در حالی اس�ت که کش�ور ما در 
دوران قب�ل از انقاب عقب افتاده بود و 
خارجی ها در کشور ما همه کاره بودند 
و پائین ترین رتبه های آنها در کشور ما 

همه کاره بودند و به شعور و اقتدار ملت 
ما توهین می کردند.

وی افزود: در دوران گذش�ته اگر کس�ی 
می خواست پست یا منصبی بگیرد باید 
به سفارت کش�ورهای خارجی پناه می 
برد تا اینکه ب�ا همت مردم و رهبری امام 
خمینی)ره( انقاب اس�امی در کش�ور 
رخ داد و خوب پس از آن هم کش�ور فراز 
و فرودهای فراوانی مانند جنگ و توطئه 
های مختلف را تجربه کرد اما امروز ایران 
یک کش�ور قوی و مس�تقل اس�ت  و در 
میز مذاکرات ابرق�درت های دنیا مقابل 
آن می ایس�تند چون ما اکنون کشوری 
با پیشرفت های چش�مگیر هستیم و از 
موضع قدرت با دنیا مذاکره می کنیم و چه 
بسا در بسیاری از مذاکرات جواب منفی را 
ما می دهیم، در داخل کشور مشکات و 
معضاتی هست اما اینها مربوط به اوضاع 
داخلی کش�ور اس�ت و قابل حل ولی در 

عرصه بین المللی مقتدر هستیم اما باید 
توجه کرد که این دس�تاوردها باید برای 
نسل جوان بازگو گردد تا دشمن بوسیله 
گوشی های موبایل و فضای مجازی آنها را 

فریب ندهد.
ش�هردار کرمانش�اه در بخش دیگری از 
س�خنان خود به موضوع�ات مربوط به 
شهر کرمانشاه اش�اره کرد و گفت: شهر 
کرمانش�اه با انباشت مش�کات و عقب 
افتادگی ها مواجه اس�ت و رفع همه آنها 
به یکباره میسر نیست اما سعی خواهیم 
کرد از فرصت خدمتگزاری به مردم نهایت 
استفاده را کنیم و به کمتر شدن مشکات 

و رفع دغدغه های مردم بپردازیم.
دکتر نوروزی ادامه داد: کرمانشاه ۱۱ هزار 
هکتار مس�احت دارد ک�ه ۱۲۲۴ هکتار 
آن باف�ت ناکارآمد و فرس�وده اس�ت و 
۳۵۰ هزار نفر از ش�هروندان س�اکن این 
مناطق هس�تند و خوب طبیعی اس�ت 

خدمات رس�انی به ای�ن مناطق مقداری 
سخت باشد اما مجموعه مدیریت شهری 
طی یکسال گذشته به مناطق حاشیه ای 
و بافت فرسوده توجه خاصی نشان داده و 
برای رفع مشکات و معضات این مناطق 

برنامه های خوبی را اجرا کرده است.
شهردار کرمانشاه افزود: در بخش حمل 
و نقل عمومی خیلی مش�کل داشتیم و 
مردم کرمانشاه کمتر از اتوبوس استفاده 
می کردن�د و همین باعث ش�ده بود که 
ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس ما در 
ابتداي شروع به کار ما در حد صفر باشد 
که خوش�بختانه توانستیم ۱۰۸ دستگاه 
اتوبوس و صد دستگاه خودرو ون را جهت 
ارتقای سطح حمل و نقل عمومی در شهر 

کرمانشاه اضافه کنیم.
وی گفت: طی یکس�ال گذشته ۲۰۰ هزار 
تن آس�فالت در ش�هر کرمانشاه ریخته 
ش�ده که چندین برابر س�نوات گذشته 

اس�ت، برای حل معضات ترافیکی هم 
طرح های زیادی دیده ش�ده که بزرگراه 
شهید س�رابیان یکی از آنها بود و تقاطع 
میدان س�پاه و تعریض پل قره سو هم از 
دیگر برنامه های ما جهت کنترل ترافیک 
شهر است. ش�هردار کرمانشاه در پایان 
گفت: در شهر کرمانش�اه روزانه 6۵۰ تن 
زباله تولید می شود و حدود ۱۵۰ تن زباله 
هم توس�ط زباله گ�ردان به س�رقت می 

رود که با طرح جم�ع آوری زباله از درب 
منازل مش�کل زباله گردی و ماندن زباله 
در مخزن ها هم حل می گردد ، این طرح 
به زودی اجرایی و ساعت ۹ هر شب زباله 
از درب منازل جمع آوری خواهد شد هر 
چند این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد و 
بدون کمک مردم موفق نخواهیم شد اما 
امیدواریم شهروندان در این خصوص یاور 

مجموعه مدیریت شهری باشند.

شهردارکرمانشاه:

بهزودیطرحجمعآوریزبالهازدربمنازلراآغازمیکنیم

بايد پيشرفت و دستاوردهای کشور را برای نسل جوان بازگو کرد

به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط عمومی و 
امور بین الملل  شهرداری کرمانشاه ، نخستین 
نشس�ت کمیته بان�وان مجمع ش�هرداران 

کانشهرهای ایران در تهران برگزار شد.
خان�م معصوم�ه کمری مش�اور ش�هردار و 
مسئول بس�یج بانوان ش�هرداری که در این 
نشست حضور پیدا کرده بود در این خصوص 
گفت : این نشس�ت با دس�تور کار بررس�ی 
ساختار و تشکیات حوزه زنان و خانواده در 
شهرداری های کان شهرهای کشور و بازدید 
از زیرس�اخت های حوزه زن�ان و خانواده در 
شهرداری تهران ) زیر مجموعه اداره کل بانوان 
و خانواده این شهرداری ( در محل سالن بحران 

واقع در پارک الله برگزار گردید.
وی افزود:ب�ا توج�ه ب�ه ض�رورت توج�ه 

شهرداری ها به مسائل ، مشکات و تامین زیر 
ساخت ها و نیازهای بانوان در شهر به عنوان 
رکن اصلی تحکیم بنیان خانواده و همچنین 
توجه به خانواده محوری در  اقدامات عمرانی 
شهرداری ها  ، نشس�ت مذکور برنامه ریزی 
و برگ�زار گردید ،از آنجا که تجرب�ه اداره کل 
بانوان شهر تهران به عنوان یک تجربه موفق 
در این حوزه می باشد،  در این نشست ضمن 
بررسی س�اختار موجود تهران ، در خصوص 
ایجاد ساختار های جدید در شهرداری های 
کانشهرها بحث و گفت و گو صورت پذیرفت .
خانم کمری ادامه داد:در این نشس�ت ضمن 
بررسی و تبیین اهمیت ش�کل گیری و قوام 
تش�کیات مدیریت امور بان�وان و خانواده 
در دس�تگاه های اجرایی و ش�هرداری های 

کانش�هرهای کش�ور ب�ا توجه ب�ه راهبرد، 
مأموری�ت و وظای�ف آنها توس�ط مدیر کل 
بانوان ش�هرداری ته�ران ، تحلیل وضعیت 
موجود کش�ور) از طریق ارایه گ�زارش تمام 
مدعوی�ن ای�ن نشس�ت ( ص�ورت جداگانه 
انج�ام پذیرفت،س�پس گروه های بررس�ی 
م�دل عملیاتی ش�کل گیری س�اختار اداره 
زنان و خانواده تشکیل گردید که شهرداری 
کرمانش�اه در گروه ش�هرهای کرج، زنجان، 
شیراز، بندرعباس و کرمان  با تسهیل گیری 
مدیر امور بانوان شهرداری منطقه ۲۲ تهران 
در یک گروه  قرار گرف�ت. در این گروه ابتدا 
اهداف و وظایف مش�اوران امور بانوان حاضر 
از جهت اقدامات و دس�تاوردهای شهرداری 
های هر ش�هر در گروه مذکور مورد بررسی و 

گزارش نویس�ی قرار گرفت. سپس بر اساس 
یک کار تیمی دالیل و ضرورت های تشکیل 
ساختار بر اساس شاخص های وضعیت موجود، 
شرح وظایف حال حاضر و مهمترین مسائل و 
دغدغه ها و دالیل نی�از به ایجاد و فعالیت در 

ساختار زنان مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور شهردار کرمانشاه همچنین گفت  در 
ادامه :راهکاره�ای هر عضو با توجه به نیازها، 
راهکار پیشنهادی ، ارکان و ساختارهای همکار 
با ساختار زنان در هر شهرداری بررسی گردید.
 نشس�ت کمیته بان�وان مجمع ش�هرداران 
کانش�هرهای ای�ران در تاری�خ ۳ و ۴ در 
ش�هرداری تهران برگزار و در این نشس�ت 
خانم دکتر قاسم نژاد نماینده مجلس شورای 
اس�امی و رئیس فراکس�یون زنان مجلس ، 

خانم دکتر اردبیلی مدیر کل بانوان شهرداری 
ته�ران و دو ت�ن از نماین�دگان بانو ش�ورای 
اس�امی ش�هر تهران و همچنین خانم دکتر 
فرامرزی دبیر کمیس�یون ام�ور اجتماعی و 

فرهنگی ش�هرداری های کانشهرها و خانم 
دکتر قیصری مشاور بانوان وزیر نفت  عاوه 
بر برنامه اصلی نشست  طی این دو روز به ایراد 

سخنرانی پرداختند .
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 بررسی ساختار و تشکيالت حوزه زنان و خانواده 
در شهرداری های کالن شهرهای کشور



تعادل|
رييس اتاق بازرگان��ي تهران مي گويد: در حال حاضر 
اقتصاد ايران از تركيه حدود 500 ميليارد دالر عقب 
مانده و رشد سرمايه گذاري نسبت به استهالك كاهش 
پيدا كرده است. از طرفي، عدم فروش نفت بيش از 100 
ميليارد دالر به اقتصاد ايران ضرر وارد كرده است. بنابر 
اظهارات مسعود خوانس��اري، بعد از نفت درآمدهاي 
دالري پتروشيمي بيشتر است؛ به طوري كه در سال 
57 توليد محصوالت پتروشيمي حدود 3 ميليون تن 
و در س��ال 97 حدود 80 ميليون بوده و اميدواريم با 
نوآوري ها در اين حوزه اين درآمد را افزايش بدهيم 
و در سال 1404 به 133 ميليون تن برسد. از اين رو، 
بخش خصوصي با حمايت از اين بخش به دنبال تحول 

ديجيتال در صنعت پتروشيمي است. 

