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 سياسي كاري 
در مواجهه با اقتصاد

 دولت از چه جايگاهي 
فرمان مي دهد؟!

سال هاس��ت كه مردم ايران در 
هر دولت ش��اهد دولتمرداني 
هس��تند كه وعده مهار تورم را 
مي دهند، ام��ا در عمل به جز 
برخي برهه ه��اي خاص، تورم 
ايران در ط��ول دهه هاي اخير 
هم��واره صعودي بوده اس��ت. 
اين در حالي است كه در صحنه 
جهاني كمتر كش��وري را مي توان پيدا ك��رد كه به  طور 
متوس��ط براي بيش از 4 دهه، تورم هاي باال و دو رقمي را 
تجربه كرده باشد. اين روند تورمي باعث فرسودگي معيشت 
مردم و كاهش امنيت اجتماعي و اقتصادي آنان شده است. 
طي ماه هاي اخير دولت جديدي روي كار آمده است كه 
مهم تري��ن وعده اش، باز هم مهار تورم اس��ت. چهره هاي 
اقتصادي دولت از هر فرصتي استفاده مي كنند تا بر وعده 
مهار تورم تاكيد كنند، اما نشانه هايي كه در بستر اقتصاد 
كشورمان بروز و ظهور پيدا مي كند، حاكي از آن است كه 
مس��يري كه دولت در خصوص مهار تورم دنبال مي كند 
در مسير همان الگوهاي اشتباه قبلي است و به سرانجام 
مناسبي ختم نخواهد شد. قبل از هر چيز الزم است به اين 
نكته اش��اره كنم كه تحريم هاي اقتصادي اثر كامل را در 
اقتصاد ايران به جا گذاشته است. تحريم ها هر بالي ممكن 
ادامه در صفحه2 را بر سر اقتصاد كشور آورده است.  

سوال هر چند تكراري اما واجب 
به لحاظ مشخص شدن جايگاه 
دولت در اقتصاد كشورمان آن 
اس��ت كه مقامات و مسووالن 
اجرايي و حكومتي از چه مقام 
و جايگاهي هر چند روز يك بار 
خبر از چند برابر شدن توليد يا 
صادرات فالن كاال يا محصول را 
مي دهند؟! از مرغ و گوشت تا فوالد و خودرو و كولر و بخاري 
و....  اكثر قريب به اتفاق اين محصوالت كه مسووالن دولتي 
و حكومتي وعده افزايش توليد و صادراتشان را مي دهند، 
محصوالتي اند كه توسط بنگاه هاي بخش خصوصي توليد 
مي ش��وند. محصوالت و كاالهايي ك��ه افزايش يا كاهش 
توليد آنها بسته به نظر صاحبان بنگاه ها و متناسب با فراهم 
بودن ش��رايط و امكاناتش��ان دارد و فرد ديگري نمي تواند 
چنين وعده و وعي��دي دهد. چرا كه آن نفر ديگر، اختيار و 
امكاني در تحقق چنين هدفي ندارد. مسوول دولتي و مقام 
حكومتي شايد بتواند در مورد كاالهايي كه انحصارا توسط 
دستگاه هاي دولتي توليد مي شوند مانند حامل هاي انرژي 
يا مثال ادوات نظامي و... چنين وعده هايي بدهد اما در مورد 
توليد يخچال و ماشين لباسشويي و آب گرمكن و.... چگونه 
مي تواند آمار و ارقامي از تولي��د و صادرات در آينده بر زبان 
آورد؟!  مثال وزير صمت اخيرا از دو برابر شدن صادرات لوازم 
خانگي در يكي- دو سال آتي خبر داده است: »وزير صمت 
در نشست هم   انديشي با توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: 
بايد تا سال آينده در حوزه لوازم خانگي نسبت صادرات به 
واردات به  ۵۰ درصد برس��د و در س��ال ۱4۰۲ به يك تراز 
متعادل برس��يم و در س��ال ۱4۰4 حداقل ۲ برابر واردات 
شود.« )رس��انه ها- ۱4۰۰/7/۱8(  اگر اين سخن به نقل از 
انجمن توليد كنندگان اين محصوالت باشد، مشكلي نيست 
و قابل پذيرش به لحاظ منطقي )و نه البته عملي( است، چرا 
كه انجمن توليد كنندگان يك محصول مي تواند با جمع بندي 
آمار و ارقام تولي��دات بنگاه هاي عضو آن انجمن و اهداف و 
برنامه هاي آنها پيش بين��ي از توليد و صادرات اين بنگاه ها 
ارايه دهد. پيش بيني كه البته هيچ ضمانت اجرايي هم ندارد 
و عدم تحقق آن پيش بيني ها چندان انتقادي را متوجه آن 
انجمن نمي كند. اما وقتي چنين آمار و ارقامي از سوي يك 
مقام دولتي اعالم مي شود، ضمن تاثير بر بازار آن محصوالت، 
بار حقوقي نيز داشته و مي تواند مسوول دولتي را در صورت 
عدم تحقق، مقابل نهادهاي مس��وول و نيز افكار عمومي و 
نمايندگان مجلس مورد سوال و بازخواست قرار دهد.  شايد 
يكي از علل اعطاي انواع يارانه ها و امتيازات و... از سوي مقامات 
دولتي همين است كه سعي كنند حرف خود را هر طور كه 
شده به كرسي بنشانند و وعده هاي خود را عملياتي كنند. 
راهي كه جز به تضعيف و نابودي صنايع و بنگاه ها به سبب 
وابستگي ش��ان به انواع رانت ها و امتيازات منجر نمي شود 
. وظيفه دولت ها يا به عبارت��ي كارويژه آنها ايجاد امنيت و 
آرامش، تضمين حقوق مالكي��ت، ثبات قراردادها و مولفه 
كالن اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، تعامل مناسب و 
پايدار با جهان و ايجاد زيرساخت هاي الزم توسعه اي )عمدتا 
در كشورهاي در حال توسعه همچون كشورمان( همچون 
فرودگاه، جاده، راه و آب و برق و... با مشاركت بخش خصوصي 
است.  برنامه ريزي براي توليد محصوالت صنعتي، وظايف 
بنگاه هاست كه بر مبناي ظرفيت ها و محاسبه سود و زيان و 
رقابت هاي بين بنگاهي و نظام عرضه و تقاضا اقدام به اين كار 
مي كنند و نه اهداف و احكام دستگاه هاي دولتي كه روشي 
منسوخ شده و ماقبل فروپاشي نظام هاي اقتصاد متمركز 
اس��ت و جايي در جهان امروز ن��دارد. اما ظاهرا صداي اين 
ورشكستگي هنوز به گوش مسووالن محترم نرسيده و خود 
را كارفرماي بزرگ و صاحب بنگاه هاي خصوصي و جانشين 
مالكان و سهامداران آنها مي دانند  و هرازچندگاهي دستور 

چند برابر شدن توليد و صادرات و... را مي دهند! 

مرتضي عزتي

حسين حقگو

مركز آمار: قيمت ملك در تهران طي شهريور سال جاري 4.8 درصد كاهش يافت

روايت دوم از تورم ماهانه مسكن
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فقدان آموزش عامل اصلي بزه هاي اجتماعي استضرورت حفظ حاكميت كشور در مواجهه با اينترنت ماهواره اي افزايش تهديد و فرصت ها
گفته مي شود بالغ بر ۳7۰ هزار 
ميليارد تومان از مجموع ۵۳۰ 
هزار ميليارد توماني كه جذب 
صندوق هاي س��رمايه گذاري 
ش��ده مربوط به صندوق هاي 
درآم��د ثابت ب��ازار س��رمايه 
است. براين اس��اس مي توان 
گفت 7۰ درص��د از ۳7۰ هزار 
ميليارد تومان منابع جذب شده اين صندوق ها متعلق به 
صندوق هاي با درآمد ثابت و مابقي مربوط به صندوق هاي 
سهامي و مختلط بوده اس��ت؛ اما نكته مهمي كه در اين 
ميان وجود دارد، اين اس��ت كه ۳7۰ هزار ميليارد تومان 
منابعي كه جذب صندوق ها شده است در مقابل مجموع 
سپرده هايي كه نزد سيس��تم بانكي است، تقريبًا ۳۲۰۰ 
همت اس��ت، اين عدد چندان چشمگير نيست، چراكه 
اين صندوق ها تقريبًا ۱۲ درصد از مجموع س��پرده هاي 
مدت دار بانكي را جذب كرده اند، بنابراين اگر اين ۱۲ درصد 
به ۲۰ درصد افزايش يابد آن زمان مي توان گفت توفيقي 
در اين باره حاصل شده است. به بياني ديگر اين صندوق ها 
ظرفيت دارند تا ۲۰۰ ميليارد تومان هم جذب منابع داشته 
باشند؛ بنابراين اگر زمينه معرفي اين صندوق ها به خوبي 
فراهم شود، همزمان با افزايش حجم نقدينگي در بازدهي 
يك سال و نيم تا دوساله مي توانند عملكرد قابل توجهي 
در جذب منابع داش��ته باش��ند. اما اگر در يك سال اخير 
كه حجم نقدينگي 4۰ درصد افزايش يافته است و حجم 
صندوق هاي سرمايه گذاري نيز بيش از 4۰ درصد رشد 
كرده باشد، يعني به نوعي اين صندوق ها توانسته اند بيش 
از سپرده بانكي جذب منابع داشته باشند. در اين صورت 
مي توان چنين اتفاقي را به فال نيك گرفت، بنابراين برفرض 
درس��ت بودن اين مطلب، سوالي كه مطرح مي شود اين 
اس��ت كه چرا صندوق ها با اقبال بيشتري روبرو شده اند 
و چه داليلي موجب ش��ده تا مردم سپرده بانكي شان را 
به س��مت صندوق هاي با درآمد ثابت سوق دهند؟ يكي 
از داليلي كه مي تواند باعث جذابي��ت ورود پول به اين 
صندوق ها ش��ود، باال بودن نرخ باالي صندوق ها نسبت 
به سپرده بانكي اس��ت. طي يك سال گذشته نرخ سود 
سپرده هاي بانكي ۱8 درصد بوده درحالي كه نرخ سود 
صندوق ها نزديك ۲۰ درصد بوده است. دليل ديگر اين 
است كه صندوق شكس��ت ندارد اما سپرده هاي بانكي 
مشمول شكست مي شوند. به عنوان مثال، فردي كه در 
صندوق سرمايه گذاري مي كند بعد از گذشت سه روز از 
دريافت هزينه كارمزد معامالتي هر زمان كه اقدام كند 
مي تواند پول را با همان نرخ و بدون شكست دريافت كند 
درحالي كه در س��پرده هاي بانكي دريافت پول زودتر از 
موعد مشمول شكست مي شود. دليل سوم اين است كه 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مي توانند از ظرفيت هاي 
بازار سرمايه استفاده كنند. به عبارت ديگر، صندوق ها بر 
اساس الزامي كه دارند مي توانند تا ۲۰ درصد از وجوه را 
به سهام تخصيص دهند و همچنين از فرصت هاي خوب 
ادامه در صفحه6 بازار اوراق بهره مند شوند ...  

همانطور كه روي ش��بكه هاي 
ماه��واره اي زمين��ي اعم��ال 
حاكميت ص��ورت مي گيرد و 
اگر ش��ركتي بخواهد روي اين 
ماهواره ها در ايران پوشش داشته 
باشد، بايد براي دريافت فركانس 
با رگوالت��وري هماهنگي هاي 
الزم را انجام داده و مجوز بگيرد، 
اعمال حاكميت بر خدمات اينترنت ماهواره اي نيز مانند 
ساير خدمات ماهواره اي و مخابراتي با مجوز در داخل كشور 
قابل انجام است و بايد روند اخذ مجوز آن طي شود. از اين 
رو نحوه استفاده از اينترنت ماهواره اي در كشور در دست 
بررسي ش��وراي عالي فضاي مجازي قرار گرفته است. در 
جلسه روز سه شنبه شوراي عالي فضاي مجازي كه با حضور 
رييس جمهور و روساي س��اير قوا و نيز اعضاي حقيقي و 
حقوقي اين شورا برگزار شد، سياست ها و الزامات قانوني 
شدن استفاده از منظومه هاي ماهواره اي در كشور به تأييد 
رسيد. در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي سياست هاي 
مبتني بر چگونگي اتصال منظومه هاي ماهواره اي به شبكه 
ارتباطي كشور و شبكه ملي اطالعات مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. در اين جلسه درباره نحوه فعاليت و ارايه مجوز 
براي استفاده مجاز از خدمات منظومه هاي ماهواره اي در 
كشور، تبادل نظر صورت گرفت. در اين جلسه چگونگي 

اتصال منظومه هاي ماهواره اي به شبكه داخلي ارتباطات 
كشور، شبكه ملي اطالعات و شبكه ثابت بررسي شد. مركز 
ملي فضاي مجازي در راس��تاي توسعه فناوري اينترنت 
ماهواره اي، پيش��نهاداتي مبني بر سياست ها و اقدامات 
كشور در راستاي مواجهه با اين فناوري را در قالب سند به 
شوراي عالي فضاي مجازي ارايه كرد و در جلسه، اعضا در 
خصوص آن نظراتي را مطرح كردند. پس از آن نيز سند با 
ارايه پيشنهاداتي براي اصالح نهايي به مركز ملي فضاي 
مجازي ارجاع شد. قرار است براي جلسه آينده، اين سند با 
لحاظ تغييرات مدنظر و اصالحات جديد براي تصويب نهايي 
به شورا ارايه شود. هم اكنون برخي شركت هاي امريكايي 
و انگليسي بحث خدمات منظومه هاي ماهواره اي و ارايه 
اينترنت ماهواره اي را در دس��تور كار قرار دادند. در آينده 
نزديك اين فناوري در بسياري از كشورها فعال شده و تحت 
پوشش قرار مي گيرد. از اين رو مانند ساير ماهواره ها كه با 
اخذ مجوز در داخل كشور ما سرويس ارايه مي دهند، اين 
شبكه ها نيز بايد ضوابط و مقررات كشور را براي ارايه خدمات 
بپذيرند. پيشنهاد شد تا براي اس��تفاده از اين فناوري در 
كشور و نحوه ارتباط با شركت هاي ارايه دهنده اين خدمات، 
ضوابط و مقررات تعيين شود، قرار است وزارت ارتباطات و 
وزارت امور خارجه در راستاي حفظ حقوق و منافع كشور با 
شركت هايي كه اينگونه سرويس ها را ارايه مي كنند تعامل 
داشته باشند.  ادامه در صفحه6

در يك تقس��يم بندي كلي، 
تولد جرم ب��ه عوامل فردي 
و محيطي )نق��ش اجتماع( 
مرتب��ط اس��ت؛ در بح��ث 
عوام��ل ف��ردي مي ت��وان 
ب��ه برخي از ريش��ه ها مانند 
پرخاش��گري،  بدبين��ي، 
زودباوري، ترس و شماري از 
اختالل هاي شخصيت اشاره كرد. در اين ميان برخي 
رفتارها مانند پرخاش��گري و نداش��تن مهارت هاي 
زندگي سهم مهمي در علل فردي و رواني بزهكاري 
دارد؛ فردي كه مهارت كنترل، بروز و مقابله با خشم 
را ندارد، هر لحظه ممكن اس��ت از كوره در رفته و با 
رفتاري خشم آلود و پرخاش��گرانه به خود، محيط و 
ديگران آسيب برساند. بسياري از نزاع هاي خياباني و 
دعواهاي خانوادگي محصول همين خصلت و فقدان 
آموزش و كس��ب مهارت در زندگي اس��ت. در حوزه 
روان شناس��ي به اختالل هايي مانند شخصيت هاي 
ضد اجتماع��ي و تقابل هاي كامال روان��ي با ديگران 
نيز اش��اره شده است كه در ذيل مفهوم كلي سالمت 
روان اف��راد قابل ارزيابي و ريش��ه يابي اس��ت. البته 
نقش فرهنگ و باورهاي خ��اص مرتبط با آن نيز در 
افزايش بزهكاري و رويش بزهكاران مهم اس��ت كه 

نبايد ناديده انگاش��ت. اما در بحث عوامل اجتماعي 
نهاد خانواده، گروه مرجع، گروه همس��ال، رسانه ها و 
برخي روندهاي اجتماعي در فرآيند مجرميت افراد 
نقش دارند؛ خانواده به عنوان نخس��تين و مهم ترين 
نهاد رش��د و بالندگي كودك، چناچه سالم و نرمال 
نباش��د بي بديل ترين نق��ش را در مجرم پ��روري و 
خالفكاري دارد. در خانواده اي كه خشونت و پرخاش 
از كودكي آموخته مي ش��ود و هنجارهاي اجتماعي 
مانند رعايت حقوق ديگ��ران، گفت وگو، مفاهمه و... 
مراعات نمي شود، نمي توان انتظار داشت فرزندانش 
در بزرگس��الي رفتاري به هنجار داش��ته باشند و به 
س��وي كنش هاي مجرمانه كشيده نش��وند. در واقع 
يكي از كانوني تري��ن نقاط براي توقف رش��د و بروز 
جرم، اصالح سازوكارها در روابط و نگرش خانواده ها 
و گسترش آموزش و نظارت بر عملكرد والدين است 
كه بايد توسط دولت، رسانه ها، نهادهاي مدني يا حتي 
خيريه ها و سازمان هاي حمايتي انجام شود. در كنار 
خانواده، بي عدالتي، فق��ر، نابرابري، بيكاري و روابط 
ناسالم فرد با اجزاي محيط مانند مدرسه و محل كار 
از جمله مهم ترين داليل رشد بزه هستند.در جامعه اي 
كه درصد مناسبي از افراد اشتغال به كار نداشته باشند، 
فاصله طبقاتي گسترش يابد، بي عدالتي در قوانين و 
رويه ها عادي شده باشد...  ادامه در صفحه 8