    حمايت از نوآوري در اقتصاد ديجيتال
رييس اتاق تهران در نشست رويداد توسعه زيست بوم 
نوآوري صنعت پتروش��يمي با اش��اره به تالش هاي 
جوانان براي زنده نگه داش��تن اميد در كشور، گفت: 
همه مي دانيم كه شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور 
دشوار ش��ده، اما بايد با كمك به يكديگر وضعيت را به 
شرايط بهتر هدايت كنيم.  مسعود خوانساري با بيان 
اينكه از 3 سال پيش كميسيون نوآوري ديجيتال در 
اتاق تهران تشكيل شد، گفت: به نظر مي رسد با وجود 
افت سرمايه گذاري و خروج س��رمايه از كشور نجات 
اقتصاد ايران با تحول و نوآوري در اقتصاد ديجيتال گره 
خورده است از اين رو اتاق تالش دارد كه حمايت خود 
را از جواناني كه در اين مس��ير قرار دارند انجام بدهد. 
خوانساري اقتصاد ايران و تركيه را در سال 57 نزديك به 
هم دانست و افزود: در حال حاضر اقتصاد ايران از تركيه 
حدود 500 ميليارد دالر عقب مانده اس��ت همچنين 
رشد سرمايه گذاري نسبت به استهالك كاهش پيدا 
كرده است. وي با اشاره به تجربه تورم هاي دو رقمي در 
4 دهه اخير، بيان كرد: تورم در سال هاي اخير 30 تا 40 
درصدي شده است همچنين ارزش پول ملي نسبت 
به ت��ورم روزانه افت پيدا مي كند و از س��وي ديگر ما با 
مقوله كاهش سرمايه اجتماعي مواجه هستيم. اميدي 
كه براي ما باقي مانده اس��ت تحول ديجيتال است كه 
مي تواند عقب ماندگي هاي ما را جبران كند. رييس اتاق 
بازرگاني تهران با بيان اينكه عدم فروش نفت بيش از 
100 ميليارد دالر به اقتصاد ايران ضرر وارد كرده است، 
گفت: رشد صنعت پتروشيمي قابل توجه است، در سال 
57 توليد محصوالت پتروشيمي حدود 3 ميليون تن و 
در سال 97 حدود 80 ميليون و اميدواريم كه در سال 
1404 به 133 ميليون تن برسد. به گفته خوانساري؛ 
بعد از نفت درآمدهاي دالري پتروشيمي بيشتر است 
و اميدواري��م كه با نوآوري ها در اين حوزه اين درآمد را 
افزايش بدهيم. وي وظيفه اتاق بازرگاني تهران را واسط 
شدن بين بنگاه هاي سنتي و نوآور دانست و خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر خروج سرمايه از ايران به 10 ميليارد 
دالر رسيده اس��ت كه به نظر مي رسد اين عدد بيشتر 
شود. همچنين شاهد خروج نخبگان در همه زمينه ها 
هس��تيم و وجود جوانان فعال در حوزه اس��تارتاپ ها 
و هدايت دانش آنها به بخش ه��اي صنعتي و تجارت 

مي تواند شرايط اقتصاد را به بهبود بدهد.

    توليد ارزش افزوده كيفي و پايدار
رييس كميس��يون انرژي و محيط زيست اتاق تهران 

ه��م »چارچوب نظري تغيي��ر در راهبردهاي بخش 
پتروشيمي كشور را ترسيم كرد و چالش هاي كنوني 
صنعت پتروشيمي را رقابت پذيري و ارتقاي كيفيت و 
نيز متنوع سازي توليد عنوان كرد و گفت: يكي ديگر از 
مسائلي كه تمام شؤون فضاي كسب وكار با آن مواجه 
است، مساله ارتباط است. نحوه برقراري ارتباط چنان 
حائز اهميت است كه امروز چالش هاي رفتاري را در 
جامعه پديد آورده و در اين فضا ضرورت دارد كه يك 
چارچوب نظارتي براي مديريت شايس��ته تنگناها و 
بالتكليفي هاي ناشي از تحريم  طراحي شود. رضا پديدار 
عنوان كرد كه در مرحله بعد، نوعي تغيير و دگرگوني 
اتفاق مي افتد كه ضرورت شناسايي و جذب منابع را 
دوچندان مي كند. او سپس به نقاط ضعف و قوت اين 
مسير اشاره كرد و گفت: دارايي هاي طبيعي، سازمان  
بخشي و عوامل انساني و فناورانه كه شامل نيروهاي 
كار باتجربه است، جزو نقاط قوت كسب وكارها تلقي  
مي ش��ود. رييس كميس��يون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران افزود: براي سازمان بخشي بايد يك محيط 
مساعد سياست گذاري وجود داشته باشد. در واقع در 
چنين محيطي مي توان يك شالوده محكم ايجاد كرد 
و سپس در مسير پيشرفت قرار گرفت. راه پيشرفت نيز 
داراي دو بخش چشم انداز و اهداف است؛ به اين ترتيب 
در بخش چشم انداز بايد بر دارايي هاي طبيعي و نقاط 
قوت صنعتي ايران براي تامين بازارهاي جهاني تكيه 
كرد.  نخستين هدف راهبردي از نگاه پديدار، مديريت 
روابط تجاري براي موفقيت در يك محيط مطمئن و 
متحول خارجي است. هدف راهبردي دوم نيز حمايت 
از اصالحات نهادي و سياسي براي افزايش فرصت هاي 
توليد خواهد بود. ارزيابي فرصت هاي توليد و اصالحات 
نهادي روي اين فرصت ها خواهد بود. هدف راهبردي 
سوم نيز تسهيل سرمايه گذاري و دسترسي به منابع 
مالي براي رشد و متنوع سازي و البته گام نهايي ارتقاي 
كيفيت و پايداري زيست محيطي براي رشد بلندمدت 

در اين بخش اس��ت. او آثار چارچوب نظري تغيير در 
راهبرد بخش پتروشيمي را افزايش صادرات، گسترش 
فعاليت هاي پايين دس��تي و بهبود پايداري زيس��ت 
محيطي برشمرد. رييس كميسيون انرژي و محيط 
زيست اتاق تهران با تاكيد بر اينكه، پيمودن اين فرايند 
و توليد ارزش افزوده در صنعت پتروشيمي سه تا 5 سال 
به طول مي انجامد، گفت: ارزش افزوده پديد  آمده در 
كمتر از اين بازه، ارزش كيفي و پايداري نخواهد داشت.

    الزامات همكاري 
شركت هاي بزرگ و كوچك

در ادامه اين جلس��ه، معاون توسعه صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي س��خناني در ب��اب الزام��ات همكاري 
كسب وكارهاي بزرگ و شركت هاي دانش بنيان ايراد 

كرد و آنها را از همكاري مستقيم بر حذر داشت.
س��ياوش ملكي فر ب��ه همكاري ش��ركت ديجي كاال 
با ش��ركت آپتايم اش��اره كرد و گف��ت: اين همكاري 
حدود 37 درصد ب��ه بهره وري ديج��ي كاال در حوزه 
لجستيك افزوده است. به رغم اين سودآوري و با وجود 
آنكه ش��ركت آپتايم به اطالعات مهمي از ديجي كاال 
دسترسي دارد، اما ش��ركت ديجي كاال در اين سال ها 
سعي نكرده اين شركت را از آن خود كند. اين يك نمونه 
از س��رمايه گذاري ش��ركت بزرگ در شركت كوچك 
است كه البته پيچيدگي بس��ياري دارد. او در ادامه با 
طرح اين پرس��ش كه چرا ش��ركت هايي نظير همراه 
اول و اتكا رشد ديجي كاال را تجربه نكردند؟ افزود: اگر 
ديجي كاال به صورت مستقيم بر آپتايم سرمايه گذاري 
مي كرد، چنين رش��دي را به دست نمي آورد. در واقع، 
هرگونه سرمايه گذاري يا ارتباط مستقيم ميان بزرگ ها 
و كوچك ها خطرناك اس��ت و براي اين ارتباط بايد از 
نهادهاي واسط بهره  گرفت. چنانكه شركت ديجي كاال 
نيز براي برقراري اين نوع ارتباطات از مركز نوآوري خود 
بهره  مي گيرد. ملكي فر سپس به فرصت هاي ايجاد شده 

در قانون جهش توليد دانش بنيان و به ويژه ماده 11 اين 
قانون پرداخت و گفت: طبق اين ماده قانوني  حداكثر 
30 درصد سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس تهران يا بازار اول يا دوم فرابورس ايران 
يا شركت هاي داراي س��رمايه ثبتي به ميزان حداقل 
يك سي ام س��رمايه صندوق نوآوري و شكوفايي، در 
شركت ها و موسس��ات دانش بنيان و فناور به عنوان 
اعتبار مالياتي در نظر گرفته مي شود و به همين ميزان 
از ماليات قطعي ش��ده سال تخصيص سرمايه مذكور 
يا س��ال هاي بعد كسر مي شود. رييس مركز نوآوري و 
تحول ديجيتال اتاق تهران هم با اشاره به رشد سه برابري 
شركت هاي دانش بنيان در صنعت نفت، عنوان كرد كه 
تعداد اين شركت ها از 150 شركت در سال 1400 به 
550 شركت در س��ال 1401 رسيده است و بايد اين 
نكته مورد بررسي قرار گيرد كه اين شركت ها عالوه بر 
رشد كّمي از رشد كيفي هم برخوردار بوده اند يا خير. 
س��حر بنكدارپور با تاكيد بر اينكه شركت هاي بزرگ و 
كوچك مي توانند نقش مكمل را براي يكديگر ايفا كنند، 
گفت: شركت هاي بزرگ معموال از رشد آهسته، كمبود 
خالقي��ت، فرآيندهاي غيرمنعطف و ريس��ك گريزي 
رنج مي برند و در مقابل دش��واري هاي دسترس��ي به 
بازاره��اي جديد، ني��روي كار كم تجربه، كمبود منابع 
و چهره شناخته نش��ده از جمله چالش هايي است كه 
اس��تارت آپ ها با آن دس��ت به گريبانند. بنابراين اين 
شركت ها از طريق همكاري ضعف هاي يكديگر را پوشش 
داده و با سرعت بيشتري مسير رشد را طي مي كنند. او 
گفت: مركز نوآوري اتاق تهران، از طريق ايجاد ارتباط و 
تسهيل تامين مالي مي تواند به ايجاد زيست بوم نوآوري 
در صنعت پتروشيمي كمك كند و براي دستيابي به اين 
هدف از بازيگران اين زيس��ت بوم نظير شركت هاي 
دانش بنيان و فناور، صاحبان پروژه ها، مراكز نوآوري 
و ش��تاب دهنده ها، صندوق ها و س��رمايه گذارها و 

فعاالن صنعت پتروشيمي كمك بگيرد.
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توقف ثبت سفارش
واردات برنج از هند

ساالر ساكت - نايب رييس انجمن واردكنندگان برنج 
ايران - با بي��ان اينكه از يك ماه پيش ثبت س��فارش 
واردات برنج از هند با تصميم دولت متوقف شده است، 
گفت: اين تصميم از پيش اعالم نشده مي تواند تبعات 
منفي را به دنبال داشته باشد و به بدعهدي تجار ايراني 
و بي اعتباري ايشان منتهي شود. وي با اشاره به اينكه 
چنين تصميمي بايد پيش از آغاز فصل برداشت و شروع 
خريدهاي خارجي اتخاذ و ابالغ مي شد، ادامه داد: وجود 
برخي مش��كالت در مناس��بات اقتصادي دو كشور از 
جمله منفي شدن تراز تجاري، داليلي است كه با انجمن 
واردكنندگان برنج ايران براي اين تصميم مطرح شده 
و اين در حالي اس��ت كه به دليل محدوديت هاي مالي 
ناشي از تحريم و همچنين عدم پشتيباني شركت هاي 
كشتيراني، جايگزين كردن ديگر كشورهاي توليدكننده 
برنج در كوتاه مدت ممكن نيست.نايب رييس انجمن 
واردكنندگان برنج ايران با اشاره به اينكه تا پيش از اين 
تصميم برنج هندي بيشترين س��هم از بازار برنج هاي 
وارداتي كشور را به خود اختصاص داده بود، تصريح كرد: 
كيفيت باال و قيمت مناسب موجب شده تا مصرف كننده 
ايراني نس��بت به برنج هندي اقبال داش��ته باش��د و 
واردكنندگان نيز آنچه را وارد مي كنند كه نياز بازار است 
و براي آن تقاضا وجود دارد و تغيير ذائقه مصرف كننده و 
جايگزيني برنج ديگر در كوتاه مدت امكان پذير نيست. 
وي با بيان اينكه برنج  هندي عالوه بر تامين نياز ۶ دهك 
كم برخ��وردار، تعديل كننده قيم��ت برنج هاي ايراني 
است، توضيح داد: توقف واردات عالوه بر اينكه به افزايش 
قيمت محصول داخل منجر مي ش��ود، باعث شده تا 
تجار پاكستاني قيمت ها را نه تنها براي صادرات به ايران 
كه براي عرضه در بازار كشور خودشان افزايش دهند. 
ساكت با بيان اينكه قشر پرجمعيتي از مصرف كنندگان 
كشور به دليل مزيت قيمت، مصرف كننده برنج هندي 
هستند، اظهار كرد: در تأمين نياز برنج كشور بايد همه 
اقشار ديده شوند و در حالي كه جمعيت قابل توجهي از 
مصرف كنندگان متقاضي برنج هندي هستند، حذف آن 
از سبد واردات كشور در كوتاه مدت ممكن نيست. وي 
توضي��ح  داد: در صورت عدم واردات برنج از هند، بازار با 
كسري عرضه روبرو مي شود و اين به معني تورم تقاضا در 
بخش ديگر بازار است كه به افزايش قيمت منتهي خواهد 
شد و به قشر بزرگي از خانواده هاي كم برخوردار آسيب 
مي زند. بنا بر اعالم روابط عمومي انجمن واردكنندگان 
برنج، ساكت با اشاره به اينكه انجمن واردكنندگان برنج 
ايران با پيش بيني وضعيت بازار، با ارسال نامه هاي مكرر 
به مسووالن متولي بازار هشدار داده  است كه پيش از وقوع 
مشكل چاره انديشي كنند، افزود: متأسفانه اين تصميم 
به طور ناگهاني و بدون اطالع رس��اني قبلي اتخاذ شده 
است و براي حفظ تعادل در بازار بايد تصميمي عاجل 
اتخاذ شود. وي در بخشي ديگر از سخنان خود به تصميم 
منطقي دولت براي واردات برنج در سال جاري اشاره كرد 
و گفت: در حالي كه قريب به 10 سال ممنوعيت فصلي 
واردات اعمال مي شد و چهار ماه ابتدايي فصل برداشت 
كه بازار با افزايش عرضه و تعديل قيمت روبرو اس��ت، 
واردات ممنوع مي شد، امسال اين ممنوعيت حذف شد. 
نايب رييس انجمن واردكنندگان برنج ايران مطرح كرد: 
در حالي اين تصميم موجب مي شد كه با خريد برنج از 
مبادي توليدي در ابتداي فصل برداشت كه قيمت ها 
ارزان تر اس��ت، قيمت تمام ش��ده براي مصرف كننده 
كاهش يابد، متاسفانه اين ممنوعيت ناگهاني آن تصميم 
منطقي را خنثي و بي اثر كرده است. وي با اشاره به اينكه 
همه كشورهاي توليدكننده برنج ظرفيت مازاد براي 
صادرات ندارند، توضيح داد: در كش��ورهايي كه توليد 
و صادرات محدود اس��ت، ورود تج��ار ايراني و ايجاد 
تقاضاي جديد موجب برهم خوردن نظم بازار مي شود.

شگرد توليدكنندگان
لوازم خانگي در افزايش قيمت

برخي از توليدكنندگان لوازم خانگي در شرايط ركودي 
بازار محص��والت خود را با ش��گردهايي خاص آن هم 
با قيمت هاي باال در بازار عرض��ه مي كنند. به گزارش 
خبرگزاري تس��نيم، در طول هفته اخير با روند نزولي 
قيمت دالر پيش بيني ها براين بود تا شايد قيمت لوازم 
خانگي نيز متاثر از اين موضوع روند كاهش��ي را تجربه 
كند اما متاسفانه هنوز بازار نسبت به تغييرات نرخ ارز 
مقاومت كرده و حتي توليدكنن��دگان در تالش براي 
دريافت مجوز افزايش قيمت هستند. در شرايط فعلي 
برخي از توليدكنندگان تمايلي به عرضه محصول در 
بازار نداش��ته يا برخي ديگر با اعالم ليست هاي جديد 
محصوالت را با قيمت هايي باالتر در بازار عرضه كردند. 
در اين شرايط بيشتر مردم ترجيح مي دهند خريدي از 
بازار نداشته ومنتظر ثبات قيمت ها و حتي روند كاهشي 
قيمت ها باشند. البته برخي از توليدكنندگان نيز به جاي 
معرفي ليست جديد، محصوالت خود را با شگردهايي 
خاص آن هم با قيمت هاي باال در بازار عرضه مي كنند 
به نحوي كه محصول گذشته را با تغييراتي جزئي مانند 
تغيير صفحه نمايش يا جابه جايي دكمه ها آن را محصول 
جديد معرفي كرده و راهي بازار مي كنند. كه واحدهاي 
نظارتي بايد با اين متخلفين برخورد الزم را انجام دهد. 
بررسي ها نش��ان مي دهد در حال حاضر در بازار لوازم 
خانگي همچنان ركود حاكم است و فروشنده ها براي 
آنكه محصوالت خود را بفروش��ند در قالب طرح هايي 
اقساطي اقدام به فروش محصوالت مي كنند اما هنوز 
مصرف كننده رغبتي به خريد نداشته و بازار به نوعي در 
ركود كامل به سر مي برد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي 
با نزديك شدن به بازار شب عيد بايد سياست مناسبي 
براي تشويق مردم به خريد كاال و رفع ركود موجود اعمال 
كرد تا ضمن خريد محصول توسط مصرف كنندگان 

چرخه توليد اين صنعت نيز با مشكل روبرو نشود.