يادداشت روز

نيم قرن نزول شاخص ها
برخي مش��كالت اقتصادي در 
كش��ورمان وج��ود دارد كه نه 
متعلق به امروز و ديروز يا امسال 
و پارسال؛ بلكه به بيش از 4 الي 
۵دهه گذشته مربوط هستند. 
مردم ايران سال هاس��ت كه با 
مش��كالتي چون فق��ر مطلق، 
كمبود و گراني مس��كن، تورم 
افسارگسيخته، نوس��انات ارزي، بيكاري، فقدان كيفيت 
در محصوالت توليدي، رشد نقدينگي و... روبه رو هستند. 
جالب اينجاست در تمام اين سال ها و دهه ها، هر مسوولي 
كه روي كار آمده، قبل از انتخاب شدن وعده هاي عديده اي 
براي حل و فصل مجموعه مشكالت داده و بعد از انتخاب 
هم بر وعده هاي خ��ود تاكيد كرده، اما علي رغم همه اين 
وعده هاي رنگارن��گ، »در« براي اقتصاد ايران، همچنان 
بر روي »پاش��نه« قبلي مي چرخد. نكته تاس��ف آور آن 
است كه دانش رسوب كرده براي عبور از اين مشكالت در 
كشور وجود دارد، اما از آنجا كه متوليان و تصميم سازان 
توجهي به اين دانش ندارند، روند حل مشكالت همچنان 
الينحل مانده است. بر اين اساس است كه در طول دهه ها 
سياست گذاري اقتصادي در ايران، راهبردهايي در اقتصاد 
ايران اعمال شده كه آثار مخربي را بر اقتصاد و بنيه توليد 

در ايران گذاشته است. معتقدم مصايب اقتصاد ايران بايد 
ملحوظ نظر اساتيد اقتصاد در تحليل ها و سياست گذار در 
سياست هاي اقتصادي قرار گيرد تا اصالحات اقتصادي 
پديد  آيد. مش��كالتي كه به طور كلي مي توان آنها را ذيل 

موضوعات كلي ذيل دسته بندي كرد: 
نخست( فقدان سياست پولي اصولي و عدم استقالل بانك 
مركزي؛ يكي از مهم ترين موضوعاتي كه موجب تحميل 
سياست هاي پوپوليس��تي بر اقتصاد ش��ده و گسترش 
نقدينگي بيش از توليد به دنبال داشته است، عدم استقالل 
بانك مركزي اس��ت. دولت ها در ايران تالش مي كنند تا 
بانك هاي مركزي، فرامين و خواسته هاي آنان را پيگيري 
كنند. هر كدام از متوليان بان��ك مركزي كه در برابر اين 
خواسته ها، كمترين ايستادگي داش��ته اند از كار بركنار 
شده اند. به همين دليل است كه طي ۵الي 6دهه گذشته 
تنها يك الي دو نمونه را مي توان پيدا كرد كه نشانه هايي از 

استقالل در بانك مركزي را ارايه كرده اند.
 دوم( قيمت گذاري دستوري و پايين تر از بازار: اين رويكرد 
نيز از يك طرف، موجب ايجاد رانت در اقتصاد كشور شده و 
از سوي ديگر، مخرب توليد است. آخرين نمونه از اين نوع 
قيمت گذاري هاي دستوري را به عينه مي توان در ماجراي 

كاهش دستوري قيمت لبنيات مشاهده كرد. 
 سوم( عدم توجه به افزايش بهره وري و فناوري بهينه در 

توليد: اين كمبودي است كه همواره اقتصاد ايران را به عقب 
سوق داده است. در حالي كه سود پروژه هاي توليدي بسيار 
اندك است، سود فعاليت هاي سوداگرانه و رانتي در اقتصاد 

ايران بسيار باالست. 
 چه��ارم( عدم پايبندي به يك برنامه بلندمدت توس��عه 
اقتصادي و تبعيت از روزمرگي و سياست زدگي: اين مقوله 
را مي توان ذيل عنوان كلي نداشتن الگوي توسعه در اقتصاد 
دسته بندي كرد كه عدم توسعه و پيشرفت را براي ايرانيان 

به دنبال داشته است. 
پنجم( نبود سياست ارزي مناسب و بهينه و وجود ارز چند 
نرخي: نداشتن يك سياست گذاري ارزي مناسب عالوه بر 

ايجاد رانت، موجب اختالل در تجارت شده است. 
ششم( فضاي نامطلوب كسب و كار و وجود قوانين متعدد 
و بعضا متضاد: هر اقتصادي براي بهبود شاخص ها نيازمند 
بهبود محيط هاي كسب و كار خود است. اين ضرورت در 
اقتصاد ايران به دليل عدم بستر مناسب مغفول مانده است. 
هفتم( حرف درماني توس��ط سياست گذار: همانطور كه 
اش��اره ش��د، يكي از معضالت بزرگ اقتصاد ايران، دادن 
وعده هاي رنگانگ از سوي متوليان و عدم برنامه ريزي الزم 
براي دستيابي به وعده ها است. روندي كه تاثيري نامطلوب 
بر پارامترهاي اقتصادي دارد و موجب تضعيف بنيه اعتماد 
و سرمايه اجتماعي ميان سياست گذار و مردم شده است.

در كنار اين م��وارد، موضوعات ديگري چون، س��اختار 
نامطل��وب بودجه و ضد توس��عه اي ب��ودن آن، همراه با 
بودجه هاي موازي و ناكارآمد كه بودجه جاري را بر عمراني 
غالب كرده اس��ت، تاسي جستن به رفتار پوپوليستي كه 
موجب اتالف منابع و فشار بر نقدينگي و تورم شده است، 
نبود ديپلماسي فعال اقتصادي و تاثير پذيري اقتصادي از 
عوامل غيراقتصادي، به ويژه سياست زدگي اقتصاد، نبود 
تعامل معقول با دنياي خارج در راس��تاي برنامه توسعه و 
گس��ترش فناوري و تكنولوژي مورد نياز برنامه توسعه، 
نبود روابط ديپلماتيك گسترده با جهان و روابط ضعيف 
و پرتنش با همسايگان، نبود تعامل بين اساتيد و خبرگان 
اقتصاد با سياس��ت گذار، فقدان س��رمايه گذاري داخلي 
و خارجي، خروج س��رمايه و نخبگان علم��ي و تجاري و 
اقتصادي از كشور و سرانجام وجود تورم ساختاري مزمن، 
گس��ترش فقر، تحريم ها و گسترش نااطميناني اقتصاد، 
كسري بودجه شديد و بخش عمومي ناكارآ، نبود فرهنگ 
صحيح در جامعه در خصوص كارآفرين و سرمايه گذار و... 
مهم ترين گزاره هايي هستند كه وضعيت اقتصادي كشور 
را طي بيش از نيم قرن گذشته با مشكالت عديده اي مواجه 
س��اخته اند. براي عبور از اين مشكالت نيز سياست گذار 
چاره اي جز استفاده از دانش��ي كه طي دهه ها در كشور 

رسوب كرده ندارد. 

محمدحسن انتظاري

محمدرضا منجدب

مجيد ابهرياحمد اشتياقي

مشكالت اقتصادي 
هر روز بيشتر مي شوند

 صالح آبادي: آرامش را در بازار پيش بيني مي كنم
 هيچ گونه كمبود ارز نداريم

كمبود گاز شديد مي تواند 
بازار سرمايه را با مشكل 

مواجه كند

رييس اتاق ايران: مقصران 
اصلي پشت ديوار امنيت 

پنهان شده اند

خبر كمب��ود روزانه ۲۰۰ ميلي��ون مترمكعب گاز از 
زبان وزير نفت ريسك تازه اي را متوجه صنايع گازي 
كشور كرده، ريسكي كه اگرچه در سال هاي گذشته 
هم وجود داش��ت اما به نظر مي رس��د سال جاري با 
دامنه بيش��تري ادامه پيدا كند. كمبود گاز در كشور 
در روزهاي س��رد س��ال ۱۳99 حدود ۱6۰ ميليون 
صفحه 4 را بخوانيد مترمكعب و ... 

تع�ادل | رييس پارلمان بخ��ش خصوصي در 
نشست ماهانه اتاق ايران از پيچيدگي هاي اقتصاد 
ايران س��خن گفت. غالمحسين شافعي، معتقد 
است، تصميمات غلط و نبود راهبرد روشن براي 
آينده اقتصاد كش��ور، موج��ب بازماندن توليد و 
توليدكنندگان ايراني از پيوستن به روند جهاني 
شده است. به گفته او، نبايد رقابت را تنها در تكثر 
صفحه 7 را بخوانيد واحدها ديد و...  

» تعادل« رويارويي اقتصادي اصولگرايان را بررسي مي كند

الياس نادران: رييس جمهور اعالم كند
 مسووليت اقتصادي كشور با چه كسي است

 بار سنگين محروميت 
روي دوش مردم

صفحه 8     صفحه 3    

صفحه 5    

 پيش بيني  دالر 284 هزار توماني
 نظر دولت نيست

بورس  به 
استقبال تهديد 
جديد مي رود

بازماندن توليد 
از روند جهاني

هشدار به دولت



زهرا سليماني|در شرايطي كه بسياري از تحليلگران 
تصور مي كردند بعد از يكدست شدن كامل نهادهاي 
حاكميتي و به دس��ت گرفتن س��كان هدايت قواي 
سه گانه و ساير نهادهاي مديريتي توسط اصولگرايان و 
طيف راست حداقل براي مدتي، ديگر شاهد جدل هاي 
سياسي و صف كش��ي هاي جناحي نخواهيم بود، اما 
واقعيت هاي جاري در پهنه سياسي كشورمان بعد از 
انتخابات خردادماه1400 نشان داد كه نه تنها هنگامه 
پايان جدل هاي سياس��ي از راه نرسيده، بلكه بايد در 
انتظ��ار رويارويي هاي عميق تري مي��ان طيف هاي 
مختلف اصولگرا با يكديگر باشيم؛ مواجهه اي كه طي 
ماه هاي اخير به طور مستمر در پرونده هاي گوناگون، 
ميان اصولگرايان س��نتي و راست معتدل )به ليدري 
محمدباقر قاليب��اف( از يك طرف و گروه هاي مرتبط 
با جبهه پايداري )به ليدري چهره هايي چون مرتضي 
آقاتهراني( كه ذيل طيف هاي تندتر جناح اصولگرا قرار 
مي گيرند، رخ داده است. روز گذشته يكي از تندترين 
س��كانس هاي اين رويارويي در بهارستان پيش روي 
مخاطبان تصويرسازي ش��د. زماني كه الياس نادران 
يكي از چهره هاي نزديك ب��ه قاليباف ناگهان چهره 
برانداخت و به بهانه تصويب اليحه رتبه بندي معلمان، 
مجموعه تصميم س��ازي هاي اقتص��ادي و راهبردي 
دولت را زير سوال برد. َتكي كه هرچند به نظر مي رسد 
به بهانه اليحه رتبه بندي معلمان مطرح شده است، اما 
در واقع پاَتكي اس��ت كه راست ميانه آن را در پاسخ به 
مجموعه تحركات مخرب اعضاي جبهه پايداري به كار 
برده است. هنوز مدت زمان زيادي از حمله گسترده 
طيف هاي تند اصولگرايان عليه اصولگرايان ميانه در 
جريان، ماجرايي كه در فضاي رس��انه اي كشور از آن 
ذيل عنوان»دس��تكاري بودجه«ياد شد، نمي گذرد. 
ماجراي��ي كه الياس نادران كه اين روزها در ش��مايل 
منتقد دولت رخ نمايان كرده در بطن آن قرار داشت. 
در ش��رايطي كه همواره در مجالس مختلف رسم بود 
كه رييس كميسيون برنامه و بودجه برخي تغييرات 
در جداول بودجه را ابتدا، ش��خصا تاييد كند و سپس 
به س��مع و نظر ساير نمايندگان برس��اند، اما اعضاي 
جبهه پايداري اين رس��م مرسوم در مجالس مختلف 
را به يك شمش��ير دموكلس عليه راس��ت ميانه بدل 
ساختند و با فضاسازي هاي گس��ترده رسانه اي، اين 
پالس را به فضاي عمومي ارسال كردند كه قاليباف با 
همراهي نادران و ساير دوستانش در حال دست بردن 
در جداول بودجه و اتالف بيت المال است. ماجرايي كه 
در ش��بكه هاي اجتماعي نيز يكي از پرمخاطب ترين 
هشتگ ها را با عنوان #دستكاري_بودجه شكل داد و 
اصولگرايان ميانه را تا مدت ها در گارد دفاعي فرو برد. 
نتيجه اين جريان تخريبي گس��ترده نهايتا منجر به 
تغيير رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شد و 
حميدرضا حاج بابايي را بر جاي الياس نادران نشاند. اما 
روند رويارويي اين دو طيف اصولگرا به همين جا ختم 
نشد. بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 1400و 
در شرايطي كه برخي پيش بيني ها حاكي از آن بود كه 
قاليباف به دليل عدم ثبت نام در انتخابات به نفع ابراهيم 
رييسي، نقش ويژه اي را در شكل دهي به تركيب كابينه 
سيزدهم ايفا خواهد كرد، اما اين اعضاي جبهه پايداري 
بودند كه نقش محوري را در كابينه به دست گرفتند 
و يكي يكي اعضاي س��مپات و نزديك به خود را راهي 
مشاغل كليدي كابينه كردند. با نگاهي به تركيب امروز 
كابينه سيزدهم مشخص خواهد شد كه طيف پايداري 
كه در زمان دولت هاي نهم و دهم نيز در بطن تحوالت 
دولت مستقر قرار داش��تند، اين بار هم در شكل دهي 
به دولت سوم احمدي نژاد موفق عمل كرده است. اما 

به نظر مي رس��د نزديكان قاليباف، اين روزها، راهبرد 
تازه اي را طراحي كرده اند تا رقيب را از همان نقطه اي 
كه تصور مي كند نقطه قوتش است، بنوازند. در همان 
هنگامه اي كه طيف هاي تندتر اصولگرايان سرخوش 
از پيروزي هاي پي درپي، جلسات شبانه خود را برگزار 
مي كردند، راست ميانه صبر استراتژيك در پيش گرفت 
تا ابتدا، برنامه هاي اقتصادي كابينه و مجلس آغاز شود 
تا بعد نزديكان قاليباف وارد عمل شده و ابتكار عمل را 
به دست بگيرند. در واقع برنامه اصولگرايان معتدل آن 
است كه در شمايل اپوزيسيون درون ساختاري جناح 
اصولگرا وارد عمل شود و انتقام همه ضربه هاي قبلي را 
از رقبا بگيرد. اين اتمسفر در مهرماه از راه رسيد. زماني 
كه طرح هاي حمايتي دولت و طيف اكثريت مجلس 
يكي يكي در صحن مطرح شدند. از يك طرف اليحه 
همسان سازي دايمي حقوق بازنشستگان مطرح شد 
و از سوي ديگر برنامه رتبه بندي معلمان. اين روند در 
خصوص ساير لوايح و طرح هاي مورد نظر پايداري ها 
به همين شكل و ش��مايل دنبال شد. در شرايطي كه 
طيف پايداري انتقادات دامنه داري را در خصوص طرح 
صيانت از فضاي مج��ازي تحمل مي كرد، محمدباقر 
قاليباف در نقش فردي كه از آزادي هاي مردم در فضاي 
مجازي حمايت مي كند، وارد عمل شد و يك دوقطبي 
در مجلس تشكيل داد. بالفاصله پس از طرح صيانت، 
طيف هاي نزديك به قاليباف، طرح مشابهي را با عنوان 
طرح حفاظت از داده هاي ش��خصي مطرح كردند كه 
شمايل جايگزين طرح صيانت را داشت. در واقع راست 
ميانه ب��ا اين تحركات نه به دنبال حمايت از مطالبات 
مردم است و نه تالش مي كند تا از آزادي هاي مشروع 
آنان دفاع كند. اين تالشي است، براي كسب سهمي 
افزون تر در مناسبات فعلي و آينده قدرت. مواجهه اي 
كه براي آگاهي از كم و كيف ان بايد منتظر روزهاي آتي 

و حوادث بعدي بمانيم.