چاره اي جز تك نرخي كردن 
ارز نداريم

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد كه 
با وجود تمام سياست هايي كه با هدف حمايت از وضع 
معيش��تي مردم يا توليدكنندگان اجرايي شده، هنوز 
بهترين راهكار تك نرخي كردن ارز است. مهرداد عباد در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: يكي از مهم ترين موضوعاتي 
كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از 
واقعيت هاي اقتصادي اس��ت. راهكارهايي كه منجر به 
پايين نگه داش��تن مصنوعي نرخ ارز مي شود يا با چند 
نرخي كردن آن، فضايي براي رانت ايجاد مي كند، در آينده 
نه چندان دور خود به معضلي جديد بدل مي شوند كه 
مشابه آن را در تجربه دولت گذشته ديديم. وي با اشاره به 
تصميم مهم دولت سيزدهم در حذف ارز 4۲00 توماني، 
بيان كرد: ما در بخش خصوصي از ابتداي سال تحت تاثير 
اين تصميم مهم قرار گرفتي��م زيرا ارز ترجيحي كه در 
دولت گذشته اجرايي شده بود، خود به فضايي براي رانت 
و فساد بدل شد و همين موضوع كار را در مديريت بازار ارز 
دشوار كرد. اينكه پس از اجراي اين تصميم، خود دولت 
فعلي وارد فضايي نش��ود كه تجربه اي شبيه به گذشته 
را تكرار كند اهميت فراواني خواهد داشت. عضوهيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه هرچه فاصله 
ميان نرخ نيمايي و نرخ بازار آزاد بيشتر شود، فضا براي 
رانت گسترده تر خواهد شد، توضيح داد: در اين ترديدي 
وجود ندارد كه دولت مي خواهد با اجراي اين سياست، 
قيمت تمام شده كاالهاي مصرفي مردم را پايين نگه دارد 
اما اگر اين عرصه به فضايي براي رانت تبديل شود، آنگاه 
شاهد آن خواهيم بود كه ارز با قيمت پايين تر گرفته شده 
و صرف واردات مي شود اما باز هم قيمت تمام شده كاال 
براي مردم كاهش پيدا نمي كند و همين مساله چالشي 
جديد براي دولت خواهد بود كه بايد همزمان هم با رانت 
مبارزه كند و به دنبال پايين آوردن فشار بر مردم باشد. به 
گفته عباد اينكه امروز فاصله بين نرخ نيما و بازار آزاد به 
۲0 تا 30 درصد رسيده، قطعا زنگ خطري است كه بايد 
برايش تصميم گيري كرد. وي با بيان اينكه راه برون رفت 
از اين مشكالت ارزي كه هر چند سال تكرار مي شوند، 
تالش براي بهبود اقتصاد ملي كشور است، تصريح كرد: 
عواملي مانند كسري بودجه مزمن و خلق نقدينگي، 
محدوديت يا حذف ارتباط اقتصاد ايران با كشورهاي 
مختلف دنيا و مديريت نكردن نرخ تورم باعث شده كه 
ارزش پول ملي ما سال به سال كمتر شده و به نقطه 
فعلي برسد. از اين رو براي اينكه بتوانيم از اين موقعيت 
بگذريم اصلي ترين راهكار بهبود وضعيت اقتصادي 

كشور در حوزه هاي مختلف و زيرساختي است.

قيمت پياز هنوز كاهشي نشده
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي استان تهران 
گفت: اگر بسترهاي كاهش قيمت پياز فراهم شود يعني 
يا صادرات انجام نش��ود يا واردات صورت گيرد قيمت 
پياز كاهش��ي مي شود. اس��داهلل كارگر در گفت وگو با 
ايسنا، در پاسخ به اينكه قيمت پياز چه زماني كاهشي 
مي شود؟گفت: قيمت پياز هنور كاهشي نشده است  و 
بايس��تي تدابيري براي آن اتخاذ شود تا قيمت ها روند 
كاهشي به خود بگيرد. يعني اگر بستر آن فراهم شود 
قيمت ها خ��ود به خود كاهش مي ياب��د.وي ادامه داد: 
بايستي واردات صورت بگيرد يا صادرات انجام نشود تا 
قيمت ها متعادل شود. البته بايد اين را در نظر داشت كه 
زمستان و تابستان مثل هم نيستند و قطعا در زمستان 
محصوالت تره باري افزايش قيمت دارند. رييس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و سبزي استان تهران افزود: قيمت 
خريد عمده پياز در ميدان مركزي ميوه و سبزي بسته 
به كيفيت آن كيلويي 19 تا ۲3 هزار تومان اس��ت كه 
مغازه داران بايستي با اعمال سود 35درصدي، آن را به 
فروش برسانند. يعني اگر مغازه داري پياز را كيلويي ۲4 
هزار تومان خريداري كند با احتساب هزينه هاي جانبي 
و سود اگر حدود 30 هزار تومان بفروشد گران فروشي 
نيست زيرا خودش هم گران خريده است. وي در پايان 
گفت: رصد بازرسان ما در سطح شهر، تعزيرات حكومتي 

و اتاق اصناف براساس فاكتور قابل پيگيري است.

رييسسازمانجهادكشاورزي
استانمركزي:

كشت قراردادي طرحي
براي حمايت از كشاورزان 

استان مركزي
رييس سازمان جهادكشاورزي استان مركزي كشت 
قراردادي را يكي از اولويت هاي وزارت جهادكشاورزي 
عنوان ك��رد و با اجراي اين طرح عالوه بر بس��ياري از 
مشكالت كشاورزان از جمله مشكل نقدينگي و تامين 
به موقع نهاده هاي كشاورزي حل خواهد شد. صفري 
با اش��اره به اينكه اين طرح در س��ال زراعي جاري به 
همه استان ها ابالغ شده افزود: طرح كشت قراردادي 
امسال تنها ش��امل كشت گندم آبي اس��ت و از سال 
آينده شامل محصوالت دير نيز خواهد. او تامين كود 
مورد نياز كشاورزان به صورت اعتباري و پرداخت 50 
درصد قيمت موقع برداشت گندم، ۲0 درصد تخفيف 
بيمه محصوالت كشاورزي و پرداخت مابقي حق بيمه 
در زمان برداش��ت و تحويل محصول به شركت غله و 
پرداخت هزينه حمل گندم از مزارع تا سيلو هاي مراكز 
خريد به ازاي هر تن گندم تحويلي 100 هزار تومان را 
از مزاياي اجراي كش��ت قراردادي عنوان كرد. رييس 
سازمان جهادكش��اورزي اس��تان مركزي در ادامه از 
كشاورزان و بهره برداران خواست براي بهره مندي از اين 
مزايا، هرچه زودتر نسبت به كشت قراردادي اقدام كنند. 
صفري گفت: روال ثبت نام هم ساده و به اين صورت است 
كه با نصب يك اپليكيشن كشاورزان مي توانند به راحتي 
در كمترين زمان اين قرارداد را انجام دهند يا با مراجعه به 
مديريت هاي جهادكشاورزي در شهرستان ها نسبت به 
كشت قراردادي اقدام و از مزاياي طرح برخوردار شوند. 
صفري افزود: از ابتداي اج��راي اين طرح تاكنون 10 
درصد كشتي كه در استان مركزي انجام شده كشاورزي 
قراردادي اس��ت و درصدد هس��تيم كه اين ميزان به 
صددرصد برس��د. او گفت: در سال زراعي جاري بيش 
از 4۶ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان زيركشت 
گندم آبي قرار گرفته كه شامل اجراي اين طرح مي شود.

رييساتاقتهرانعنوانكرد

عقب ماندگي 500 ميليارد دالري اقتصاد ايران از تركيه!

اتاقايرانبراساسگزارشآنكتادتحليلكرد

آرامشبهبازاربازميگردد؟

چشم انداز منفي از آينده تجارت جهاني

كاهشنسبيقيمتخودرو

اتاق بازرگاني اي��ران در جديدتري��ن ارزيابي خود از 
وضعي��ت اقتصاد جهان��ي و منطق��ه اي، از پيگيري 
همزمان توافقات اقتصادي ميان كشورهاي همسايه 
ايران خبر داده اس��ت. در پنج��اه و دومين گزارش از 
سلسله گزارش هاي »پايش تحوالت تجارت جهاني«، 
گلچيني از تحوالت اخير در دو اليه جهاني و منطقه اي 
محيط ژئواكونوميك ايران ارايه شده و آخرين روندها و 
پيش بيني هاي اقتصادي تهيه شده توسط بزرگ ترين 
نهادهاي اقتصادي بين المللي، در قالب داده هاي تازه 
مورد واكاوي قرارگرفته اند. در بخش تحوالت جهاني، 
به گزارش تازه آنكتاد پرداخته شده است كه چشم انداز 
چندان مثبتي از آينده تجارت جهاني ارايه نمي دهد. 
از منظر اين نه��اد با وجود آنكه تجارت جهاني بايد به 
ركورد 3۲ تريليون دالر در سال ۲0۲۲ برسد؛ اما طبق 
تازه ترين گزارش كه توسط آنكتاد منتشر شده است، 
انتظار مي رود كاهش��ي كه در نيمه دوم سال ۲0۲۲ 
آغاز شد در س��ال ۲0۲3 بدتر ش��ود، زيرا تنش هاي 

ژئوپليتيكي و ش��رايط س��خت مالي ت��داوم خواهد 
داشت؛ هر چند تصوير تجارت جهاني كاماًل تيره وتار 
نيست.  بر اس��اس اين گزارش، با وجود كاهش ارزش 
تجارت جهاني، حجم كل تجارت در طول سال ۲0۲۲ 
به رش��د خود ادامه داد كه نشانه اي از تقاضاي جهاني 
انعطاف پذير اس��ت. عالوه بر اين، بخش��ي از كاهش 
ارزش تجارت بين الملل در نيمه دوم س��ال ۲0۲۲ به 
دليل كاهش قيمت محصوالت اوليه است. در خبري 
ديگر، گمرك چين اخيراً اعالم كرد: روسيه با افزايش 
17 درصدي تحويل نفت به چين در ماه نوامبر نسبت 
به سال گذشته، از عربستان سعودي پيشي گرفت و 
به بزرگ ترين تأمين كننده نفت وارداتي اين كش��ور 
تبديل شد. اين روند نشان مي دهد كه چين عزم خود 
را براي كمك به اقتصاد بحران زده روسيه جزم كرده و 
همچنان بازار را به روي نفت روسيه باز نگه داشته است. 
مقايسه اين روند با كاهش شديد واردات نفت چين از 
ايران در دوره پس از خ��روج امريكا از برجام به خوبي 

تفاوت جايگاه ايران و روسيه در رادار سياست خارجي 
چين نشان مي دهد. در تحوالت منطقه نتايج اقتصادي 
سفر رييس جمهور چين به عربستان مورد بررسي قرار 
گرفته است. طي اين سفر، عربستان سعودي و چين، 
توافقنامه مشاركت استراتژيك جامع امضا كردند. بر 
اساس گزارش ها، ش��ركت هاي سعودي و چيني 34 
قرارداد سرمايه گذاري در زمينه انرژي سبز، فناوري 
اطالعات، خدمات ابري، حمل ونقل، لجستيك، صنايع 

پزشكي، مسكن و ساخت وساز را امضا كردند.
تالش كشورهاي منطقه براي گسترش روابط تجاري 
هم موضوع قابل تأم��ل ديگر در اين گزارش اس��ت. 
فدراسيون اتاق هاي عربستان و آژانس توسعه تجارت 
شركت هاي كوچك و متوس��ط آذربايجان از امضاي 
توافق نامه اي براي ايجاد يك شوراي تجاري مشترك 
عربستان و آذربايجان براي تقويت تجارت دو كشور و 
افزايش حجم تجارت و همكاري هاي سرمايه گذاري 
بين دو كشور خبر دادند. از سوي ديگر، رييس شوراي 

تجارت تركيه و عراق اخيراً اعالم كرده است كه تركيه 
و ع��راق در تالش اند تا حجم مبادالت تجاري بين دو 

كشور را به بيش از ۲0 ميليارد دالر افزايش دهند.
ريي��س اداره مناطق ويژه اقتصادي پاكس��تان اخيراً 
مدعي شده چهار منطقه ويژه اقتصادي )SEZ( كه در 
 )CPEC( چارچوب كريدور اقتصادي چين و پاكستان
ايجاد مي شوند، احتماالً حدود 575 هزار شغل مستقيم 
و بيش از يك ميليون شغل غيرمستقيم در پاكستان 
ايجاد خواهند كرد. شايسته است كه سياست گذاران 
به پتانسيل هاي عبور مس��يرهاي ترانزيتي از خاك 
كشور توجه ويژه داشته باش��ند. در بخش داده هاي 
تازه س��رمايه گذاري ۲14 ميلي��ارد دالري چين در 
زيرساخت ها مورد توجه قرار گرفته است. كميسيون 
توس��عه و اصالحات ملي چين در بيانيه اي اعالم كرد 
تا پايان م��اه نوامبر، بيش از ۲700 پروژه كه توس��ط 
ابزارهاي مالي مبتني بر سياست و توسعه كشور تأمين 

مالي شده اند، همگي روند اجرايي را آغاز كرده اند.

تالطم قيمتي در بازار خودرو كه طي يك و نيم ماه گذشته 
شروع ش��ده بود، در روزهاي گذشته قدري كمتر شده و 
به تناسب كاهش نسبي قيمت دالر در بازار آزاد، قيمت 
خودرو نيز دس��تخوش تغييراتي جزئي ش��ده است. به 
گزارش خبرگزاري مهر، طي تقريباً 50 روز گذشته قيمت 
خودرو در بازار به صورت افسارگسيخته اي افزايش يافت؛ 
به شكلي كه بررسي ها نشان مي دهد در بازه زماني يك 
ماهه قيمت خودرو ميانگين بين 50 تا ۲00 ميليون تومان 
گران ش��د. به اعتقاد كارشناسان، به دليل تبديل شدن 

خودرو از يك كاالي مصرفي به يك كاالي س��رمايه اي، 
اصلي ترين عامل افزايش قيمت خودرو نوس��انات نرخ 
دالر در بازار آزاد است؛ در واقع به دليل كاهش ارزش پول 
ملي، افراد براي حفظ سرمايه خود به خريد خودرو روي 
آورده اند كه به با توجه به عرض��ه كم و تقاضاي باال، اين 
جريان منجر به تالطم قيمتي در بازار شده است. در اين 
بين با توجه به كاهش نسبي قيمت دالر در بازار و ريزش 
حدود ۲ هزار توماني اين ارز طي ۲ روز گذش��ته، قيمت 
خودرو نيز به همان تناسب در بازار آزاد دستخوش تغيير 

و به طور ميانگين بين 5 ت��ا ۲0 ميليون تومان با كاهش 
مواجه شد. البته با توجه به رشد قابل توجه قيمت خودرو 
طي هفته هاي گذشته، كاهش فعلي نمي تواند اثر خاصي 
بر بازار بگذارد اما به هر حال نويد نزولي ش��دن قيمت ها 
را مي دهد. در اين ارتباط سعيد موتمني رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو ضمن اشاره به اينكه 
با كاهش قيمت ارز، از روز گذشته قيمت خودرو تا حدود 
زيادي كاهش يافته است اما قيمت ها به قيمت هاي يك 
و نيم ماه قبل يعني پيش از گراني ارز بازنگش��ته است، 

مي گويد: بارها گفته ايم كه مشكل خودرو، ميزان عرضه 
آن اس��ت، عرضه قطره چكاني خودرو و نابرابري عرضه و 
تقاضا موجب افزايش قيمت خودرو مي شود ضمن اينكه 
در اين شرايط عوامل مختلف از جمله افزايش قيمت ارز نيز 
بر روي قيمت خودرو تأثير مي گذارد. به گفته وي، خودرو 
به غلط به يك كاالي سرمايه اي تبديل شده است و 
بنابراين نوس��انات نرخ ارز در قيمت خودرو اثرگذار 
است و لذا افزايش قيمت ارز در يك ماه گذشته تأثير 

بسزايي در افزايش قيمت خودرو داشته است.
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خبرروز

كرونا جان ۵ نفر را گرفت 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: پنج نفر از بيماران كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۴۴ هزار و ۶۹۳ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۹۶ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۴۲ نفر از آنها بستري شدند. تاكنون ۷ ميليون ۳۳۶ هزار و ۲۲۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۰۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۵۴ ميليون و ۷۷۹ هزار و ۳۳۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر صفر شهرستان 

در وضعيت قرمز، ۴ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۶۲ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۸۲ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

رييس سازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه بر 
اساس آمارها يك ميليون و ۷۰۰ هزار بيسواد مطلق 
در كشور در گروه س��ني ۱۰ تا ۴۹ سال داريم گفت: 
مفهوم جديدي به نام »نوسواد« داريم و شامل افرادي 
مي شود كه تا سوم ابتدايي درس خوانده  و دوره ابتدايي 
را به پايان نرسانده اند؛ شمار نوسوادان، دو ميليون و 
۵۰ هزار نفر اس��ت. عليرضا عبدي اظهار كرد: بحث 
سوادآموزي و آموزش بزرگس��االن در كشور ما يك 
سابقه طوالني دارد. قبل از انقالب هم جريان آموزش 
بزرگساالن در قالب اكابر و... را داشته ايم، اما هيچ كدام 
از اي��ن جريان ها منتج به هدف نش��دند. او افزود: در 
هفتم دي ماه سال ۵۸ حضرت امام)ره( فرمان تشكيل 
نهضت سوادآموزي را صادر مي كند و جريان مردمي 

براي از بين بردن بيسوادي به راه مي افتد.

    ۹۷ درصد ايرانيان با سوادند
رييس سازمان نهضت سوادآموزي با بيان اينكه در آن 
زمان ۴۷ درصد كل جمعيت بيسواد بودند گفت: اكنون 
اين نرخ كاهش يافته و به طور كلي ميزان باس��وادي در 
كشور به ۹۷.۱ درصد رسيده است و مي توان گفت كه يك 
جريان بسيار خوب آموزشي و توسعه سواد و يادگيري 
در كشور اتفاق افتاده است؛ آن هم در شرايطي كه كشور 
ما قوانين اجباري براي باسوادي ندارد، برخي كشورها 
قوانين خاصي دارند و اگر فردي باسواد نشود از دريافت 
خدمات اجتماعي محروم خواهد شد. عبدي ادامه داد: 
اين كار ظرافت هاي بس��ياري نياز دارد؛ در سال ۹۳ هم 
اقداماتي براي الزام آور شدن باسوادي انجام و لوايحي ارايه 
شد، اما به علت گره خوردن اين موضوع به معيشت و ... 
مسكوت باقي ماند. ما بايد به جاي محروميت از خدمات 
اجتماعي، مشوق هاي انگيزش��ي براي باسوادي لحاظ 
كنيم. او با اش��اره به اينكه البته اكنون در مقطع زماني 
ويژه اي از جريان نهضت سوادآموزي قرار داريم و شمار 
بيسوادان باقي مانده نسبت به گذشته كاهش قابل توجهي 
پيدا كرده و به ريشه كني بيسوادي نزديك شده ايم اظهار 

كرد: بر اساس آمارها يك ميليون و ۷۰۰ هزار بيسواد 
مطلق در كشور در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال داريم 

و باسواد كردن اين افراد كار بسيار سختي است.