  رييس جمهور اعالم كند مسووليت اقتصاد 
كشور با چه كسي است؟

»رييس جمهور اعالم كند مس��ووليت اقتصاد كشور 

با چه كس��ي اس��ت؟« اين عباراتي است كه نماينده 
مردم تهران در مجلس و يكي از چهره هاي نزديك به 
قاليباف، رييس مجلس با استفاده از آنها تالش مي كند 
تا افكار عمومي را متوجه اشتباهات استراتژيك دولت 
و نزديكانش در مجلس كند. نادران كه در قالب نطق 
ميان دستور رو در روي نمايندگان و مخاطبان بيروني 
سخن مي گفت با بيان اينكه دولت مستقر شده و اركان 
آن شكل گرفته، اظهار داشت: بارها گفته ايم كه پاشنه 
آش��يل دولت جناب آقاي رييسي اقتصاد است. او در 
توضيح اين نكته گفت: اينكه بزرگان اقتصاد را در دولت 
جمع كنيم، خوب اس��ت؛ اما مهم تر از آن هماهنگي 
اين تيم و داشتن يك سر است. عضو كميسيون برنامه 
بودجه تصريح كرد: رييس جمهور محترم صراحتا اعالم 
كند كه مس��ووليت اقتصاد كشور در دولت با كيست! 
راهبردها و نقاط كليدي خط مش��ي اقتصادي كشور 
را چه كس��ي تعيين مي كند؟ به شدت از پراكندگي 
آقايان نگراني��م. نادران با بيان اينك��ه اخبار خوبي از 
جلسات سران قوا و تصميمات آنها به گوش نمي رسد، 
اظهار داشت: دور زدن مجلس و تغيير در مصوبات آن 
سنتي سيئه اي است كه از قبل باقي مانده است. رييس 
مجلس از ش��أن مجلس و اعتبار قانون اساسي دفاع 
كند و دولت هم اگر اصالحيه اي در بودجه مي خواهد 
درخواست كند تا مجلس بررسي كند و مردم هم در 

جريان قرار بگيرند. 

  پراكندگي در تصميم گيري هاي اقتصادي 
موج تورمي بعد از ركورد را به دنبال دارد

نادران كه تالش مي ك��رد، كلمات مورد نظرش را به 
گونه اي انتتخاب كند كه دولت متوجه مسير تفاهم 
دوباره با دولت مسدود نشود با بيان اينكه مؤلفه هاي 
اقتصادي كاركردهاي خودش را دارد، گفت: ما و مردم 
منتظريم تا مجموعه جامعي از سياست هاي پولي و 
ارزي و توليدي را از دولت بشنويم. اين پراكندگي ها 
بالتكليفي را حاكم خواهد كرد و بعد از يك دوره ركود 
موج تورمي دامن اقتصاد را خواهد گرفت. از مجلس 
مي خواهيم سلس��له جلسات مش��تركي را با دولت 

برگزار كند تا زمينه هماهنگ��ي در اين حوزه فراهم 
شود. وي در ادامه با بيان اينكه در آستانه تدوين اليحه 
بودجه 1401 و اليحه برنامه هفتم توس��عه هستيم، 
عنوان كرد: مفاد اين دو اليحه بر همه اركان كش��ور 
تاثيرخواهد گذاشت لذا بايد در تدوين آنها دقت كرد 
و يادمان باشد جوهره اقتصاد مقاومتي درونزا بودن و 
برونگر بودن است و بايد به اقتضائات آن توجه كنيم. 
وي با اش��اره به شعار دولت سيزدهم مبني بر ارتباط 
گسترده بر همس��ايگان تصريح كرد: در ايام اربعين 
خالف اين شعار را مشاهده كرديم. مسووالن از مردم 
عذرخواهي كنند و زمينه تردد آسان كاال، تجار و زائران 
را با عراق فراهم كنند. نماينده مردم تهران در مجلس 
در پايان با اشاره به تصويب بررسي اولويت دار اليحه 
رتبه بندي معلمان در جلس��ه دي��روز مجلس گفت: 
»آنچه در مجلس اتفاق افتاد شروع يك دومينو براي 
تورم افسارگسيخته و سقوط اقتصاد ملي خواهد بود.« 
نكته اي كه نادران در خصوص لوايح پر حاشيه اي چون 
همسان سازي دايمي حقوق بازنشستگان و رتبه بندي 
معلمان بر اين استدالل كلي قرار گرفته است كه در 
شرايط فعلي كه دولت با كسري بودجه گسترده بيش 
از 450 ه��زار ميليارد توماني روبه رو اس��ت، افزايش 
پرداخت ها بر دامنه و حجم مشكالت اقتصادي كشور 
از جمله رش��د نقدينگي و تورم خواهد افزود. اما اين 
رويك��رد اصولگرايان در مجلس واج��د ويژگي هاي 
پارادوكسيكال فراواني است. چرا كه تا قبل از حضور 
دولت اصولگرا در ساختار اجرايي، همين نمايندگان 
مدام دولت قبل��ي را مي نواختند كه چرا براي بهبود 
معيشت اقشار آس��يب پذير جامعه از جمله معلمان، 
بازنشس��تگان، حقوق بگيران و... كاري نمي كند، اما 
همين كه س��كان هدايت دولت به دست هم حزبان 
آنها افتاده است، ناگهان در مسير معكوس با اظهارات 
گذش��ته اعالم مي كنند اين ايده هاي اقتصادي بايد 
از دس��تور كار دولت و مجلس خارج شود. رويكردي 
كه تحليلگران را به اين نتيجه عيني مي رس��اند كه 
اين انتقادات نه از س��ر دلس��وزي، بلكه در راس��تاي 

جهت گيري هاي سياسي و جناحي است.

دولت

ادامه از صفحه اول
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محمدباقر قاليباف:

رييس مجلس شوراي اسالمي با حضور در جلسه 
كميس��يون مش��ترك حمايت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي تاكيد كرد: جلس��ات كميسيون 
مشترك علني است و تمامي مباحث اطالع رساني 
و از مجموعه خانه ملت و رسانه ها منعكس مي شود.

به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف ضمن حضور در 
جلسه كميسيون مشترك طرح حمايت از كاربران 

فضاي مجازي عنوان كرد.
امروز بحث مربوط به فضاي مجازي واقعيت مهمي 
اس��ت، امروزه اي��ن فضا، فضاي واقع��ي و حقيقي 
مي باش��د كه زندگي مردم را در ابعاد مختلف و در 
حوزه هاي مختلف فرهنگ��ي، اجتماعي، علمي و 
اقتصادي تحت تاثير قرار داده است؛ به گونه اي كه 
شاكله اصلي زندگي مردم وارد حوزه فضاي مجازي 
شده و همه ما بايد نسبت به اين مهم دقت و توجه 
الزم را داش��ته باشيم و به عنوان نماينده مردم اين 
فضا را براي يك زندگي مناسب تر و امن فراهم كنيم.

وي ادامه داد: ظرفيت بسيار خوبي در قانون اساسي 
ما در اصل ۸5 وجود دارد، در اصل ۸5 فرصتي فراهم 
شده است تا موضوعات مهمي كه كار تخصصي تر، 
عميق تر، دقيق تر، زمانبرتر و موثرتر از صحن مجلس 
نياز دارد اينگونه در كميس��يون مشترك بررسي 
شوند، متاسفانه در فضايي كه جريانات خاصي در 
داخل و خارج ايجاد كردند برخي گفتند نمايندگان 
قصد دارند در پشت درهاي بسته قانون گذاري كنند، 
مگر قانون گذاري در پشت درهاي بسته مي شود؟ 
البته قانون اساسي به صحن مجلس اجازه داده است 

جلسه غير علني هم داشته باشد.
رييس مجلس اشاره كرد: نمايندگان حاضر در اين 
جلسه از كميس��يون هاي مختلف همگي در ابعاد 
مختلف در حوزه هاي، صنايع، فرهنگي، اجتماعي 
و همه مجموعه ها متخصصين اين حوزه هستند، 
اميدواريم در كميس��يون مش��ترك اين قانون با 
دقت و توجه دنبال شود، اطالع رساني ها و جلسات 
كميسيون مشترك علني مي باش��د و مباحث از 

مجموعه خانه ملت و رسانه ها منعكس مي شود.
وي ادامه داد: اعضاي كميسيون مشترك با طمأنينه 
وقت الزم را بگذارند؛ از همه ذي نفعان اين حوزه اعم 
از فعالين اين ح��وزه، صاحب نظران، متخصصين، 
كارشناسان دعوت كنند و شنواي دغدغه آنها باشند، 
چراكه اين طرح، طرح حماي��ت از حقوق كاربران 
مي باشد، بخش عمده از اين افرادي كه دغدغه هايي 
مطرح مي كردند، با محتواي اين طرح از نزديك آشنا 
نيستند؛ چرا كه گاها موضوعاتي مطرح كردند كه 
در طرح وجود ندارد، طرح را مشاهده كنند و نظرات 
خود را بگويند، پس اين افراد شاخص و ذي نفعان 

مورد توجه باشند.
قاليباف ادامه داد: مش��اهده كنيد ي��ك كارخانه 
كوچك ي��ا يك انباري در يك نقطه دور دس��ت يا 
نزديك مي تواند مورد وثيقه بانكي باشد و اعتباري 
اخذ كند، ولي اين اعتبارات معنوي در فضاي مجازي 
كه ش��كل مي گيرد در بحث رونق اقتصادي مورد 
توجه نمي باش��د، در حوزه هاي مختلف همچون 
بهداش��ت و مواد غذايي بخش عم��ده اي در حال 
فعاليت در اين فضا هس��تند؛ در خيلي از حوزه ها 
پا به پاي فضاي مجازي نبوديم و ضعف داش��تيم؛ 
همان گونه ك��ه بايد هم در ج��رم انگاري ها هم در 
بخش توليد ثروت و رونق اش��تغال بايد به اين فضا 

توجه كنيم.
وي ادام��ه داد: قان��ون اساس��ي در قوانين مصوب 
مجلس بايد رعايت شود، به هر شكل قوانين نبايد 
به گونه اي تصويب ش��وند كه موج��ب تداخل در 
امور قوا شوند، بايد تالش كنيم بحث را با كمترين 
ايراد شوراي نگهبان دنبال كنيم، البته اينگونه هم 
نيس��ت كه در بحث تقنين عجله داشته باشيم، از 
سوي ديگر در اين طرح توجه كنيم كه چارچوب در 
فضاي مجازي مرتبا در حال تغيير است، قانون گذار 
بايد ساختارهاي مناسب را در قانون فراهم كند تا 
با تغييراتي كه پيش مي آيد بتوانيم همگام باشيم 
و اگر ضرورت هم داش��ت كه قانون اصالح ش��ود، 

اصالح بشود.
قاليباف ادامه داد: از ويژگي هاي اصل ۸5 اين است 
كه قانوني كه در اين مسير تصويب مي شود و مسير 
خودش را ط��ي كند موقت ب��وده، صحن مجلس 
تصميم مي گيرد كه ۳ تا ۷ س��ال موقتا اجرا شود و 
دايمي بودن آن در صحن مجلس تصويب مي شود.

وي همچنين بيان كرد: اميدوارم در بررس��ي هاي 
اين كميسيون مشترك به بخش دولت الكترونيك، 
تحول بحث ديجيتال و مديريت بر ترافيك شبكه 
توجه الزم انجام ش��ود، رس��انه ها نيز توجه كنند 
ك��ه اطالعات الزم در خصوص اين طرح و جلس��ه 
كميسيون منتش��ر مي ش��ود و بخش هايي از آن 
توس��ط صدا و س��يما مس��تقيم پخش مي شود و 
س��خنگو مرتبا مباحث را اطالع رس��اني مي كند، 
افراد تحت فضاسازي گروه هاي خاص و فشارهاي 
خارج از كشور كه گفته مي شوند قرار است پلتفرم ها 
بسته ش��ود قرار نگيرند، خير قرار است صرفا خأل 
قانون گذاري در اين حوزه رفع شود، فضاسازي هايي 
بود كه مي گفتند براي مثال قراراست اينستاگرام 
بسته شود، خير، بخش عمده اي از زندگي مردم در 
فضاي اينس��تاگرام دنبال مي شود، اما قانونگذاري 
الزم هم مورد توجه اس��ت كه در اين كميس��يون 

انجام خواهد شد.

» تعادل« رويارويي اقتصادي اصولگرايان را بررسي مي كند

الياس نادران: رييس جمهور اعالم كند،  مسووليت اقتصادي كشور با چه كسي است
هشدار به دولت

چين براي تامين گاز دست به دامن امريكا شدسايه قرارداد گازي تركيه و آذربايجان برسر ايران
به تازگي كش��ور تركيه از امضاي قرارداد سه ساله براي 
خريد 11 ميليارد مترمكع��ب گاز طبيعي با جمهوري 
آذربايجان خبر داد كه طبق گفته كارشناسان امضاي اين 
قرارداد خطري براي ايران محسوب نمي شود و به نفع اين 

كشور است كه بازار ايران را حفظ كند.
به گزارش ايسنا، در شرايطي كه تركيه هنوز قراردادهاي 
بلندمدت تامين گاز كه موعد آنها زمستان امسال به پايان 
مي رس��د را تمديد نكرده، تقاضاي باال براي گاز طبيعي 
در س��ال جاري اين كشور را مجبور كرده است خريد در 
بازار محموله هاي تك را افزايش دهد. وزير انرژي تركيه 
روز گذش��ته اعالم كرده كه اين كش��ور يك قرارداد سه 
س��اله براي خريد 11 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي با 
جمهوري آذربايجان منعقد كرده و پيشرفت قابل توجهي 
در تامين بيشتر گاز طبيعي داشته است. تركيه كه يكي 
از بزرگ ترين واردكنندگان گاز در اروپاست، به گازي كه 
از روسيه، ايران و جمهوري آذربايجان از طريق خط لوله 
 )LNG( وارد مي كند و همچنين واردات گاز طبيعي مايع
از نيجريه، الجزاير و بازار محموله هاي تك متكي است. اين 
كشور چهار قرارداد واردات بلندمدت به ميزان مجموعا 
1۶ ميليارد متر مكعب در سال دارد كه امسال منقضي 
مي شوند. در اين بين ايران با تركيه يك قرارداد صادرات 
گاز بلندمدت دارد كه از سال ۲001 آغاز شده و مدت آن 
۲5 سال و تا سال ۲0۲۶ اعتبار دارد. بر اساس اين قرارداد، 
تركيه بايد هر سال حداقل حدود ۸.5 ميليارد مترمكعب 
گاز برداشت كند و طبق گفته كارشناسان امضاي قرارداد 
جديد تركيه با آذربايجان سايه تهديدي براي ايران براي از 

دست دادن بازار تركيه به حساب نمي آيد.
در اين باره مرتضي بهروزي فر- كارش��ناس ارشد حوزه 
انرژي - به ايسنا گفت: مشكلي كه قرارداد گازي سه ساله 

تركيه با جمهوري آذربايجان مي تواند براي ايران ايجاد 
كند، اين خواهد بود كه تركي��ه گزينه ديگري عالوه بر 
روسيه و ايران در اختيار خواهد داشت كه دستش را براي 
چانه زني در مقابل روسيه و ايران بازتر مي كند و راحت تر 
مي تواند چانه بزند، تخفيف بگيريد و در مجموع شرايط 

بهتري را كسب كند.
وي اف��زود: اينكه گمان ش��ود ق��رارداد گازي تركيه با 
آذربايجان موجب كنار گذاش��تن ايران مي شود تقريبا 
دور از ذهن اس��ت، درواقع واردكنن��ده ترجيح مي دهد 
گزينه ه��اي متعددي را روي ميز داش��ته باش��د تا اگر 
مشكل فني، سياسي يا هر مشكل ديگري به وجود آمد، 
چالش كمتري را تجربه كند، بايد گفت به نفع وارد كننده 
است كه گزينه هاي بيشتري داشته باشد چراكه امكان 
چانه زني و گرفتن امتيازات بيشتر در قراردادهاي بعدي 

را خواهد داشت.
اين كارشناس ارش��د حوزه انرژي با اشاره به قرارداد ۲5 
ساله ايران با تركيه، گفت: زمان زيادي تا اتمام اين قرارداد 
باقي نمان��ده و ايران از هم اكنون بايد به دنبال تمديد آن 
باشد، قرارداد اينگونه است كه كشور واردكننده مي تواند 
حداقل برداشت را داشته باش��د يا در مواردي همچون 
اتفاقي كه سال گذش��ته براي خط لوله انتقال گاز ايران 
به تركيه افتاد كش��ور وارد كننده عجل��ه اي براي ترميم 
نداشته باشد يا مس��اله فني به وجود آيد كه فرايند كار 

را طوالني كند.
بهروزي فر با تاكيد بر اينكه با وجود تمام اين موارد اصال 
به نفع تركيه نيست كه ايران را كنار بگذارد، تصريح كرد: 
به نفع اين كشور است كه از كشورهاي بيشتري واردات 
داشته باشد تا بتواند امتيازات بيشتري را براي خود كسب 
كند اما كنار گذاشتن ايران به هيچ عنوان به نفع آن نيست.