    ايجاد مفهوم جديد »نوسواد«
رييس سازمان نهضت سوادآموزي ادامه داد: هرچقدر 
سن پايين تر مي آيد نرخ بيس��وادي كمتر مي شود. ما 
مفهوم جديدي به نام »نوسواد« داريم و شامل افرادي 
مي شود كه تا سوم ابتدايي درس خوانده اند و دوره ابتدايي 
را به پايان نرسانده اند. شمار نوسوادان، دو ميليون و ۵۰ 
هزار نفر اس��ت و در دوره »انتقال« نهضت سوادآموزي 
قرار گرفته و آموزش آنها تكميل مي شود. اين افراد در 
خاتمه دوره، مدرك رسمي نهضت را دريافت مي كنند.

    كاهش فاصله باسوادي بين مردان و زنان 
به ۶ درصد 

عبدي ب��ا بيان اينكه يكي از چالش ه��اي ما در جريان 
س��وادآموزي، رجعت به بيسوادي اس��ت گفت: براي 
جلوگيري از رجعت بيس��وادي، دوره »تحكيم« را در 
نهضت س��وادآموزي تعريف كرده ايم كه آموخته هاي 
س��وادآموزان را تثبيت مي كند البته مدركي رس��مي 
براي آن اعطا نمي شود. او آماري از وضعيت باسوادي در 
زنان نيز بيان و اظهار كرد: يكي از اهداف بسيار طاليي 
نهضت، عدالت آموزشي بوده اس��ت. وضعيت عدالت 
آموزش��ي در اوايل انقالب، بحراني ب��ود. با جرياني كه 
نهضت سوادآموزي به راه مي اندازد فاصله ۲۳.۴ درصدي 
باس��وادي در بين زنان و مردان اكنون به ش��ش درصد 
رسيده است. اين عدد در بين باسوادي شهري و روستايي 
۳۴ درصد بوده است كه اكنون به ۱۱ درصد رسيده است.

    محروميت آموزشي در مناطق عشايري 
رييس سازمان نهضت سوادآموزي افزود: در حال حاضر 
تمركز نهضت سوادآموزي در حوزه سوادآموزي بانوان 
بيشتر است تا بتواند همين فاصله را نيز كاهش دهد. ما 

تاكنون بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از زنان و دختران عشايري را 
تحت آموزش باسوادي برده ايم. محروميت آموزشي در 
مناطق عشايري براي زنان و دختران بيشتر است. تقريبا 
۱۰۰ هزار نفر ديگر از اين جمعي��ت را نيز بايد آموزش 
بدهيم كه در تالشيم در قالب تفاهم نامه هايي عملياتي 
شود. عبدي با بيان اينكه اگر بخواهيم پيشرفت متوازن 
داشته باشيم حتما بايد روي آموزش بزرگساالن تمركز 
كنيم گفت: الزمه اين تمركز، گفتمان سازي است. هرچه 
قدر آموزش بزرگس��االن )رده س��ني ۱۰ تا ۶۰ سال( را 
تقويت كنيم، آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيسوادي 
كاهش مي يابد. ما معتقديم تا زماني كه يك نفر بيسوادي 
كه امكان يادگيري داشته باشد در كشور وجود داشته 
باشد بايد در ميدان حضور داشته و وي را باسواد كنيم. 
او اضافه كرد: نظام آموزشي بزرگساالن مختص كساني 
است كه به علت مشكالت متفاوت و متنوعي نتوانسته اند 

وارد سيستم آموزش و پرورش رسمي عمومي بشوند.

    تالش ايران براي باسوادي اتباع خارجي
رييس سازمان نهضت س��وادآموزي ادامه داد: ما در 
حوزه باس��وادي اتباع خارجي ني��ز كار كرده ايم و از 
ابتداي انقالب تاكنون بالغ بر ۸۸۰ هزار نفر از اتباع را در 
جمهوري اسالمي باسواد كرده ايم كه آمار فوق العاده اي 
اس��ت و معموال كش��ورهاي ديگر چني��ن كاري را 
نمي پذيرند. ما آموزش دهندگاني از خود اتباع نيز داريم 
كه در امر سوادآموزي همكاري مي كنند. عبدي با اشاره 
به اينكه الزم است دستگاه هاي ديگر به نهضت كمك 
كنند تا مزاياي انگيزشي مناس��بي را براي بيسوادان 
فراهم كنيم و آمار بيسوادي مطلق را در كشور كاهش 
دهيم گفت: شرايط اقتصادي و فرهنگي در بيسوادي 
نقش دارند. شوراي عالي پشتيباني سواد در سنوات اخير 
مورد بي مهري قرار گرفته و شش سال است كه جلسات 
شوراي عالي برگزار نشده است. هرچند در تالشيم اين 
شورا را احيا كنيم تا بتوانيم مشاركت دستگاه هاي 

ديگر را هم براي توسعه باسوادي داشته باشيم.

۲ميليون»نوسواد«دركشورداريم
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

چند نكته  در خصوص بازار
با اين وضعيت ركود تورمي همچنان در انتظار مسكن 
است و بازار ساخت و ساز مسكن به مراتب شاهد ركود 
بيش��تري خواهد بود كه اين رك��ود به صنايع مرتبط 
با مسكن هم خواهد رسيد )س��يمان و فوالد و كاشي 
...( در اين ميان بازار اجاره و رهن همچنان با رش��د باال 
مواجه خواهند بود. مردم اي��ن روزها مصائب فراواني 
را براي اجاره مس��كن حداقلي متحمل مي شوند. اين 
روند احتماال ادامه خواهد داش��ت و مشكالت در اين 
بخش تثبيت مي شود. بازار خودرو: در شرايطي كه وزير 
صمت با انتقادات دامنه داري در خصوص افزايش نرخ 
خودرو روبه روس��ت و برخي تحليل ها حاكي از خروج 
فاطمي امين از كابينه است، چشم انداز اين بازار با ابهامات 
فراواني روبه رو است. هنوز هم خودرو كاالي سرمايه اي 
در كشور محسوب مي شود. در واقع خريد خودرو در اين 
بازار حكم خري��د دالر ۴۵ هزار توماني را دارد. به نظرم 
عمده  خريداران خودرو فقط انگيزه  سرمايه گذاري دارند 
و جداي از ركود اين ب��ازار در ماه هاي آينده، دولت هم 
سفت ه بازان خودرويي را به نوعي نقره داغ خواهدكرد و 
بخش عمده اي از سود آنها رابا ابزار مالياتي خواهد گرفت. 
بازار رمزارزها: بسياري از مخاطبان مايلند تا از دورنماي 
بازار رمزارزها هم با خبر شوند . به نظرم بيت كوين نهايتا 
با يك حركت مثبت فريبنده به سمت محدوده ۱۷۰۰۰-

۱۷۵۰۰ دالر حركت خواهد كرد و از آنجا حركت نزولي 
را آغاز خواهد كرد و در نهايت تارگت ۱۴هزار دالري را 
به خود خواهد ديد. مجموعه اين گزاره ها حاكي از آن 
است كه ابهاماتي كه در شاخص هاي اقتصادي وجود 
دارد، در بازارها نيز نمايان اس��ت. در شرايطي كه مردم 
نسبت به آينده اميدوار نيستند، بعيد است دارايي هاي 
خ��ود را وارد بازارهاي پرريس��ك كنند، بنابراين بعيد 
نيست كه بازارهاي اقتصادي ايران در چشم انداز پيش 

رو در هفته هاي پاياني سال با نوعي ركود همراه شوند.

مردم كجا  نفس بكشند؟!
 باز سال بعد وقتي كه شهرها در دود و آلودگي اسير شدند 
مسووالن بنشينند و در انتظار خداي باد و باران باشند تا 
شايد از راه برسد و اين آلودگي را كم كند. زماني رييس 
دولت سيزدهم مدعي شد كه ايران مي تواند تجربيات 
خود در مورد از بين بردن آلودگي هوا را به كش��ورهاي 
ديگر انتقال دهد و حاال ... چرا ما به عنوان يك كش��ور 
سعي نمي كنيم از تجربيات موفق ديگران بهره برداري 
كنيم. چرا بايد سوختي كه در ماشين هاي ما سوزانده 
مي شود با استانداردهاي جهاني فاصله داشته باشد. چرا 
بايد نيروگاه هاي برق حرارتي به دليل گراني يا كمبود 
گاز از هر سوخت ديگري كه دلشان مي خواهد و برايشان 
به صرفه است استفاده كنند. حاال مازوت يا گازوييل چه 
فرقي مي كند هر دو اين سوخت ها نتيجه اش مي شود 
اين هواي مه گرفته تهران كه ديگر هر فردي صد متر 
جلوتر خود را هم به س��ختي مي بيند. تا كي قرار است 
مردم تاوان سهل انگاري و بي تدبيري مسووالن را با جان 
خود بپردازند. حاال ديگر مهم نيست سويه هاي جديد 
كرونا به كشور آمده يا نه، مساله اين است كه ما اگر از كرونا 

نميريم از آلودگي هوا حتم خواهيم ُمرد.

پرداختتسهيالتاشتغالزاييبهخانوارهايدارايمعلول
رييس دبيرخانه اشتغال س��ازمان بهزيستي كشور از 
مصوبه اي در راستاي حمايت از توانمندسازي و اشتغال 
جامعه هدف بهزيس��تي و برخورداري از تس��هيالت 
حمايتي اش��تغال، در صورت عدم امكان بهره مندي 
جامعه هدف از تسهيالت اشتغالزايي خبر داد و گفت: 
به تشخيص سازمان بهزيستي، اين سازمان مي تواند به 
اعضاي موثر خانواده افراد تحت پوشش شامل معلوالن، 
زنان سرپرست خانوار و مددجويان تسهيالت اشتغال 
اعطا كند. سيد محمد حسن صافي با اشاره به مصوبه 
شوراي عالي اشتغال كشور درخصوص توانمندسازي 
جامعه هدف س��ازمان بهزيس��تي اظهار كرد: پس از 
پيگيري هاي مكرر توانس��تيم در هش��تاد و سومين 
جلسه شوراي عالي اشتغال كش��ور مصوبه ويژه براي 
مددجويان سازمان بهزيستي داشته باشيم؛ اين مصوبه 
اعالم مي كند در راس��تاي حمايت از توانمندسازي و 
اشتغال جامعه هدف سازمان بهزيستي و برخورداري 
از تسهيالت حمايتي اش��تغال، در صورت عدم امكان 
بهره من��دي جامعه هدف از تس��هيالت اش��تغال، به 
تشخيص سازمان بهزيستي كشور اين سازمان مي تواند 
ب��ه اعضاي موثر خانواده افراد تحت پوش��ش ش��امل 
معلوالن، زنان سرپرست خانوار و مددجويان تسهيالت 
اش��تغال اعطا كند. او افزود: در اين خصوص به لحاظ 
دستورالعملي و قانوني نقص وجود داشت. پس از اين 
مصوبه شوراي عالي اشتغال، ش��يوه نامه اي را تدارك 
ديديم كه در آن مواردي كه امكان پرداخت از اين مصوبه 
داريم را شفاف و به استان ها ابالغ كرديم. در واقع كليات 
موضوع به اين لحاظ مهم است كه نگاه توانمندسازي 
بايد از فرد به سمت خانوارها برود و تقويت و توانمندسازي 

خانوار در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سالمت 
و توانبخش��ي به كاهش هزينه هاي سرباري خانوار در 
حوزه آسيب و توانبخشي كمك مي كند همچنين كمك 
مي كند عضوي كه از اين تسهيالت بهره مند شود نفعي 
را به عضو تحت پوشش س��ازمان نيز برساند. او با بيان 
اينكه بخش مهم اين شيوه نامه، افرادي است كه امكان 
پرداخت اين تسهيالت به آنها وجود دارد، تاكيد كرد: 
در حوزه افراد داراي معلوليت، افراد داراي معلوليت 
بين ۱۸ تا ۶۰ سال كه توان انجام هيچگونه فعاليت 
شغلي به طور مستقل را ندارند و براساس نتايج حاصل 
از ابزارهاي عملكردي قادر به زندگي مستقل بدون 
كمك نباشند، مي توانيم به اعضاي موثر خانوار آنها 
تسهيالت ارايه دهيم. به گفته صافي، تمامي گروه هاي 
داراي كم تواني ذهني شديد و خيلي شديد، بيماران 
اعصاب و روان تحت پوشش شديد و خيلي شديد، انواع 
گروه هاي داراي معلوليت ش��ديد و خيلي شديد كه 
نياز به مراقبت دايمي دارند و توان انجام فعاليت هاي 
روزمره خود به صورت مستقل را ندارند و بين ۱۸ تا 
۶۰ سال سن دارند، يكي از اعضاي موثر خانوارشان 
مي تواند براي يك بار تسهيالت اشتغال دريافت كنند.

صدورهشدارقرمزبرايتهرانوكرج

شهردارنگرانضررماليخريددالراست
اينجاتهراناستصدايماراازاعماقدودميشنويد

گليماندگار|
 هيچ چيز عادي نيست نه اين ميزان آلودگي 
هوا و نه اين ميزان بي توجهي مسووالن به 
افزايش آلودگي. انگار در يك وضعيت آخرالزماني گرفتار 
آمده ايم. مساله فقط نفس كش��يدن نيست، مساله اين 
است كه بهاي اين نفس كشيدن به قيمت جانمان تمام 
خواهد ش��د. در حالي كه هر روز بر حجم آلودگي هواي 
تهران و البته ديگر شهرهاي بزرگ اضافه مي شود، شهردار 
تهران به فكر ايده دادن براي خريدن و نخريدن دالر توسط 
مردم است. وقتي مسووالن در جايگاه خود وظيفه اصلي 
شان را فراموش مي كنند و به مسائل ديگر مي پردازند نبايد 
انتظار داشت كه اوضاع عادي باشد.  شايد شهردار تهران بر 
خالف آن چيزي كه قبال مدعي شده بود در مورد سپردن 
ماموريت رفع آلودگي هوا از سوي رييس جمهور به شخص 
او حاال فكر مي كند كه هيچ وظيفه او البته هيچ ايده اي براي 
بهبود وضعيت ندارد كه يادش افتاده به مردم هشدار بدهد، 
خريدن دالر منطقي نيست و باعث ضرر آنها مي شود. اين 
غير حضوري شدن هر روز مدارس، اين تعطيلي دانشگاه ها 
و حاال هم دور كاري ادارات چه ميزان خس��ارت مالي به 
كشور مي زند، خود بحثي است كه بايد به طور كامل به آن 
پرداخته شود، اما در حال حاضر ميزان خسارت جاني اين 
اتفاق مهم تر از هر چيزي است. با توجه به اينكه سويه هاي 
جديدي هم از اميكرون به كشور وارد شده اند، آلودگي هوا 
مي تواند تا حد زيادي سيستم ايمني افراد را ضعيف كند، 
اين يعني تعداد ابتالي بيشتر و در نهايت تعداد مرگ و مير 
باال تر. آنچه تا امروز در اين باره از سوي مسووالن اتفاق افتاده 
انتشار جوابيه هايي مبني بر اينكه نيروگاه هاي حرارتي 
برق از مازوت استفاده نمي كنند، اما واقعيت اين است كه 
چه سوخت ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد كه تهران 

بزرگ را زير اليه اي ضخيم از دود مدفون كرده است. 

     غيرحضوري شدن دانشگاه ها و مدارس
 براي سه شنبه و چهارشنبه

دانش��گاه ها و مدارس در تمامي مقاطع براي فردا و پس 
فردا به جز دو شهرستان فيروزكوه و دماوند غير حضوري 
شدند، همچنين كارمندان حساس نيز مي توانند از ظرفيت 

دوركاري بهره بگيرند. جلسه كميته اضطرار آلودگي هواي 
تهران به رياست عابد ملكي معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري تهران ازديروز تشكيل شد تا با توجه به تشديد 
آلودگي هوا در تهران و شهرستان هاي استان تهران براي 
روزهاي آينده تمهيدات الزم اتخاذ شود. كميته اضطرار 
آلودگي هواي تهران در حالي بار ديگر تشكيل جلسه داده 
است كه بر اساس اعالم ش��ركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، ميانگين كيفيت هواي تهران هم اكنون با ميانگين 
۱۶۵ و در شرايط ناسالم است همچنين ۲۸ ايستگاه در 
شرايط آلوده قرار دارند كه از اين تعداد شرايط ۲۶ ايستگاه 
به رنگ قرمز و دو ايس��تگاه به رنگ بنفش درآمده است. 
عابد ملكي در تش��ريح مصوبات كميته اضطرار آلودگي 
هواي ته��ران گفت: با توجه به پايداري ش��رايط جوي و 
تشديد آلودگي هوا جلسه كميته اضطرار آلودگي هواي 
تهران با حضور اعضاء تشكيل شد و مقرر شد فردا و پس 
فردا س��ه ش��نبه و چهارش��نبه ۱۳ و ۱۴ دي ماه تمامي 
دانشگاه ها و مدارس استان تهران در تمامي مقاطع به جز 
شهرستان هاي فيروزكوه و دماوند كالس هاي آموزشي 
به صورت غيرحضوري و مجازي داير ش��ود. همچنين 
تمامي مهدكودك هاي استان تهران به جز دو شهرستان 
فيروزكوه و دماوند تعطيل خواهد بود. او ادامه داد: براي دو 
روز آينده نيز اجراي طرح زوج و فرد از درب منزل همانند 
روزهاي گذشته اجرايي خواهد شد و فروش روزانه طرح 
ترافيك توسط شهرداري تهران متوقف خواهد بود و فروش 
طرح ممنوع است. همچنين فعاليت كارخانه هاي توليد 
شن و ماسه و آسفالت نيز براي دو روز آينده متوقف است. 
او از همه شهروندان درخواست كرد از ترددهاي غيرضرور 
 N۹۵ خودداري كرده و در صورت لزوم حتما از ماس��ك
استفاده كنند. همچنين دوركاري ادارات استان تهران 
براي گروه هاي حس��اس و پرخطر شامل زنان باردار، 
مادران داراي كودك دبستاني و زير شش سال، بيماران 
قلبي، ريوي، تنفسي، همه كارمندان باالي ۵۰ سال و 

همچنين كارمندان سرطاني اجرايي خواهد شد.