شركت هاي بزرگ انرژي چيني در پي جهش قيمت ها 
و كمب��ود داخلي برق در مرحله مذاكرات پيش��رفته 
با صادركنن��دگان امريكا براي امض��اي قراردادهاي 

بلندمدت تامين گاز طبيعي مايع )LNG( هستند.
به گزارش ايسنا، منابع آگاه به رويترز گفتند: حداقل 
پنج شركت چيني ش��امل شركت هاي دولتي بزرگ 
س��ينوپك و ش��ركت ملي نف��ت فراس��احلي چين 
)CNOOC( و ش��ركت  توزيع ني��روي »ژيجيانگ 
انرژي« سرگرم مذاكره با صادركنندگان امريكايي به 

خصوص چنير انرژي و ونچر گلوبال هستند.
اين مذاكرات مي تواند به امضاي قراردادهايي به ارزش 
ده ها ميليارد دالر منتهي شود كه واردات LNG چين 
از امريكا را در سال هاي آينده افزايش مي دهد. در اوج 
جنگ تجاري امريكا و چين در س��ال ۲01۹، تجارت 
گاز براي مدت كوتاهي متوقف شد. ساخت تاسيسات 
صادرات LNG سال ها زمان مي برد و چندين پروژه در 
امريكاي شمالي در دست كار است كه انتظار نمي رود 

صادرات از آنها تا اواسط دهه جاري آغاز بشود.
مذاكرات با صادركنندگان LNG امريكا اوايل امسال 
آغاز ش��د اما در ماه ه��اي اخير در بحبوح��ه يكي از 
بزرگ ترين كمبودهاي توليد نيرو و سوخت گرمايشي 
در چند دهه اخير، ش��تاب گرفته اس��ت. قيمت گاز 
طبيعي در آسيا امسال بيش از پنج برابر افزايش يافته 
و نگراني ها نسبت به كمبود برق در زمستان جاري را 

برانگيخته است.
يك منبع صنعتي آگاه از اين مذاكرات گفت: شركت ها 
با كمبود عرض��ه و افزايش قيمت ها روبرو هس��تند. 
مذاكرات از آگوست كه قيمت هاي كوتاه مدت به 15 
دالر به ازاي هر واحد mmBtu صعود كرده بودند، به 

شكل جدي دنبال مي شد.
يك منبع چيني ديگر گفت: پس از نوس��ان ش��ديد 
اخيري كه در بازار مش��اهده شد، بعضي از خريداران 
افسوس مي خورند كه چرا قراردادهاي بلندمدت كافي 

امضا نكرده اند.
واردات براي زمستان سال ۲0۲1 با افزايش قيمت هاي 
جهاني كه به تقاضا آس��يب زده، محدود شده است. 
خريدهاي جديد موقعيت چين به عنوان بزرگ ترين 
خريدار LNG جهان را تحكيم خواهد كرد. اين كشور 
 LNG امسال ژاپن را به عنوان بزرگ ترين واردكننده

جهان پشت سر گذاشت.
محموله ه��اي امريكاي��ي پيش از اين در مقايس��ه با 
صادرات گاز قطر و اس��تراليا كه مبتني بر قيمت نفت 

هستند، گران بود اما اكنون ارزان تر شده است.
ارزيابي حجم كلي قراردادهاي خريدي كه در دست 
مذاكره هستند، دشوار است اما منابع آگاه مي گويند 
سينوپك به تنهايي مي تواند ساالنه چهار ميليون تن 
LNG خريداري كند. به گفته معامله گران، سينوپك 
در مراحل نهايي مذاكرات با سه تا چهار شركت براي 
خريد ساالنه يك ميليون تن به مدت 10 سال از آغاز 
سال ۲0۲۳ است و در راستاي اين نياز به دنبال خريد 

محموله هاي امريكايي است.
بر اساس گزارش رويترز، تاخير در پروژه هاي صادرات 
LNG در كانادا كه پتروچاينا سهم دارد و موزامبيك 
كه هر دو ش��ركت پتروچاين��ا و CNOOC در آنجا 
سرمايه گذاري كرده اند، خريد LNG امريكا را جذاب 
كرده اس��ت. صادركنندگان LNG امريكاي شمالي 
به دليل تقاضا از س��وي اقتصادهاي بزرگ آسيايي به 

ظرفيت شان اضافه مي كنند.

 نمي شود پشت  درهاي بسته يك 
اصل قانون اساسي را اجرايي كرد

رييس جمهور در جلسه هيات دولت:

رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت استفاده از نيروهاي 
جوان، كارآمد و انقالبي در اس��تان ها براي پيشبرد 
اه��داف دولت و ام��ور كش��ور، گفت: اس��تانداران 

اميدآفريني را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
به گزارش ايس��نا، سيدابراهيم رييس��ي در جلسه 
هيات دولت با اش��اره به انتخاب آقايان زين العابدين 
رضوي خرم، محمدصادق معتمديان و يعقوب علي 
نظري ب��ه ترتيب به عن��وان اس��تانداران منتخب 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و خراسان رضوي، 
افزود: استانداران با در نظر گرفتن دغدغه هاي مردم، 
برنامه اي جامع و اميدآفرين مبتني بر راهكار براي حل 
مشكالت و البته به عنوان برشي از برنامه كلي دولت در 
كشور، براي استان محل ماموريت خود تدوين كنند. 
رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت بهره گيري از مزيت 
و ظرفيت مرزي بودن اس��تان هاي خراسان رضوي، 
آذربايجان غربي و آذربايجان ش��رقي براي توس��عه 
استان و گسترش همكاري ها و تعامالت با همسايگان، 
گفت: خراسان رضوي عالوه بر قرار گرفتن در منطقه 
مرزي، پايگاهي معنوي و مركز توجه عالقه مندان اهل 
بيت)ع( است كه ساالنه بيش از ۳0 ميليون زائر دارد. 
آيت اهلل رييسي همچنين افزود: عملكرد استانداران 
به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان ها بايد به 
گونه اي باشد كه مردم احساس كنند وضع نسبت به 
قبل تغيير كرده و گام هاي جدي در مسير پيشرفت 
استان برداشته شده اس��ت. رييس جمهور در ادامه 
س��خنان خود در جلسه دولت با اش��اره به موضوع 
خشكس��الي و با تاكيد بر ضرورت تش��كيل هرچه 
سريع تر جلسه شوراي عالي آب، گفت: اگرچه مشكل 
كم آبي جدي است اما بخشي از مشكل با مديريت و 
توزيع عادالنه منابع آب موجود قابل حل است. وي 
با اشاره به روز نابينايان، از مسووالن دولتي خواست 
حمايت از نابينايان و به ويژه كمك به حل مس��ائل 
معيش��تي و تامين تجهيزات مورد ني��از نابينايان از 
جمله تجهيزات آموزشي آنان را در اولويت قرار دهند.

استانداران اميدآفريني را 
سرلوحه اقدامات خود قرار دهند

به همين خاطر اس��ت ك��ه امروز ه��ر اتفاقي كه در 
خصوص تحريم ه��ا رخ مي دهد، بازار ارزي كش��ور 
نوس��ان چندان گس��ترده اي نمايان نمي كند. چرا 
كه هم��ه تكانه هاي ممك��ن را تجربه كرده اس��ت. 
مش��كالتي كه امروز در اقتصاد مشاهده مي شود به 
دليل رويكردهاي غلط اقتصادي اس��ت كه در پيش 
گرفته مي ش��ود. اگر اقتصاد كشور منطقي و درست 
اداره ش��ود، نرخ ارز بيش��تر از اين نبايد نوسان پيدا 
كند. اگر نوساني در نرخ ارز مشاهده مي شود به دليل 
سوءمديريت هاي داخلي است. در اين ميان اگر دولت 
سياست هاي درستي در خصوص مهار تورم اعمال 
كند شاخص هاي اقتصادي نيز بهبود پيدا خواهند 
كرد، در صورت اجراي سياس��ت هايي مانند تعديل 
انتظارت تورمي، كاه��ش نقدينگي، افزايش فروش 
دارايي هاي دولت براي تامين كسري بودجه، انتشار 
اوراق قرضه و مش��اركتي و... مي توان اميدوار بود كه 
ت��ورم در افق پيش رو كاهش پيدا كند. اما اگر دولت 
به جاي اين رويكرده��اي اقتصادي به دنبال اهداف 
و اغراض سياس��ي باش��د، نمي تواند موفق شود. در 
شرايط فعلي پرسشي كه مطرح مي شود آن است كه 
آيا نشانه هايي در اتمسفر مديريتي كشور مشاهده 
مي ش��ود كه مبتني بر آن بتوان پيش بيني كرد كه 
مسير دولت براي مهار تورم درست است يا خير؟ به 
عنوان نمونه، حوادثي از جنس برخورد دس��توري با 
كاهش قيمت اقالم توليدي ازجمله قيمت لبنيات 
نشان داد كه دولت در بخش اقتصاد در مسير درستي 
قرار ندارد. حادثه اي كه رخ داد اين بود كه قيمت اقالم 
لبني در بازار كشور ناگهان بيش از 50 درصد افزوده 
ش��د! بعد دولت به جاي برخ��ورد اصولي با موضوع 
و تامين مواد اوليه و نهاده ه��ا و هدايت نقدينگي به 
سمت توليد، دستور كاهش قيمت اقالم لبني را صادر 
كرد. بررسي ها نشان مي دهد طي دو ماه اخير قيمت 
لبنيات در كشور ما بيش از 40 الي 50 درصد افزايش 
پيدا ك��رد. اما دولت با رويكرد دس��توري اعالم كرد 
كه 10 درص��د بايد كاهش پيدا كند. اين رويكرد كه 
حمايت از سفره هاي مردم نيست؛ تنها تالش مي كند 
تا حجم اندكي از فش��ارها را كاه��ش دهد. در زمان 
دولت قبلي، توليدكننندگان لبنيات، فش��ار زيادي 
وارد مي كردن��د كه قيمت اقالم لبن��ي افزايش پيدا 
كند، دولت قبلي اين درخواست ها را با اين استدالل 
كه نهاده ها را با قيمت دولتي در اختيار توليد كننده 
قرار مي دهد با اين درخواست ها مخالفت مي كرد. اما 
متاسفانه وزير جهاد كشاورزي دولت جديد به سرعت 
اجازه افزايش قيمت لبنيات را صادر كرد. بعد همين 
وزيري كه اج��ازه افزايش قيمت ها را صادر كرده بود 
در رس��انه ها حاضر و اعالم كرد كه قرار است، قيمت 
لبنيات 10درص��د كاهش پيدا كن��د. اين رويكرد، 
رويكرد اقتصادي نيس��ت. اين الگو، سياس��ي كاري 
اس��ت و نش��ان مي دهد، دولت به ج��اي روش هاي 
معقول اقتصادي، فكر و ذكر خود را صرف برخوردهاي 
سياسي و جناحي با اقتصاد مي كند. اگر رفتار روتين 
در پيش گرفته مي ش��د از آغاز قيمت لبنيات را ۳0 
درصد باال مي بردند. در مرحله بعد هم اعالم شد كه اين 
كاهش قيمت ها با هماهنگي تشكل هاي لبني نهايي 
شده است. در حالي كه كه سپردن تصميم سازي ها به 
بخش خصوصي و تشكل ها، ملزومات ديگري دارد كه 
به هيچ عنوان رعايت نمي شود. در شرايط فعلي كار ما 
هشدار دادن است و بايد اميدوار باشيم كه اين صداها 
به گوش متوليان و تصميم س��ازان برسد. اگر گوش 

شنوايي داشته باشند.

سياسي كاري  در مواجهه با اقتصاد



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه هيچ گونه كمبود 
ارز نداريم و ب��ازار در آينده هم مثل اكنون در آرامش 
خواهد بود در مورد موضوع رمزارزها گفت: در آينده 
رمز ارز ملي را به صورت آزمايشي راه اندازي خواهيم 
كرد. علي صالح آبادي در حاشيه نشست كميسيون 
اقتصادي مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص 
گزارشي مبني بر افزايش نامتعارف قيمت ارز طي 4 
س��ال آينده، تصريح كرد: اين گزارش در دولت قبل 
تهيه شده و نظرات يك كارشناس بوده و به هيچ وجه 
نظر دولت سيزدهم نيست. وي افزود: دولت سيزدهم 
هيچ كدام از مفروض��ات و مباني اين گزارش را قبول 
ندارد، ما علي رغم فشار هاي تحريمي توانستيم آرامش 
را در بازار ايجاد كنيم و انش��ااهلل تداوم خواهد داشت. 
منابع ارزي حاصل از ص��ادرات نفتي و غير نفتي در 
سامانه نيما عرضه مي شود و خوشبختانه اكنون هيچ 
گونه كمبود ارز در س��امانه نداريم و حتي بعضا مازاد 

عرضه ارز را در سامانه ها شاهد هستيم.
 آرامش را در بازار پيش بيني مي كنم، تمام تالش ما بر 
اين خواهد ب��ود كه اين آرامش را در بازار ارز همچنان 
حفظ كنيم. وي همچنين در خصوص موضوع حذف 
ارز ترجيحي براي واردات كاال هاي اساسي تصريح كرد: 
اين موضوع در ستاد اقتصادي دولت در حال رسيدگي 
اس��ت، نتايج آن اعالم خواهد شد منتهي تا زماني كه 
تخصي��ص ارز 4200 توماني به يك س��ري كاال هاي 
خاص و اساسي مطرح است، ما اختصاص خواهيم داد.

 صالح آبادي با اشاره به بررس��ي موضوع رمزارز ها در 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در آينده رمز ارز ملي 
را به صورت آزمايشي راه اندازي خواهيم كرد و در حال 
حاضر بانك مركزي بررسي هاي خود را روي آن انجام 
مي دهد.اميدواريم ضوابط آن در شوراي پول و اعتبار 
نهايي شود تا اين موضوع كه به صورت محدود از سوي 
برخي كشور ها دنبال شده، در ايران نيز راه اندازي شود.

     پيش بيني  دالر ۲۸۰ هزار توماني
نظر سازمان برنامه و بودجه نيست

همچنين در پ��ي انتش��ار جدولي در ش��بكه هاي 
اجتماعي كه زمان تهيه آن به دولت قبل )دوازدهم( 
بر مي گردد، س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه 
اين جدول حاوي پيش بيني هاي فردي اس��ت و به 
هيچ عنوان نظر رسمي اين سازمان نيست. برنامه ها 
و رويكردهاي دولت س��يزدهم در بخش اقتصادي 

متمركز بر تغيي��رات بنيادي بوده ك��ه نمونه آن را 
مي توان در بخش��نامه بودجه سال ۱40۱ به وضوح 
مش��اهده كرد و پيش بيني مي ش��ود با اجراي اين 
تغييرات كسري بودجه جبران و رشد اقتصادي قابل 
توجهي در كش��ور ايجاد شود. گفتني است گزارش 
منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي در مرحله اوليه 
يك مطالعه بوده و با فرض ادامه سياست هاي گذشته 
تهيه و براي اطالع و آگاهي از نظرات كارشناسي درون 

سازمان تهيه ش��ده بود و هيچگونه قابليت انتشار و 
استناد ندارد و مورد تاييد س��ازمان برنامه و بودجه 
نيس��ت. به گزارش خبرنگار ما، ياد آور مي ش��ود كه 
در اين پيش بيني كه در برخي شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده بود، دالر در شرايط رفع تحريم تا ۱40۶ 
ح��دود ۵۵ هزار تومان و در ص��ورت ادامه تحريم ها 
حدود 2۸0 ه��زار تومان برآورد ش��ده بود كه دليل 
عمده آن كسري بودجه و رشد نقدينگي و تورم است.
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دوركاري كاركنان
بانك هاي خصوصي منتفي شد

دبيركل بانك ها و موسس��ات اعتب��اري خصوصي از 
الزام همه كاركنان بانك ه��ا به ارايه خدمات به صورت 
حضوري از 24 مهرماه خبر داد. محمدرضا جمشيدي در 
ابالغيه اي به بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي اعالم 
كرد كه براساس مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
حضور تمام كاركنان در ساعات اداري از روز شنبه )24 
مهرماه( الزامي است. براساس بخشنامه فوق خدمات 
كاركنان به صورت دوركاري منتفي خواهد بود.  پيش از 
اين حضور كارمندان بانك ها در شهرها با هشدار قرمز به 
ميزان ۵0 درصد بود و ۵0 درصد بقيه كارمندان با توجه 
به نظر مديران مناطق به نحوي كه ارايه خدمات شعب 
متوقف يا با خدشه روبه رو نشود،  به صورت نوبتي از طريق 
دوركاري ادامه داشت.  در شهرهاي با هشدار نارنجي از 
جمله تهران و البرز حضور كارمندان به ميزان دو سوم 
بود و يك سوم آنها مي توانستند مشروط به امكان ارايه 
خدمات كامل به مش��تريان از طريق نوبتي دوركاري 
داشته باشند.در ساير شهرها با هشدارهاي زرد و آبي ارايه 

خدمات بانكي با حضور ۱00 درصدي كارمندان بود.

مسووليت اقتصاد كشور
با چه كسي است

يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي ضمن اشاره به تاثيرگذار بودن اليحه بودجه سال 
۱40۱ و برنامه هفتم توسعه در اقتصاد كشور نسبت به 
وضعيت اقتصادي ابراز نگراني و از مصوبات و تصميمات 
سران س��ه قوا انتقاد كرد. الياس نادران در جلسه علني 
)يكشنبه( مجلس شوراي اسالمي در نطق ميان دستور 
خود اظهار كرد: پاشنه آشيل دولت رييسي اقتصاد است 
اينكه بزرگان اقتصاد را دور هم جمع كنيم پسنديده است 
اما مهم تر از آن هماهنگي اقتصادي داشتن است. جسارتا 
رييس جمهور اعالم كند كه مسووليت اقتصاد كشور با 
چه كسي است هرچند كه شفاها و تلويحا اعالم كرده اند. 
وي با مطرح كردن اين پرسش كه چه كسي راهبردهاي 
اقتصادي را تعيين مي كند، اظهار ك��رد: از پراكندگي 
نظرات آقايان و عدم تعيين مسوول حوزه اقتصادي نگرانم. 
همچنين اخبار خوبي از جلسات سران قوا و تصميماتي 
كه اتخاذ مي شود به گوش نمي رسد. دور زدن نهادهاي 
مسوول مثل قوه مقننه و تغيير در متن مصوبات قانوني 
سنت بدي است كه از دولت هاي قبل به جا مانده است. 
از رييس مجلس شوراي اسالمي مي خواهم كه از جايگاه 
مجلس و اعتبار قانون اساسي دفاع كند. نماينده مردم 
تهران در ادامه انتقاد از تصميمات س��ران سه قوا گفت: 
اگر دولت محترم اصالحيه يا متمم بودجه مي خواهد 
درخواست كند تا مجلس شوراي اسالمي آن موضوع را 
بررسي كند و مردم را در جريان قرار دهد. نادران در ادامه 
نطق خود با بيان اينكه سياست هاي اعالمي دولت در 
سياست هاي اعمالي تاثير خواهد گذاشت، تصريح كرد: 
ما و مردم منتظريم تا مجموعه  كاملي از سياست هاي 
پولي، مالي، ارزي و توليدي را بشنويم. اين پراكندگي ها 
و سردرگمي ها، آشفتگي را بر بازار حاكم خواهد كرد و 
بعد از يك دوره ركود موج تورمي دامن اقتصاد كشور را 
خواهد گرفت. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسالمي از هيات رييسه مجلس خواست تا يك 
دوره جلسات با همه مسووالن برگزار كند تا مجلس و 
دولت به جمع بندي واحد برسد. وي با اشاره به نزديك  
بودن بررسي اليحه بودجه سال ۱40۱ در مجلس اظهار 
كرد: مفاد و رويكردهاي اليحه بودجه سال ۱400 و البته 
برنامه هفتم توسعه برهمه ابعاد اقتصاد كشور تاثير خواهد 
گذاشت. جوهره اقتصاد مقاومتي برون زا بودن و برون گرا 
بودن آن است. پس بايد اقتضائات آن را فراهم كرد. نادران 
در پايان به ارتباط اقتصادي با كشورهاي ديگر تاكيد كرد 
و گفت: اين موضوع از شعارهاي دولت سيزدهم بوده است 
متاس��فانه در اربعين امسال خالف آن را شاهد بوديم از 
مسووالن مي خواهم كه از مردم به خاطر آسيب هايي كه 
زائران ديدند، عذرخواهي كنند و شرايط تردد آسان كاالي 
تجار و زوار با عراق را فراهم كند. نگاه جامع و سيستمي 
به اقتصاد از ضروريات كشور است. نگاه جزيره اي باعث 

خواهد شد زيرساخت ها بيشترين آسيب را ببينند. 

صندوق كارآفريني اميد
در وزارت تعاون؟

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور افزايش امكان 
تحقق آرمان ها و اهداف »صندوق كارآفريني اميد« و قرار 
گرفتن آن در كنار »بانك توس��عه تعاون« و »صندوق 
ضمانت سرمايه گذاري تعاون« به صورت يك مجموعه 
منسجم، خواستار انتقال مديريت صندوق ياد شده از 

نهاد رياست جمهوري به اين وزارتخانه شده است.
به موجب بند )و( تبصره )۱2( قانون بودجه سال ۱۳۹۶ 
كل كشور مقرر شد »صندوق كارآفريني اميد به مدت 
يك سال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي 
غيردولتي، اضافه شود و اساسنامه آن حداكثر تا پايان 
سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب 
هيات وزيران برسد«. در همين راستا و مطابق اساسنامه 
ابالغي صندوق مذكور، اعضاي هيات مديره و مديرعامل 
صندوق توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتخاب 
مي گرديد. اكنون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ذكر 
اين موضوع كه مطابق مصوبه اصالحي اخير، »صندوق 
كارفريني اميد« به نهاد رياست جمهوري وابسته شده، 
در حالي كه نهاد ياد شده از نظر ماموريت هاي اجرايي، 
ارتباطي با موضوع كار و اشتغال ندارد و اين در حالي است 
كه وجود »بانك توسعه تعاون«، »صندوق كارآفريني 
 اميد« و »صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري تعاون« 
به صورت يك مجموعه منسجم در وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي امكان تحقق آرمان ها و اهداف صندوق 
يادشده را افزايش مي دهد و جدا نمودن حلقه هاي اين 
زنجير موجب اخالل در روند امور خواهد شد، تقاضاي 
اصالح اساس��نامه صندوق مذكور ب��ا رويكرد انتقال 
مديريت صندوق به آن وزارتخانه را دارد.پيشنهاد فوق 
هم اكنون مراحل بررسي و تصميم گيري را در كميسيون 

امور اجتماعي و دولت الكترونيك سپري مي كند.

سقف كارت مرابحه به ۲۰۰ ميليون 
تومان افزايش يافت

با توجه به لزوم انطب��اق مقررات ناظر بر كارت اعتباري 
مرابحه با ش��رايط و مقتضيات روز، س��قف اعتبار قابل 
تخصيص در قالب كارت اعتباري مرابحه به مبلغ 200 
ميليون توم��ان افزايش يافت. متن اين بخش��نامه به 
شرح زير است: پيرو بخشنامه 2۱ تير ماه ۱400 ابالغي 
توس��ط مديريت كل عمليات پول��ي و اعتباري بانك 
مركزي موضوع مصوبه جلسه مورخ ۹   خرداد ماه ۱400 
كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
مبني بر افزايش سقف اعتبار قابل تخصيص در قالب كارت 
اعتباري مرابحه به مبلغ دو ميليارد ريال )دويست ميليون 
تومان(، به استحضار مي رساند با عنايت به مصوبه ياد شده 
و نيز باتوجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر كارت اعتباري 
مرابحه با شرايط و مقتضيات روز و با هدف تسهيل تأمين 
مالي خانوارها و كسب و كارهاي كوچك و متوسط از اين 
طريق، بازنگري »دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري« 
موضوع بخشنامه ۱۸ .۶ .۱۳۹۵ در دستور كار قرار گرفت 
و اعمال اصالحاتي به شرح زير در دستورالعمل مزبور در 
جلس��ه مورخ ۷  .۶  .۱400 كميسيون مقررات و نظارت 
موسس��ات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مورد تأييد واقع شد:  ماده ۱2  - موسسه اعتباري 
مي تواند نسبت به تخصيص اعتبار تا سقف دو ميليارد 
ريال )2.000.000.000( اقدام كند.ماده ۱۳  - مجموع 
اعتبار قابل تخصيص از سوي موسسات اعتباري به هر 
مشتري در قالب كارت اعتباري، حداكثر دو ميليارد ريال 
)2.000.000.000( است.ماده 20  - مهلت بازپرداخت 
تسهيالت نسيه اقساطي به تشخيص موسسه اعتباري، 
حداقل ۱2 ماه و حداكثر ۶0 ماه پس از پايان دوره تنفس 
تعيين مي ش��ود. با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال 
نسخه اصالحي »دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري«، 
خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و 
با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶  .۵  . ۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي 
ذيربط آن بانك  / موسس��ه اعتباري غيربانكي ابالغ و بر 
حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق به عمل  آيد.

تمديد مهلت تكميل
تقاضاي تاسيس شركت

مهلت تكميل و ارسال فرم هاي مرتبط با تقاضاي تاسيس 
 ش��ركت اعتبارس��نجي تا پايان روز پانزدهم آبان ماه 
سال جاري تمديد ش��د. پيرو اطالعيه هاي اين بانك 
در خصوص دستورالعمل هاي مرتبط با آيين نامه نظام 
سنجش اعتبار و فرم هاي مربوط به تقاضاي تاسيس 
ش��ركت اعتبارس��نجي، با توجه به درخواست برخي 
از متقاضيان فعاليت در حوزه اعتبارس��نجي مبني بر 
تمديد مهلت تكميل و ارسال فرم هاي مرتبط با تقاضاي 
تاسيس ش��ركت، به اطالع مي رساند مهلت تكميل و 
ارس��ال فرم هاي مربوطه تا پايان روز پانزدهم آبان ماه 
سال جاري، تمديد مي شود.گفتني است، پيش از اين 
دس��تورالعمل هاي مرتبط با آيين نامه نظام سنجش 
اعتبار و فرم هاي مربوط به تقاضاي تاس��يس شركت 

اعتبارسنجي توسط بانك مركزي منتشر شده است.

جزييات پرداخت وام ازدواج 
در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

عليرضا قيطاسي دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
بااشاره به اينكه همه ساله بيش از ۹۵ درصد از افرادي كه 
ثبت نام مي كنن��د وام ازدواج را دريافت مي كنند وافراد 
متقاضي وام ازدواج بايد در سامانه بانك مركزي ثبت نام 
كنند اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸۸ هزار نفر 
ثبت نام كردند كه از ميان افراد ثبت نام شده، براي حدود 
۷4۱ هزار نفر منجر به پرداخت تس��هيالت ازدواج شد 
و تسهيالتش��ان را از بانك ها دريافت كردند. به عبارت 
ديگر باالي ۹4 درصد افراد در س��ال گذشته وام ازدواج 
را دريافت كرده اند و همچنين وام ازدواج 4۷ هزار و ۷00 
نفر نيز در پايان سال ۹۹ باقي مانده بود كه در سال جاري 
پرداخت شد. به گفته قيطاسي، حدود ۳۶0 هزار نفر تا 
پايان مردادماه امسال در سامانه بانك مركزي ثبت نام 
كرده اند كه بيش از 200 هزار نفر نيز تسهيالت وام ازدواج 
را دريافت كرده اند.روال به اين صورت است كه افرادي كه 
ازدواج مي كنند و قصد دريافت وام ازدواج از شبكه بانكي 
كشور دارند، ابتدا بايد در سامانه بانك مركزي ثبت نام كنند 
و بعد از اينكه ثبت نام كردند و بانك مورد نظرشان مشخص 
شد، پيامكي براي آنها ارسال مي شود. سپس مي بايست 
ظرف ده روز به بانك مراجعه كنند و مدارك الزم را ارايه 
كنند و بانك هم بر اساس سهميه پيش بيني شده، وام 
ازدواج را پرداخت كند.همه س��اله بيش از ۹۵ درصد از 
افرادي كه ثبت نام مي كنند وام ازدواج را دريافت كرده اند.

ركورد ۸۸ تريليون دالري 
بدهي جهان

صندوق بين المللي پول اعالم كرد: بدهي عمومي جهان 
به ركورد ۸۸ تريليون دالر رسيد. صندوق بين المللي 
پول اعالم كرد ك��ه بدهي جهاني ۹۷.۸ درصد از توليد 
ناخالص داخلي جهان در س��ال 202۱ برآورد شده كه 
اين 0.۸ درصد كمتر از س��ال قبل است، اما در نتيجه 
واكنش هاي مالي گسترده به همه گيري كوويد -۱۹ 
هنوز در باالترين سطح خود قرار دارد. بر اساس گزارش 
صندوق بين المللي پول، بدهي عمومي در سطح جهان 
در حال حاضر ۸۸ تريليون دالر اس��ت، اما پيش بيني 
مي ش��ود در س��ال 202۱ و 2022 حدود ۱ درصد از 
توليد ناخالص داخلي جهان كاه��ش يابد و قبل از آن 
در حدود ۹۷ درصد از تولي��د ناخالص داخلي تثبيت 
شود. صندوق بين المللي پول در گزارش خود مي گويد: 
انتظار مي رود بدهي ها به طور مداوم بيشتر از پيش بيني 
قبل از همه گيري باقي بماند و در اقتصادهاي پيشرفته 
اين بدهي ها تقريباً 20 درصد تا سال 202۶ پيش بيني 
مي شود. بر اساس برآوردهاي اوليه، بدهي جهاني صادره 
از سوي دولت ها، شركت هاي غير مالي و خانوارها در 
سال 2020 به 22۶ تريليون دالر رسيد كه نسبت به 
سال 20۱۹، 2۷ تريليون دالر افزايش داشته است. 

صالح آبادي: آرامش را در بازار پيش بيني مي كنم ،  هيچ گونه كمبود ارز نداريم

رشد اندك قيمت سكه در كانال ۱۱ ميليون توماني

دستور رييس جمهور به بانك مركزي براي جلوگيري از فضاسازي  كاذب ارز

پيش بيني  دالر 284 هزار توماني نظر دولت نيست

ادامه همكاري امريكا با كره جنوبي درباره دارايي هاي بلوكه ايران

تاكيد وزير اقتصاد بر ضرورت نوآوري در محصوالت و خدمات بيمه اي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رييس جمه��ور هم��ه وزارتخانه ها و دس��تگاه ها را 
موظ��ف كرد در خنثي س��ازي تحريم ه��ا و تنظيم 
بازار كاالهاي اساس��ي همكاري كنند و مقرر ش��د 
مع��اون اول رييس جمهور، مس��ووليت هماهنگي 
فعاليت هاي دولت براي خنثي س��ازي تحريم ها را 
برعهده گيرد. سيد ابراهيم رييسي روز يكشنبه در 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به 
نقش دالالن در فضاي مجازي براي بي ثبات كردن 
بازار ارز، ب��ه بانك مركزي و دس��تگاه هاي مربوط 
دس��تور داد از فضاسازي هاي كاذب در قيمت ارز و 
كاال، با جديت جلوگيري كنند. رييس��ي همچنين 
بانك مرك��زي و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي را 
موظف كرد مديريت تراز بانك ها به ويژه بانك هاي 
خصوص��ي و تمركز بر مهار و هداي��ت نقدينگي به 

سمت توليد را در اولويت قرار دهند.

     كاهش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: يكش��نبه 2۵ مهر ۱400 شاهد كاهش اندك 
قيمت ها در بازار طال و س��كه بوده اي��م. قيمت انس 
جهاني ثابت، اما قيمت ارز با كاهش اندك روبرو بوده 
و همين امر باعث افت قيمت در بازار طال و سكه شده 
است.قيمت انس ۱۷۶۸ دالر بوده است و قيمت سكه 
طرح جديد ۱۱ ميلي��ون و ۶۵0 هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۳00 هزار تومان، نيم 
سكه ۶ ميليون تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۵00 هزار 
تومان و سكه هاي گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان 

فروخته شده است.
هر مثقال طال 4 ميليون و ۹۷۱ هزار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز يك ميلي��ون و ۱4۷ هزار و ۵00 

تومان فروخته شده است. 
فعاالن ارزي در معامالت )يكش��نبه بيست و پنجم 
مهرماه ۱400( بازار ارز، شاهد عقب گرد شاخص ارزي 
هس��تند. به گونه اي كه در لحظه انتشار اين گزارش، 
هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور به نرخ 2۶0۶۱ تومان از مردم خريداري 
مي ش��ود و در مقابل ب��ه قيم��ت 2۶۵۸۷ تومان به 
متقاضي دريافت دالر فروخته مي شود كه نسبت به 
روز قبل، 40 تومان ارزان تر شده است. همچنين در 
اين صرافي ها، هر اس��كناس يورو به قيمت 2۹۸۳۱ 

تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل با كاهش 
۱۷۸ توماني نس��بت به روز شنبه، به قيمت ۳04۳۳ 

تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته مي شود.
نرخ هر اسكناس دالر امريكا در بازار متشكل ارز ايران 
)تنها مرجع رسمي كشف نرخ نقدي ارز - اسكناس( 
به رقم 2۶۳۳۱ تومان و نرخ هر اس��كناس يورو نيز به 

رقم ۳0۱2۶ تومان رسيده است.
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، 2۵ مهرماه( 
در مقايسه با روز كاري گذشته با 40 تومان كاهش به 
قيمت 2۶ هزار و ۵۸۷ تومان داد و س��تد شد. قيمت 
فروش يورو نيز در مقايسه با روز گذشته با ۱۷۸ تومان 
كاهش برابر ۳0 هزار و 4۳۳ تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر 2۶ هزار و ۶۱ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ 
هزار و ۸۳۱ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و ۸۱ تومان و نرخ فروش 
آن 2۶ هزار و ۳۱۸ تومان اعالم ش��د.نرخ خريد يورو 
در اين بازار ۳0 هزار و 2۵۳ تومان و نرخ فروش آن نيز 
۳0 هزار و ۵2۸ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت 2۷ 
هزار و 2۳0 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 2۳ 

هزار و 4۷۵ تومان معامله شد.
قيمت دالر در خرداد ماه به 2۶ هزار تومان رس��يد و 
از آن پس حركت رفت و برگش��تي در اين محدوده 
قيمتي و حركت به سمت رقم 2۷ هزار تومان داشت. 
اما از ابتداي شهريورماه قيمت ها در برخي مواقع نزولي 
بود يا براي چند روز پياپي ثبات قيمت را داشتيم البته 
براي چند روزي در محدوده قيمتي 2۸ هزار تومان نيز 

معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت. 
از يازدهم مهرماه بهاي دالر كاهشي شد و طي هفته 
گذش��ته اين روند نزولي ادامه داشت و بهاي دالر در 

صرافي هاي بانكي 2۶ هزار و ۵۸۷ تومان بود. 
قيمت س��كه در بازار تهران )يكشنبه، 2۵ مهرماه( با 
40 هزار تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به 
۱۱ ميليون و ۵۸0 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۳۵0 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۵00 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و ۱۸0 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و ۱42 هزار تومان رسيد. قيمت 
هر مثقال طال نيز چهار ميلي��ون و ۹4۸ هزار تومان 

ش��د.همچنين اُنس جهاني طال ب��ه دليل تعطيلي 
بازارهاي جهاني تغييري نداش��ت و برابر يك هزار و 

۷۶۸ دالر و 2۶ سنت ماند. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. نرخ انواع سكه و طال 
با وجود تعطيلي بازارهاي جهاني و ثبات قيمت نرخ ارز 
نسبت به روز گذشته تغيير محسوسي نداشت و تقريبا 

همان بهاي روز گذشته بود.