     پرسش هايي هميشه بي پاسخ
پوريا علي نسب، كارشناس محيط زيست در اين باره به 

»تعادل« مي گويد: وقتي جلسه كميته اضطرار آلودگي 
هواي تهران ميانگين آلودگي را ۱۶۵ اعالم مي كند يعني 
در برخي از مناطق آلودگي به نزديك ۲۰۰ هم مي رسد 
و اين مساله عواقب بسيار خطرناكي براي شهروندان 
خواهد داش��ت. در واقع وقتي مي��زان آلودگي از ۱۵۰ 
باالتر مي رود، شهر در موقعيت خطرناك قرار دارد. اگر 
بخواهيم منطقي به مساله نگاه كنيم برخي مناطق حتي 
بايد تخليه شوند، اما متاسفانه هيچ كس به اين موضوع 
توجهي نمي كند. او مي افزايد: ميزان دي اكسيد گوگرد 
در هواي تهران بسيار زياد است و اين مي تواند باعث بروز 
انواع بيماري ها حتي براي افراد سالم شود چه برسد به 
افرادي كه بيماري هاي زمينه اي دارند و با مشكالت قلبي 
و عروقي دست و پنجه نرم مي كنند. مساله اينجاست 
كه اين ميزان از آلودگي تنها نمي تواند حاصل سوخت 
خودروها باش��د و مس��اله ديگري هم مطرح است كه 
البته مسووالن ترجيح مي دهند فعال زير بار آن نروند. 
صنايع آالينده و نيروگاه هاي برق حرارتي در واقع اولين 
مقصران اين ميزان آلودگي در شهر هستند، همانطور 
كه در شهر اصفهان اين اتفاق رخ داده و مازوت سوزي 

برق حرارتي هواي اين شهر را بسيار آلوده كرده است. 

      كيفيت بنزين را چه كسي تاييد مي كند
اين كارش��ناس محيط زيست در رابطه با تاييد يا رد 
كيفيت بنزين در كشور مي گويد: متاسفانه نمي توانيم 
در اين م��ورد نظر دقيقي بدهيم، اما حتي اگر بنزين 
مورد اس��تفاده هم از اس��تانداردهاي الزم برخوردار 

نباشد، توليد چنين آلودگي خارج از تصور است. 

     صدور هشدار »قرمز« براي تهران و كرج
سازمان هواشناسي كشور نس��بت به پايداري و كاهش 
كيفيت هوا در تهران و كرج هشدار قرمزرنگ صادر كرد. 
سازمان هواشناسي كش��ور با صدور هشدار قرمزرنگ از 
تداوم پايداري و سكون هوا و كاهش كيفيت هوا از سه شنبه 
)۱۳ دي ماه( تا پيش از ظهر چهارشنبه )۱۴ دي ماه( در 
تهران و كرج خبر داد. براثر اين مخاطره احتمال افزايش 
ش��اخص هاي آلودگي هوا، افزايش غلظ��ت آالينده ها، 

كاهش كيفيت وضع هوا در حد بسيار ناسالم براي تمام 
گروه ها و در ص��ورت مهار منابع آالينده ثابت و متحرك 
كاهش تا حد ناس��الم وجود دارد. س��ازمان هواشناسي 
براي كاستن از آسيب هاي چنين وضعيتي، كاهش تردد 
خودروها و كنترل فعاليت واحدهاي صنعتي، مديريت 
منابع آالينده، تاكيد بر عدم تردد غيرضروري براي تمام 
گروه ها، پرهيز از فعاليت فيزيكي و ورزشي در فضاي باز، 
اتخ��اذ تدابير مديريتي الزم براي جلوگي��ري از افزايش 
غلظت آالينده ها تا حد بسيار ناسالم را توصيه مي كند. اين 
شرايط جوي در شهرستان هاي تهران همچون اسالمشهر، 
بهارستان، پاكدشت، پرديس، پيشوا، قدس، ري، شهريار، 
رباط كريم، قرچك، مالرد، ورامين و جنوب شهرس��تان 
ش��ميرانات مورد انتظار اس��ت. بر اثر اين مخاطره تداوم 
و تش��ديد وضعيت آلودگي هوا در حد ناسالم براي تمام 
گروه ها و در صورت عدم مهار منابع آالينده ثابت و متحرك 
شاخص آلودگي در محدوده بس��يار ناسالم قرار خواهد 
گرفت. هشدار قرمزرنگ باالترين سطح هشدار است كه در 
آن پيش بيني مي شود كه يك پديده جوي خسارت هاي 
وسيعي به دنبال داشته باشد. از اين رو سازمان هواشناسي 
با صدور هش��دار قرمز به دستگاه هاي مختلف اعالم 

مي كند كه وارد عمل شوند و اقداماتي را براي كاهش 
خسارات وقوع پديده هاي جوي انجام دهند.

     3  ميليارد دالر
 خسارت ساالنه آلودگي هواي تهران

محبوبه اكبري، كارشناس محيط زيست درباره ميزان 
خس��ارت مالي آلودگي هوا بر افراد ساكن در تهران به 
»تعادل« مي گويد: بر اس��اس گزارش هاي نهادهاي 
بين المللي خس��ارت ناش��ي از آلودگي هوا در تهران 
س��االنه بيش از ۳ ميليارد دالر اس��ت كه با احتساب 
جمعيت حدود ۱۳ ميليوني تهران، سهم هر نفر از اين 
خس��ارت حدود ۱۰ ميليون تومان در سال است. او با 
اش��اره به اينكه وارونگي دما به اين مساله در زمستان 
و پاييز دامن مي زند، مي افزايد: وارونگي دما پديده اي 
است كه تحت تاثير كاهش دما در فصل سرد به شكل 
تشكيل اليه هواي سرد، اجازه صعود هواي گرم و آلوده 
شهر به باال را نمي دهد؛ به همين دليل توليد آالينده ها 
از منابع ثابت و متحرك بيش از ظرفيت اكولوژيك در 
شهر تهران، به انباشت آنها در سطح زمين مي انجامد. 
در چنين شرايطي راهكارهاي موقت و كوتاه مدت براي 

كاهش انتشار آالينده ها و حفاظت از سالمت مردم به 
خصوص گروه هاي حساس جامعه همچون كودكان و 
سالمندان از جمله تعطيلي مدارس، محدوديت در تردد 
خودروها يا توقف فعاليت برخي واحدهاي صنعتي 

جزو اقدامات فوري اما مقطعي محسوب مي شود.

     قانون هواي پاك در دست فراموشي
اين كارش��ناس محيط زيس��ت در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مي گويد: متاسفانه هيچ يك از مسووالن براي 
اجرايي كردن قانون هواي پاك تالش نمي كنند، تا زماني 
كه اين قانون اجرايي نشود وضعيت آلودگي هوا بدتر و بدتر 
خواهد شد. ما نمي توانيم مردم را در خانه حبس كنيم. در 
شرايط اقتصادي كنوني تعطيلي كار و نشستن در خانه 
براي اكثريت مردم مقدور نيست. آنها مجبورند براي تامين 
معاش خود در اين هواي آلوده رفت و آمد كنند، هر چند 
مي دانند كه ممكن است همين رفت و آمد هزينه درمان 
بيماري را هم به تمام هزينه هاي آنها اضافه كند. بي توجهي 
مسووالن به اين مساله واقعا تعجب بر انگيز است، چرا هيچ 
كدام از دستگاه هايي كه موظف به رعايت قانون هواي 

پاك هستند، در اين رابطه همكاري نمي كنند؟

گزارش

مهارتآموزيبهيكميليونو۳۰۰هزارسرباز
مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي سربازان 
نيروهاي مسلح اعالم كرد كه بيش از يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار سرباز در طرح مهارت آموزي نيروهاي 
مس��لح مهارت هاي فني را كسب كرده اند. سردار 
موسي كمالي گفت: در اين خصوص با ۲۶ سازمان 
تفاهم نامه همكاري امضا ش��ده و صداوس��يما به 
عنوان دس��تگاه متول��ي فرهن��گ در ترويج اين 
طرح ملي با نيروهاي مس��لح هم��كاري مي كند. 
مش��اور عال��ي ق��رارگاه مرك��زي مهارت آموزي 
كاركنان وظيفه ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان 
اينكه اين طرح در ش��وراي اش��تغال تصويب و از 
س��وي رييس جمهوري به كليه نيروهاي مسلح 
و دس��تگاه هاي دولتي ابالغ شد، افزود: براي همه 
س��ازمان ها تكليف تعيين ش��د و تاكنون بيش از 
يك ميليون و ۳۰۰ هزار سرباز در اين طرح تحت 
آموزش و مهارت فني قرار گرفتند. او اضافه كرد: 
همچنين بيش از ۷۵۰ هزار گواهينامه مهارت براي 
فراگيران در اين طرح صادر شده و آنان وارد بازار 
كار شده اند. كمالي با اش��اره به اينكه براي اينكه 

بتوانيم ش��عار »هر س��رباز يك مهارت« را تحقق 
ببخش��يم، هيچ سربازي بدون كس��ب مهارت از 
نيروهاي مسلح ترخيص نخواهد شد به خانواده ها 
براي ترغيب و تش��ويق فرزندانش��ان در راستاي 
شركت در اين طرح ملي تاكيد كرد. مشاور عالي 
قرارگاه مركزي مهارت آم��وزي كاركنان وظيفه 
ستاد كل نيروهاي مسلح از تحت پوشش قرار دادن 
سربازان به مدت سه سال با رصد، حمايت، هدايت و 
تسهيل گري با پرداخت وام هاي خود اشتغالي خبر 
داد و اف��زود: تاكنون بيش از ۶۰ هزار فراگير براي 

اخذ وام اشتغالزايي ثبت نام كرده اند.
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