     ادامه همكاري امريكا با كره جنوبي
درباره دارايي هاي بلوكه ايران

وزيران دارايي كره جنوب��ي و امريكا توافق كردند در 
زمينه دارايي هاي بلوكه ايران در سئول همكاري كنند.

روزنامه يونهاپ نوشت: وزير دارايي كره جنوبي و امريكا 
توافق كردند تا در زمينه دارايي هاي بلوكه شده ايران 
در س��ئول همكاري كنند.در اين ديدار، وزير دارايي 
كره جنوبي، نگراني خود در مورد درخواست امريكا از 
توليدكنندگان تراشه كره اي براي به اشتراك گذاشتن 
اطالعات در مورد زنجيره هاي تأمين آنها را به جانت 

يلن وزير خزانه داري اين كشور ابراز كرد.
وزارت بازرگاني امريكا اخيراً از توليدكنندگان تراشه 
جهان��ي، از جمله ش��ركت سامس��ونگ الكترونيك 
خواسته اس��ت تا اطالعات مربوط به ذخاير، تقاضا و 
ساير جزييات را به منظور »افزايش اعتماد و شفافيت 
در زنجيره تامين« به اش��تراك بگذارند.در اين ديدار 
همچنين، اين دو مقام كره اي و امريكايي توافق كردند 
تا به همكاري در زمينه دارايي هاي بلوكه شده ايران 

در سئول ادامه دهند.
كره جنوبي به دنبال استفاده از يك كانال سوييسي 
ب��ا حمايت امريكا در جهت اس��تفاده از بخش��ي از 
پول براي فروش اقالم بشردوس��تانه ش��ركت هاي 

سوييسي به ايران است.
بدهي كره جنوبي ب��ه ايران در ازاي خريد ميعانات 
گازي در دو بانك اين كشور، مجموعًا به ارزش هفت 
ميليارد دالر است كه از س��پتامبر 20۱۸ ميالدي 
)ش��هريورماه ۱۳۹۷( به بهان��ه تحريم هاي امريكا 
پرداخت نشده است. از آن زمان تاكنون سفرهايي 
بين مقامات دو كش��ور انجام و رايزني هايي صورت 
گرفت كه آخرين س��فر در اين خصوص در س��طح 
نخست وزير كره جنوبي انجام شد، ولي عماًل پس از 

آن هم هيچ تحولي رخ نداد.

     روز آرام دالر
دالر در برابر بيش��تر ارزها كم نوس��ان باقي ماند.ين 
كه در روزهاي اخير ش��رايط بس��يار سختي مقابل 
دالر را تجربه كرده است احتماال باز هم چاره اي جز 
عقب نشيني مقابل دالر ندارد چرا كه وضعيت تورم 
و همچني��ن بازار كار ژاپن كامال ب��ا چيزي كه بانك 
مركزي اين كش��ور هدفگذاري كرده، فاصله گرفته 
اس��ت: طبق اعالم كابينه اين كش��ور، متوسط نرخ 
تورم ژاپن در ۱2 ماه منتهي به آگوست با 0.۱ درصد 
كاهش نسبت به ماه قبل به منفي 0.4 رسيد كه اين 
رقم، يك��ي از كمترين تورم هاي ثبت ش��ده در اين 

كشور طي هشت ماه اخير بوده است.

     آرامش نسبي در بازار رمزارزها
ارزش بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مهم كم نوس��ان 
ماند.برخي از منابع خب��ري از احتمال صدور مجوز 
فعاليت در بورس وال اس��تريت براي اولين صندوق 
س��رمايه گذاري مبتني بر رمزارزه��ا در امريكا خبر 
مي دهند. تاكنون اين صندوق ها در كشورهايي مانند 
كانادا و برزيل فعال شده اند و صدور مجوز فعاليت براي 
آنها مي تواند تا حد زيادي باعث راحت ش��دن خيال 
فعاالن بازار از چراغ س��بز نهاد ناظر امريكا به تداوم 

فعاليت رمزارزها شود. 
امريكا در حال گرفتن جاي چين به عنوان بزرگ ترين 
مركز استخراج رمزارزها در جهان است. برخالف چين 
كه به طور كامل همه تراكنش هاي مربوط به ارزهاي 
ديجيتالي را ممنوع اعالم كرد، كميس��يون بورس و 
اوراق بهادار امريكا اعالم كرده اين نهاد قصدي براي 
ممنوع اعالم شدن رمزارزها ندارد. اكنون حدود ۳۵ 
درصد كل هش ريت شبكه اس��تخراج رمزارزها در 
جهان مرب��وط به مبدا امريكا اس��ت. در طرف ديگر 

نقش چين از بازار رو به كاهش است. 
صندوق بين المللي پول ارزه��اي ديجيتالي را يك 
تهديد براي اقتصاد جهان دانس��ته كه ب��ه ويژه در 
كوتاه مدت ثبات مالي جهاني را تهديد مي كنند. اين 
نهاد با اشاره به اقدام السالوادور در پذيرش بيت كوين 
به عنوان واحد پول رس��مي نوشت چنين اقدامي از 
سوي كشورها باعث مي شود دست بانك هاي مركزي 
براي تعيين سياست پولي بسته باشد و اين به معناي 
افزايش ريسك نقدينگي و بر هم خوردن تعادل ثبات 

پولي خواهد بود كه تهديدي جدي است. 

وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار با مديران صنعت 
بيمه كش��ور با تش��ريح انتظارات اين وزارتخانه از اين 
صنعت گفت: براي ن��وآوري در محصوالت و خدمات 
بيمه اي بايد مسير فعلي را تغيير دهيم. احسان خاندوزي 
در اين ديدار كه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، برخي 
خدمات بيمه اي از جمل��ه بيمه هاي زندگي، اعتباري 
براي پوش��ش ريسك، فروش قس��طي بيمه نامه و... را 
نوآوري هاي اقتصادي بس��يار مفيد و كمك كننده به 
بخش توليد و صنعت كشور خواند كه البته در مقايسه با 
خدمات بيمه اي در ساير كشورها هنوز از تنوع كمتري 

برخوردار هستند. وزير اقتصاد توسعه بيمه گري مبتني 
بر ريس��ك را يكي از نكات مهم مدنظر وزارت اقتصاد 
عنوان ك��رد و گفت: از حركت در اين مس��ير، گريزي 
نيست و بايد از شيوه هاي مبتني بر تخفيف و نرخ شكني 
در رقابت هاي بيمه اي فاصله بگيريم. خاندوزي »تحول 
ديجيت��ال« در صنعت بيمه را به عن��وان يكي ديگر از 
ملزومات اين صنعت عنوان و تاكيد كرد: انتظار اين است 
كه بيمه ها خود را با شرايط جديد »تنظيم« و به سمتي 
حركت كنند كه بتوانند نسبت به صدور آنالين بيمه نامه، 
پرداخت خسارت و... اقدام كنند. وزير اقتصاد »پيگيري 

ارتباطات الكترونيك سامانه هاي بيمه« را هدفي مهم 
ارزيابي كرد و افزود: گروه هايي در داخل صنعت بيمه، در 
مقابل اين موضوع مقاومت مي كنند، چون مخالف منافع 
آنها است؛ اما من و شما به عنوان امين مردم براي ارتقاي 
صنعت بيمه؛ موظف به پيگيري اين موضوع و رويارويي 
با مقاومت هاي اينچنيني هستيم. وزير امور اقتصادي 
و دارايي همچنين »اوراق بهادارس��ازي ريسك هاي 
بيمه« را يكي ديگ��ر از انتظارات خود از صنعت بيمه 
كشور عنوان كرد و اظهار داشت: اين، موضوع بسيار 
مهم مي تواند در ش��رايطي كه فراگيري بازار سرمايه 

در كش��ور به يك جمعيت ۵0 ميليون نفري رسيده؛ 
بسيار اثرگذار باش��د. خاندوزي »ابزارهاي شريعت« 
را از ديگر انتظارات خود از صنعت بيمه عنوان كرد و 
اظهار داشت: ما از خيلي كشورهاي همتراز خود در اين 
شاخص عقب تر هستيم و در موضوع ابزارهاي مبتني 
بر شريعت اصاًل در اين حوزه وضع مطلوبي نداريم. وزير 
اقتصاد در پايان تاكيد كرد: خطاب اين س��ر فصل ها 
و انتظارات، هم خود ش��ركت هاي بيمه اي هستند و 
هم بيمه مركزي كه ب��ا قاعده گذاري هاي خود، بايد 

شركت هاي بيمه اي را به اين سمت هدايت كنند.



خبر كمبود روزانه 200 ميليون مترمكعب گاز از زبان وزير 
نفت ريس��ك تازه اي را متوجه صنايع گازي كشور كرده، 
ريسكي كه اگرچه در سال هاي گذشته هم وجود داشت اما 
به نظر مي رسد سال جاري با دامنه بيشتري ادامه پيدا كند. 
كمبود گاز در كش��ور در روزهاي سرد سال 1399 حدود 
160 ميليون مترمكعب و بر اساس برآوردها سال جاري با 
رشد مصرف 8 تا 10 درصدي مصرف در به 200 ميليون 
مكعب در روز خواهد رسيد. وزارت نفت از همين حاال تأمين 
سوخت زمستاني را آغاز كرده و كارشناسان بر اين عقيده اند 
كه مش��كل كمبود گاز درنهايت اثر غيرقابل انتظاري بر 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي بورس��ي نخواهد داشت. 
بااين وجود افزايش مصرف گاز و محدوديت هاي بيش��تر 
گازرس��اني به صنايع ممكن اس��ت در محاسبات جزئي 
تحليلگران موثر باش��د. اثر بي گازي در بازار سرمايه به دو 
شكل ظهور مي كند، شركت هايي كه به طور مستقيم از 
گاز به عنوان خوراك استفاده مي كنند اولين قربانيان اين 
محدوديت ها خواهند بود و از سوي ديگر با محدوديت در 
گازرس��اني به نيروگاه ها و مالحظات زيست محيطي در 
استفاده از مازوت ممكن است برق رساني صنايع را نيز تحت 
تأثير قرار دهد. مازوت توليدي ايران فاقد اس��تانداردهاي 
جهان��ي براي صادرات اس��ت و از اين س��وخت به عنوان 
جايگزين گاز براي نيروگاه ها استفاده مي شود. با توجه به 
اينكه بخش عمده اي از انرژي صنايع كشور به وسيله نيروي 
برق تأمين مي شود، محدوديت در برق رساني ممكن است 
بار ديگر به قيمت كاهش شيفت هاي كاري فوالدسازان و 
سيماني تمام شود. پتروشيمي هاي اوره اي نيز كه هرساله 
در گزارش هاي خود به اثرات كمبود گاز در زمستان اشاره 
مي كردند حاال به ريسك بيش��تري مواجه شده اند. اين 
ش��ركت ها معمواًل روزهاي بدون گاز را به اجراي فرايند 
اورهال اختصاص مي دهند اما؛ تشديد كسري گاز در سال 
جاري ممكن است تعطيلي موقت اين بخش را افزايش دهد. 
ايران يك گاز معقول در صادرات گاز است. در حال حاضر 
بيش از 650 ميليون مترمكعب گاز به طور روزانه در بخش 
خانگي مصرف مي شود و صنعت نيروگاهي و پتروشيمي 
هركدام ب��ا 190 و 5 ميليون مترمكعب در روز مهم ترين 
مصرف كنندگان صنعتي گاز محسوب مي شوند. بخش 
صادرات به دليل وجود قراردادهاي بلندمدت و بخش خانگي 
به دليل اولويت هاي سياست گذاران قابل حذف نيستند 
بنابراين هرساله با كمبود گاز در كشور اولين گزينه براي 
اعمال محدوديت صنايع بوده اند. توافق اوليه بر سر انتقال گاز 
تركمنستان در حاشيه اجالس شانگهاي يكي از رويدادهاي 
اميدواركننده براي تأمين كسري گاز كشور است اما هنوز 
راه طوالني درراه اجرايي شدن دارد. در اين شرايط بررسي 
ريسك هاي ناگزير اعمال محدوديت گازرساني در صنايع 

كشور براي سرمايه گذاران حائر اهميت است.

     ماجراي كمبود گاز چيست؟
محمدعلي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك مي گويد: 
مشكل اصلي بحث سرمايه گذاري و پولي است كه وارد اين 
صنعت نمي شود. منابع گاز بايد توسعه پيدا كند و بحث 

ما توسعه آن است كه به زمان و سرمايه گذاري نياز دارد.
البته اين در حالي است كه زنگنه، وزير قبلي نفت در آخرين 

ديدار خود با خبرنگاران وعده داده بود: امس��ال حدود 50 
ميليون مترمكعب به توليد گاز كشور اضافه مي شود. نماينده 
سابق ايران در اوپك ادامه مي دهد: گاز بايد پروسه  خاص 
خود را طي كند تا تبديل به گازي ش��ود كه براي مصرف 
خانگي، كارخانه ها و نيروگاه ها مناس��ب باش��د و كمبود 
سرمايه گذاري و عدم توسعه، براي ما مشكل درست كرده 
است. ايران، پس از اياالت متحده امريكا و روسيه، سومين 
توليدكننده بزرِگ گاز در جهان است كه زماني توليد ساالنه 

گاز آن به 2۴۴ ميليارد مترمكعب مي رسيده است.

     اعمال محدوديت جدي است؟
محسن س��عادتي، كارش��ناس حوزه انرژي در خصوص 
اين محدوديت ها مي گوي��د: كمبود گاز قطعًا بر عملكرد 
پتروشيمي ها تأثير مي گذارد و اين قابل مشاهده خواهد 
بود. صادرات گاز كشور قابل چشم پوشي نيست و اعمال 
محدوديت بر بخش خانگي نيز به دليل تبعات اجتماعي 
و سياس��ي براي دولت اولويت چنداني ندارد. دولت براي 
تأمين مصارف خانگي قطعاً محدوديت هايي را براي صنايع 
اعمال خواهد كرد. وي ادامه مي دهد: نيروگاه هاي كشور 
به گونه اي طراحي ش��ده اند كه مي توانند با سوخت هاي 
مختلفي فعاليت كنند و ب��راي آن فرقي نمي كند اينكه 
سوخت گاز باش��د يا مازوت. طبق پيش بيني ها احتمااًل 
دول��ت به نيروگاه ه��ا گاز كمتري خواهد داد و قس��مت 
باقي مانده سوخت آنها با مازوت تأمين خواهد شد؛ بنابراين 
اگر دوره سرماي بسيار ش��ديدي در پيش داشته باشيم 
ريس��ك كاهش توليد براي صنايع كاماًل قابل مشاهده و 
بررسي است. سعادتي با اشاره به كمبود توليد برق و تكرار 

محدوديت هاي نيمه ابتدايي سال مي گويد: به نظر مي رسد 
كه در اوج سرمايه زمستان، مصرف برق خانگي هم كاهش 
داشته باش��د، با توجه به اينكه در زمستان براي گرمايش 
متكي به برق نيستيم كاهش مصرف قابل مالحظه اي در 
برق خواهيم داش��ت و اگر توليد برق به اندازه كافي باشد 
بعيد است محدوديتي اعمال شود البته گاهي خبرهايي در 
خصوص احتمال قطعي برق در زمستان به گوش مي رسد.

     آشفتگي اقتصاد انرژي
به عقيده يكي از كارشناس��ان حوزه انرژي؛ اقتصاد انرژي 
در كشور ما به هم ريخته است و مجبوريم به دليل شرايط 
س��خت مردم حدود 90 درصد يارانه به انرژي اختصاص 
دهيم، براي همين هم برنامه ريزي براي ما سخت مي شود. 
اين مشكل در حالي مطرح مي ش��ود كه وزير قبلي نفت 
چندي پيش گفته بود مصرف انرژي ايران در يك سال اخير 
12 درصد بيشتر ش��ده اما اين رقم در تهران به 15 درصد 
مي رسد. هر ساله حدود 15 درصد افزايش مصرف داشته ايم 
اما اين افزايش مصرف منجر به پيشرفت اقتصاد كشور نشده 
و به دليل عدم سرمايه گذاري و عدم اكتشاف منابع جديد، 
تقاضاي كشور از مقدار عرضه بيشتر شده است. بنابراين دليل 
كمبود گاز در سومين توليدكننده گاز در جهان نبود بودجه و 
دانش كافي براي استخراج گاز است و احتماالً دليل استفاده 
از سوخت هاي مايع ارزان كه موجب آلودگي هوا و بيماري  
مردم مي شود هم استفاده از همين مازوت است و همه اينها 
در حالي است كه انگشت اتهام مسووالن كشور طبق معمول 
مردم را نشانه مي گيرد مثاًل وزير نيروي پيشين گفته بود: 

گاز كمبود ندارد، مشكل اصلي در الگوي مصرف گاز است.

     كمبود گاز مشكلي براي بورس 
ايجاد نمي كند

بهنام عليخاني، كارشناس بازار سرمايه نيز در خصوص 
اين موضوع مي گويد: صنايع كشور قطعي گاز را هرساله 
تجربه مي كنند اما به نظر مي رس��د قطعي هاي امسال 
كمي جدي ت��ر باش��د چراكه برخالف گذش��ته خود 
ش��ركت ها به اين ريسك اش��اره مي كنند. درگذشته 
برخي شركت ها در مواقع قطعي گاز اورهال مي كردند 
و اگر اين سال جاري اين محدوديت ها بيش از گذشته 
باشد احتمااًل توقف توليد هم به همان ميزان خواهد بود. 
محدوديت گازرساني طبيعتًا بر سودآوري شركت ها اثر 
منفي مي گذارد و در محاسبات سودآوري بايد در نظر 
گرفته شود اما؛ با توجه به افزايش نرخ دالر و قيمت هاي 
جهاني براي ب��ورس چالش چنداني نخواهد داش��ت. 
بااين وجود نبايد محاسبات يك ماه توليد را در نظر گرفت 
 PVC و پتروشيمي هاي گازي و توليدكنندگان متانول و
اصلي ترين مخاطبان اين وضعيت هستند و با توجه به 
اينكه صنايع ايران به مي��زان زيادي از برق براي تأمين 
انرژي استفاده مي كنند اثر كمبود گاز در توليد برق نيز 
قابل لمس خواهد بود. به هرحال مي توان گفت كه كمبود 
گاز يكي از مولفه هاي تاثيرگ��ذار بر بورس طي 6 ماهه 
دوم سال خواهد بود و اگر سرماي شديدي داشته باشم 
مصرف گاز افرايش و توليد پتروشيمي ها هم كاهشي 
مي شود. نمي توان كمبود گاز را به عنوان اولين تهديد 
بورس به حساب آورد اما اين كمبود يكي از تهديدهاي 
جديدي در صنايع مرتبط با خود است كه مي تواند در 

بلندمدت تاثير نامطلوبي بر بازار داشته باشد.
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بورس دوباره سرخ پوش شد
ش��اخص كل بازار بورس در دومي��ن روز كاري هفته 
يعني يكش��نبه ، 25 مهرماه با يك  ه��زار و 398 واحد 
كاه��ش در جايگاه يك ميلي��ون و ۴36 هزار واحدي 
قرار گرفت. در معام��الت اين رو بيش از پنج ميليارد و 
888 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۴3 هزار و 850 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با سه  هزار و 868 واحد كاهش 
به 398 هزار و 302 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با دو  هزار و ۴۴0 واح��د افت به 251 هزار و 256 واحد 
رس��يد. ش��اخص بازار اول 398 واحد رشد و شاخص 
بازار دوم هفت هزار و 23۷ واحد كاهش داشت. ارزش 
كل معامالت خرد پنج هزار و 100ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي 2۴درصد يعني هزار و 220ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 11درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و 
فرابورس در سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»فلزات اساس��ي« و »خودرو و ساخت قطعات« رقم 
خورد درحالي كه برآين��د معامالت گروه هاي »قند و 
ش��كر« و حمل ونقل آبي« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »وگردش«، »شپنا« و »فوالد« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »شراز«، »فملي« و »زاگرس« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت 
ملي صنايع مس اي��ران با نماد »فملي« ب��ا دو هزار و 
۷3۴ واحد، شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي 
با نماد »شس��تا« با 589 واحد، پتروشيمي پرديس با 
نماد »ش��پديس« با 531 واحد، پتروشيمي نوري با 
نماد »نوري« با ۴5۴ واح��د، فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد« با 35۷ واحد، پتروشيمي شازند با نماد 
»شاراك« با 328 واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد 
»ومعادن« با 266 واحد و آلومينيوم ايران با نماد »فايرا« 
با 190 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در 
مقابل پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 853 واحد، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد »حكشتي« با 
6۷9 واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۴۷1 واحد، 
مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 380 واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با 3۷8 واحد، بانك 
ملت با نماد »وبملت« با 3۷۴ واحد، گروه مپنا با نماد 
»رمپنا« با 332 واحد، پاالي��ش نفت تبريز با نماد 
»ش��بريز« با 266 واحد، س��ايپا با نماد »خساپا« با 
233 واحد، بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با 
22۴واحد و بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 209 

واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
بر پايه اين گزارش، در دومين روز كاري هفته شركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي«، پارس فوالد سبزوار با نماد 
»فسبزوار«، آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« و پااليش نفت 
بندرعباس با نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داش��تند. گروه فلزات اساسي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه 625  ميليون و ۴9 هزار برگه سهم به ارزش 

6  هزار و ۴1۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

     فرابورس كاهشي شد
طي روز يكشنبه شاخص فرابورس حدود 1۴2 واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال 20 هزار و ۴13 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 38 ميليون برگه 
سهم به ارزش 2۴ هزار و 5۴ ميليارد ريال دادوستد شد.
در دومين روز كاري هفته شركت پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد »ذوب«، معدني كيمياي زنجان گستران 
با نماد »كيميا«، زرين معدن آس��يا با نماد »فرزين«، 
ريل سير كوثر با نماد »حس��ير«، زغال سنگ پرورده 
طبس با نماد »كزغ��ال«، پاكديس با نماد »غديس« 
و پتروش��يمي مارون با نماد »مارون« تأثير مثبت بر 
شاخص فرابورس داشتند. همچنين پليمر آريا ساسول با 
نماد »آريا«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، مجتمع 
جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، توليد نيروي 
برق دماوند با نماد »دماوند«، پتروش��يمي تندگويان 
با نماد »ش��گويا«، بانك دي با نماد »ودي« و مديريت 
انرژي تابان هور با نماد »وهور« با تأثير منفي بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين در دومين روز كاري 
هفته معادل 26۴ميليارد تومان سهام سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي دست به دست شد، ملي صنايع  مس  
ايران  پس از معامالتي به ارزش 260ميليارد تومان دوم 
شد و س��هام پااليش نفت اصفهان نيز به جايگاه سوم 
معامالت رسيد. سهام كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران »حكش��تي« با افت 8.6درصدي قيمت پس از 
بازگشايي، كام سهامداران خود را تلخ كرد. بيشترين 
معامالت بورس و فرابورس به گروه »فلزات اساسي« 
تعلق داشت به طوري كه 810ميليارد تومان فقط در 
اين بخش جابه جا شد، گروه »محصوالت شيميايي« با 
معامالت 6۴0ميليارد توماني دوم شد و »فرآورده هاي 
نفتي« در جايگاه سوم قرار گرفت. در اين  روز 6.8درصد 
از كل سهام شير پاس��توريزه پگاه گيالن »غگيال« 
معامله شد، 10نماد برتر سهم 2۷.2درصدي از كل 
دادوستدها داش��تند، ارزش معامالت در 6سهم به 
بيش از 100ميليارد تومان رسيد و نصف ارزش كل 

معامالت نيز به 39نماد نخست اختصاص داشت.

     تغيير ارزش سهام عدالت
معامالت روز يكش��نبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، 0.1درصد افزايش 
يافت و ارزش سبد 532هزارتوماني، يك ميليون 
توماني و ۴92هزارتوماني سهام عدالت به ترتيب 
به 13 ميليون و 3۷0هزار توم��ان، 25 ميليون و 
18۴هزار توم��ان و 12 ميليون و 395هزار تومان 
رسيد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 60درصد 
قابل فروش سبد 532هزارتوماني سهام عدالت به 

8 ميليون و 22هزار تومان رسيده است.

خاندوزي ايده هاي گذشته اش 
درباره بورس را عملياتي كند

خانه مل�ت| محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس ضمن انتقاد از نبود سياست 
جامع و اصولي براي هدايت نقدينگي سرگردان در جامعه 
به بازار بورس گفت: اين موضوع تاكنون مغفول مانده 
است، درصورتي كه از وزير اقتصاد و امور دارايي انتظار 
مي رفت در هفته هاي اول كار خود با توجه به اينكه آقاي 
خاندوزي پيش از رفتن به اين وزارتخانه ايده هاي خوبي 
داشتند، در خصوص ورود سريع تر نقدينگي به بورس كه 
ارتباط مستقيم بازندگي و سرمايه مردم دارد، ورود كند.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به اينكه براي ورود نقدينگي به بورس تنها راهكار 
بازآفريني اعتماد به بازار س��رمايه در ميان مردم است، 
افزود: الزم��ه  ايجاد اعتماد در ميان افكار عمومي، ابتدا 
اعتماد دولت به بازار س��رمايه است و الزمه اين اعتماد 
بر اس��اس قانون بودجه س��ال 1۴00 فروش س��هام 
شركت هاي برتر در بازار سرمايه توسط دولت و افزايش 
عرضه اوليه اس��ت كه اين موضوع سيگنال مثبتي را 
به بازار سرمايه ارسال خواهد كرد. زنگنه تصريح كرد: 
موضوع بعدي جلوگيري از افزايش فروش اوراق مالي 
اس��ت، دولت امروز اكثر تأمين مالي خ��ود را از طريق 
فروش اوراق مالي انجام مي دهد، اوراق حدود 2۴ درصد 
ارزش افزوده س��االنه دارد و اين موضوع موجب ش��ده 
متأسفانه سرمايه ها به جهت اطمينان سرمايه گذاري اين 
محل به سمت اوراق حركت كند كه بايد مراقبت شود 
تا سياست هاي بانكي و انتشار اوراق در تضاد با حمايت 
از بازار سرمايه نباشد.اين كميسيون طي جلسات خود 
بحث سرمايه در بازار و تثبيت ارز را بررسي خواهد كرد 

و ايده هاي خود را در اختيار دولت قرار خواهد داد.

تازه واردان در صندوق ها 
سرمايه گذاري كنند

مجيد عشقي بابيان »رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
به مردم توصيه كرد به جاي سرمايه گذاري مستقيم در 
بازار سرمايه از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام 
كنند.« گفت: خريد س��هام نيازمن��د دانش حرفه اي و 
تجزيه وتحليل اطالعات وسيع و پيچيده اي بوده و طبيعي 
اس��ت برخي از مردم به دنبال فراگيري چنين دانشي 
نرفته باشند.  وي افزود: براين اساس نبايد ميليون ها نفر 
سهامداران حقيقي را درگير اصول علمي و پيچيدگي هاي 
بازار كنيم. عموماً كانال هاي فاقد مجوز موجود در فضاي 
مجازي، سهامداران را به سمت خريد سهم هاي خاصي 
هدايت مي كنند كه به نفع مردم نيس��ت و منجر به آن 
شده تا بسياري از افراِد دنباله روي اين گروه ها متحمل 
زيان شوند.  عش��قي اظهار كرد: در كنار سياست هاي 
فرهنگ س��ازي و آموزش عمومي كه در دس��تور كار 
سازمان بورس قرارگرفته است، سريع ترين راهكار حل 
اين مشكل و جلوگيري از ضرر و زيان هاي احتمالي، ورود 
مردم عادي به صندوق هاي سرمايه گذاري است. پرواضح 
است كه سازمان بورس بر اين صندوق ها نظارت دارد 

و ازاين پس نيز نظارت ها هوشمندانه تر خواهد شد.

 حذف الزام عرضه محصوالت 
لوله و پروفيل فوالدي در بورس كاال

آنوش رحام، دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل 
فوالدي در نامه اي خطاب به سيف اهلل اميري، مديركل 
دفتر صنايع معدن��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
جلسه هاي برگزارشده در رابطه با بررسي كليه ابعاد عرضه 
محصوالت مختلف در بورس كاالي كشور طي سال هاي 
اخير اشاره كرده بابيان اينكه طبق تاييد كميته عرضه 
بورس كاال مبني بااينكه عرضه و فروش محصوالت لوله و 
پروفيل فوالدي، با توجه به ماهيت، نوع خريداران و رقابتي 
نبودن فاقد امكان پذيرش در بورس هستند، خواستار 

حذف الزام عرضه محصوالت مذكور در بورس كاال شد.
 در متن نامه وي آمده اس��ت: »احترامًا پيرو نامه شماره 
1۷3232/60 تاري��خ ٢٠ مه��ر ١٤٠٠ همان گونه كه 
استحضار داريد در طول سه سال گذشته موضوع عرضه 
محصوالت لوله و پروفيل در بورس كاال طرح و در تمامي 
مراجع ذي صالح موردبررسي و واكاوي قرارگرفته است. 
نتيجتاً ازآنجايي كه مصرف كننده نهايي محصوالت لوله و 
پروفيل، حلقه آخر زنجيره فوالد و عمدتاً اصناف مختلف 
هستند، پيرو بند 19 صورت جلسه شماره ٧٨٦٧٩/٦٠ 
مورخ 2۷ خردادماه 1399 ستاد تنظيم بازار مشخص شد 
امكان عرضه اين محصوالت در بورس كاال وجود ندارد و 
عنايتاً موضوع به مراجع ذي صالح ابالغ گرديد كه پيوست 
آن به ضميمه به حضورتان ايفاد مي گردد. ش��ايان ذكر 
است توليدكنندگان لوله و پروفيل عمده محصوالت خود 
را به طيف گسترده اي از مشتريان در اصناف عرضه نموده 
كه خود در توليد بيش از ۷00 قلم كاالي ريزودرشت اعم 
از قطعات و تجهيزات صنايع مختلف كاربرد دارند؛ لذا 
فروش اين محصوالت عمال به دليل گستردگي، هم از 
حيث تنوع محصول و هم طيف مصرف كنندگان مختلف، 
قابليت عرضه در بورس كاال ندارد. ضمناً يادآور مي گردد 
با توجه به عرض��ه ورق فوالدي در بورس كاال و ضرورت 
تسويه به موقع LC و تعهدات مالي توليدكنندگان لوله و 
پروفيل، عرضه اين محصوالت در بورس عماًل موجب 
به هم ريختگي و اختالل در قرارداده��اي جاري و آتي 
توليدكنندگان با مشتريان مي گردد. با توجه به اينكه 
كليه مقادير توليد، عرضه و ف��روش محصوالت لوله و 
پروفيل به منظور ايجاد شفافيت در سامانه جامع تجارت 
ثبت مي گ��ردد، اطالعات كامل س��هميه ورق، ميزان 
توليد و فروش آن جهت هرگونه رصد و پايش در اختيار 
وزارتخانه متبوع است.  همچنين برابر دو مورد استعالم 
اعضاء سنديكا از شركت بورس كاالي ايران، به شماره 
نامه هاي ٣٢٨٥١/١٠ تاريخ ٧ بهمن ١٣٩٧ به شركت 
تهران شرق و همچنين نامه شماره ٤٠٨12/١٠ تاريخ 
٢٨ تير ١٣٩٩ به ش��ركت كال��وپ، مبني بر عرضه و 
فروش كاالي لول��ه و پروفيل فوالدي، كميته عرضه 
بورس كاال در جلسه شماره ٢٥٨، محصوالت مذكور را 
با توجه به ماهيت و نوع خريداران و رقابتي نبودن، فاقد 
امكان پذيرش در بورس كاالي ايران اعالم نموده است. 

كمبود گاز شديد مي تواند بازار سرمايه را با مشكل مواجه كند

بورسبهاستقبالتهديدجديدميرود

قاچاق بيشتر با فرار از بورس
علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: از س��ال 
92 بحث فروش فرآورده ها در ب��ورس انرژي ايران وجود 
داشته و پيگيري هاي آن انجام شده، اما از سال 9۷ معامالت 
فرآورده ها بارونق بيشتر و حجم هاي قابل توجه در بورس 
انرژي ايران انجام ش��د. نفت گاز، بنزي��ن، نفتا و گاز مايع 
فرآورده هايي هستند كه در چند سال اخير حجم بيشتري از 
معامالت را در بورس انرژي ايران به خود اختصاص داده اند.

نقوي بابيان اينك��ه »اولين معامله بنزين در بورس انرژي 
ايران در سال 98 انجام شد«، گفت: درمجموع در سال 98 
بيش از دو ميليون تن بنزين در بورس انرژي ايران معامله 
شد كه اين رقم در سال 99 به هشت ميليون تن افزايش 
پيدا كرد؛ مجموع فروش بنزين در سال 98 در بورس انرژي 
ايران بيش از 13 هزار و 500 ميليارد تومان بود كه اين در 
سال 99 به 55 هزار ميليارد تومان رس��يد. وي ادامه داد: 
تمامي فروش بنزين در بورس انرژي ايران، فروش خارجي 
و مربوط به صادرات بنزين بوده  اس��ت كه ش��امل فروش 
دريايي و فروش زميني مي شود. مديرعامل بورس انرژي 
بابيان اينكه »بيش از ۷00 كد معامالتي اشخاص خارجي در 
بورس انرژي ايران داريم«، گفت: از اين رقم نزديك به 200 
كد در چند سال اخير بسيار فعال تر بوده اند؛ اما درمجموع 
از روزي كه عرضه بنزين و عرضه گازوئيل در بورس انرژي 
ايران منظم تر و مستمر شد، شاهد افزايش فعاليت كدهاي 
معامالتي اشخاص خارجي در بورس انرژي ايران بوده ايم. 
وي افزود: تعداد فعاالني كه در زمان آغاز معامالت شركت 
ملي پااليش و پخش حضور داشتند به 16 نفر مي رسيد ولي 
پس از فعال شدن فروش بنزين و گازوئيل در بورس انرژي 
ايران، اين تعداد، به بي��ش از 200 كد فعال افزايش يافت 
كه نشان دهنده اثر بورس برافزايش تعداد مشتريان است. 
مديرعامل بورس انرژي ايران در واكنش به برخي اظهارات 
در خصوص وجود محدوديت در بورس انرژي ايران براي 
گسترش معامالت نفت و فرآورده هاي نفتي و انجام معامالت 
با احجام بزرگ گفت: در بورس انرژي ايران معامله و تسويه 
با انواع قراردادهاي معامالتي استاندارد مشابه بورس هاي 
معتبر جهاني وجود دارد، مانند قراردادهاي نقدي، نسيه، 
كش��ف پريميوم، قراردادهاي بلندم��دت و ... وي افزود: 
روش هاي مختلف تحويل نيز در بورس انرژي مانند 
CFR يا FOB قابل انجام است و شيوه هاي مختلف 
تحويل در بورس اجرايي ش��ده است و ما هم تحويل 
دريايي با احجام ب��اال و تحويل هاي زميني با احجام 
مختلف را در س��ابقه معامالت فرآورده ها در بورس 

انرژي ايران داشته ايم. هيچ محدوديتي ازنظر حجم 
معامالتي يا نوع قرارداد در بورس انرژي وجود ندارد.

     قاچاق بنزين جاي صادرات را گرفت؟
نقوي در خصوص ميزان معام��الت فرآورده هاي نفتي از 
مس��ير بورس انرژي ايران در س��ال 1۴00 گفت: در سال 
1۴00 متأسفانه عرضه هاي فرآورده نفتي در بورس انرژي 
ايران محدودشده اس��ت به طوري كه مجموعًا 69 هزار و 
500 تن بنزين به ارزش 855 ميلي��ارد تومان و 19 هزار 
تن گازوييل باارزش 230 ميليارد تومان معامله شده است.

وي ادامه داد: از اواي��ل خردادماه عرضه بنزين در بورس 
ان��رژي ايران، يعني ص��ادرات بنزين، متوقف ش��د؛ كه 
عرضه كننده دليل آن را افزايش مصرف داخل اعالم كرده 
است؛ كه به شخصه اعتقاددارم در حال حاضر بخشي از 
بنزيني كه به عنوان مصرف داخلي محسوب مي شود با 
توجه به عدم عرضه در مكانيزم بورس و نياز كشورهاي 
همسايه در حال قاچاق ش��دن است. مديرعامل بورس 
انرژي ايران تصريح كرد: قاعدتًا به دليل اختالف قيمت 
بنزيني بين كش��ور ما و كش��ورهاي اطراف وجود دارد، 
همواره مقداري قاچاق بنزين داشتيم، در دو سال گذشته 
به اذعان كارشناسان و مسووالن مربوطه، قاچاق بنزين 
به شدت كم ش��د و نزديك به صفر رسيد؛ چراكه تمامي 
نيازهاي كش��ورهاي اطراف، از طريق صادرات رسمي و 
معبر امن انجام مي شد؛ اما اكنون با توقف صادرات بنزين، 

فعال شدن دوباره قاچاق بنزين دور از ذهن نيست.

     نياز سوخت زمستاني نيروگاه ها
 صادرات گازوييل را متوقف كرد

نقوي بابيان اينكه »با توق��ف صادرات بنزين ايران از 
خردادماه، نياز كش��ورهاي اطراف يا از مبادي ديگر 
تأمين ش��ده يا از طريق قاچاق از خ��اك ايران تأمين 
مي ش��ود«، گفت: مكاتباتي را با وزير محترم نفت و 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي انجام 
داده ايم و جلس��اتي با گروه هاي مختلف داشتيم كه 
هنوز نتايج مش��خصي نداشته  اس��ت و تا اين زمان، 
اعالم نكرده ان��د كه چه زماني مجدداً صادرات بنزين 
برقرار خواهد ش��د. وي ادامه داد: در 6 ماه نخس��ت 
امس��ال دو ميليون و 636 هزار تن انواع فرآورده را به 
ارزشي بالغ بر 31 هزار ميليارد تومان از طريق بورس 
انرژي ايران صادرشده است؛ درحالي كه سال گذشته 
در مدت زمان مش��ابه، هفت ميليون و ۷96 هزار تن 
فرآورده را به ارزش��ي بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان 
صادرشده بود كه به لحاظ حجمي 66 درصد و به لحاظ 
ارزش��ي 19 درصد كاهش داشته  است. نقوي بابيان 
اينكه »عمده اين كاهش صادرات فرآورده هاي نفتي 
به بنزين و گازوئيل مربوط مي شود«، گفت: به دليل 
نياز نيروگاه هاي كش��ور به ذخيره سازي گازوئيل 
براي فصل زمستان، تأمين س��وخت نيروگاه ها در 
اولويت عرضه كننده قرارگرفته و صادرات گازوئيل 
از طري��ق بورس انرژي از اواس��ط ارديبهش��ت ماه 

امسال از طريق بورس متوقف شده است.

     امكان عرضه خوراك پااليشگاه ها 
در بورس انرژي وجود دارد

مديرعامل بورس انرژي ايران بابيان اينكه »امكان عرضه 
خوراك پااليشگاه ها در بورس انرژي وجود دارد«، گفت: 
طبق قانون رفع موانع توليد اگر خوراك پااليش��گاه ها از 
طريق بورس تأمين شود، دو درصد تخفيف بيشتر براي 
پااليشگاه ها لحاظ مي شود كه اين مساله به نفع پااليشگاه ها 
است. وي افزود: همچنين در اين قانون، استفاده از ظرفيت 
ب��ورس در اولوي��ت قرارگرفته اما كم��اكان در مقام اجرا 
اين اتفاق نيفت��اده و عدم اجراي اين قانون، هم به صنعت 
پااليشگاهي آسيب مي زند و هم از ساختار شفاف مالي به 
دور اس��ت؛ اين ظرفيت كاماًل در بورس انرژي ايران وجود 
دارد كه تمامي خوراك پااليشگاه ها و پتروپااليشگاه هاي 
كشور از طريق بورس انرژي عرضه شود. وي ادامه داد: وقتي 
اغلب پااليشگاه هاي كشور خصوصي شده اند و سهام داران 
غيردولتي دارند، عرضه خوراك پااليشگاه ها از طريق بورس، 
موجب ايجاد يك ساختار شفاف مالي در اين زمينه مي شود؛ 
از سوي ديگر به پااليشگاه ها اين اجازه داده شده كه بتوانند 
فرآورده خود را صادر كنند؛ چندين سال است كه شعار سال 
اعالمي توسط مقام معظم رهبري اقتصادي و در راستاي 
حمايت از توليد داخلي است. آنچه در صنعت پااليشگاهي 
هم اتفاق مي افتد توليد اس��ت و هرچه فرآيند توليد اين 
صنعت شفاف تر ش��ده و تس��هيالتي همچون تخفيف 
دودرصدي ناشي از عرضه در بورس را قائل شوند در جهت 
تحقق شعار سال حركت شده است. وي افزود: ما داراي يك 
صنعت پااليشگاهي پر سابقه در كشورمان هستيم؛ سازوكار 
بورس اين صنعت را تقويت مي كند و سودآوري آن را با ايجاد 
ش��فافيت، گردش نقدينگي و دو درصد تخفيف قانوني، 
افزايش مي دهد و درنتيجه انگيزه براي بخش خصوصي 
ايجاد مي كند تا پااليشگاه هاي جديدي در كشور احداث 
شود. نقوي در خصوص عملكرد بورس انرژي ايران درزمينه 
فروش ميعانات گازي گف��ت: مصرف كنندگان ميعانات 
گازي، عالوه بر پااليشگاه هاي بزرگ، تعداد زيادي پااليشگاه 
كوچك )ميني ريفاينري( هستند كه از آن به عنوان خوراك 
استفاده مي كنند؛ در سال هاي گذشته اين پااليشگاه هاي 
كوچك مش��كالت زيادي در تأمين خوراك داشتند كه 
درنهايت با پيگيري هايي ك��ه صورت گرفت، از بهمن ماه 
سال گذش��ته معامالت ميعانات گازي در بورس براي 
تأمين خوراك پااليشگاه هاي كوچك آغاز شد و ما تالش 

كرديم عرضه ها به صورت مستمر و منظم اتفاق بيفتد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بنا ب��ه گزارش بانك مركزي ت��ورم ماهانه 
ملك در شهر تهران طي شهريور سال جاري 2.4 درصد 
بوده است، مركز آمار ايران عدد اين شاخص را نسبت به 
مرداد ماه سال جاري منفي 4.8 درصد اعالم كرده است. 
به گزارش »تعادل«، مركز آمار ايران براي نخستين بار، 
تحوالتي قيمت ماهانه مس��كن ش��هر ته��ران را ديروز 
گزارش كرد. اين مركز پيش از اين، صرفا تحوالت فصلي 
قيمت و معامالت مس��كن كل كش��ور و از جمله تهران 
را گزارش مي كرد. در اين ح��ال، اگر چه منبع داده هاي 
گزارش ماهان��ه مركز آمار با منبع داده هاي گزارش هاي 
ماهانه بانك مركزي يكسان اس��ت و هر دو با استفاده از 
اطالعات ثبتي س��امانه امالك و مستغالت كشور انجام 
مي شود، اما مركز آمار در گزارش خود از روش متفاوتي 
به نام »هدانيك« اس��تفاده كرده است. در اين روش، به 
جاي تجزيه و تحليل »ميانگين قيمت« در شهر تهران 
از »شاخص قيمت« استفاده كرده است. آنگونه كه مركز 
آمار گزارش كرده اس��ت، براي محاسبه درصد تغييرات 
قيمت واحدهاي مس��كوني، ش��اخص قيمت نسبت به 
متوس��ط قيمت، تغييرات قيمت را بهتر نشان مي دهد. 
چون ممكن است، مش��خصه واحدهاي فروش رفته در 
دوره هاي مختلف تغييرات زيادي داش��ته باشند كه در 
محاسبه متوسط قيمت قابل شناسايي نباشد. به عنوان 
مثال، ممكن است تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در 
يك دوره بسيار بيشتر از دوره قبل باشد كه در اين حالت 
متوس��ط قيمت دو دوره متوالي قابل مقايسه با يكديگر 
نخواهد بود. شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك 
اين مشكل را برطرف مي كند و اثر تغييرات كيفي در طول 
دوره هاي مختلف را از بين مي برد. بنابراين، با وجود اينكه 
متوسط قيمت امالك مسكوني نسبت به شاخص قيمت 
براي عامه جامعه ملموس تر اس��ت، با اين حال، به دليل 
حذف تغييرات كيفي در محاسبه شاخص قيمت به روش 
هدانيك تغييرات قيمت در اين روش بس��يار دقيق تر از 

تغييرات روش متوسط قيمت است.

    كاهش تورم ماهانه مسكن
بر اين اس��اس، مركز آمار اي��ران از كاهش ٤.٨ واحد 
درصدي تورم ماهانه امالك مس��كوني ش��هر تهران 
در شهريورماه ۱4۰۰ نسبت به مردادماه امسال خبر 
داد. عدد شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران 
در شهريور ١٤٠٠ بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ 
به عدد ٧٥٢.٦ رس��يد كه نسبت به ماه قبل )٧٦١.٧( 
١.٢ درصد كاهش داشته است. بنا براين، تورم ماهانه 
شهريور در مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل )٣.٦ 

درصد(، ٤.٨ واحد درصد كاهش داشته است.

    كاهش تورم نقطه اي
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ 
تورم نقطه اي در ش��هريور ماه ١٤٠٠ به عدد ٢٣.٨ 
درصد رسيده اس��ت؛ يعني بايستي خريداران براي 
خريد يك واحد مس��كوني در شهر تهران نسبت به 
شهريور ١٣٩٩، به طور متوسط ٢٣.٨ درصد بيشتر 
پرداخت كنند. تورم نقطه اي اين ماه در مقايسه با ماه 

قبل )٣٣.٧( ٩.٩ واحد درصد كاهش يافته است.

     كاهش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم ساالنه 
شهريور ماه ١٤٠٠ امالك مسكوني شهر تهران به عدد 
٦٧.٣ درصد رس��يده كه نس��بت به همين اطالع در ماه 
قب��ل )٧٥.٣(، ٧.٩ واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
به گزارش »تعادل« به نقل از داده هاي منتشره از سوي 
مركز آمار ايران، تورم ماهانه مسكن شهر تهران در شش 
ماهه نخست س��ال جاري ۰.۱ در فروردين؛ 3 درصد در 
ارديبهشت؛ يك درصد در خرداد؛ 2.3 درصد در تير و 3.6 
درصد در مرداد ثبت شده است. همچنين بيشترين تورم 
۱2 ماهه منتهي به هر يك از ماه هاي نيمه نخست سال 
به ارديبهشت با 84.۱ درصد و كمترين آن به شهريور ماه 

با 67.3 درصد بوده است. بيشترين تورم نقطه به نقطه نيز 
به فروردين ماه با 82.6 درصد اختصاص داشته و كمترين 
آن با 23.8 به شهريورماه تعلق گرفته است. بررسي روند 
تورم نقطه به نقطه ماه هاي نيمه نخست حاكي از يك روند 
نزولي گام به گام است، به گونه اي كه در هر ماه ۱۰ درصد 
از اين شاخص كم شده است. در اين حال، آنگونه كه بانك 
مركزي تحوالت بازار مسكن شهر تهران طي شهريورماه 
س��ال جاري را گزارش كرده است، در اين ماه، ميانگين 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني با 2.4 درصد افزايش 
نس��بت به ماه قبل )و 3۰.5 درصد افزايش نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( به 3۱ ميليون و 7۰۰ هزار تومان رسيده 
اس��ت. همچنين تعداد معامالت با رشد 4۱.6 درصدي 
نسبت به ماه قبل )و رشد منفي ۰.8 درصدي نسبت به ماه 

مشابه سال قبل( به 7789 فقره افزايش يافت.

     مقايسه بازده بازار مسكن در شهريور
بررس��ي بازده بازارهاي موازي در شهريورماه سال 
جاري حاكي از اين است كه مسكن با 2.4 درصد رشد 
قيمت )گزارش بانك مركزي(، بيشترين بازدهي را از 
آن خود كرده است. پس از مسكن، به ترتيب دالر با 
۰.6 درصد، سكه با منفي ۰.4 درصد و بورس با منفي 
8.5 درصد قرار مي گيرن��د. اما حاال با درنظر گرفتن 
رش��د منف��ي 4.8 درصدي قيمت مس��كن با روش 
هدانيك، مي بينيم كه بازدهي مس��كن پس از دالر، 

سكه و قبل از بورس ايستاده است. 

     معماي رشدمعامالت در شهريور
آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
طي شهريورماه سال جاري را گزارش كرده است، در اين 
ماه، تعداد معامالت با رشد 4۱.6 درصدي نسبت به ماه 
قبل )و رشد منفي ۰.8 درصدي نسبت به ماه مشابه سال 
قبل( به 7789 فقره افزايش يافت كه تقريبا طي يك سال 

گذشته باالترين حجم معامله در شهر تهران بوده است. 
همچنين اين عدد جهش قابل توجهي به كف معامالت 
ثبت شده طي چهار سال اخير داشته است. در اين حال، 
با توجه به كاهش تورم ماهانه حدود 5 درصدي مسكن 
)گزارش مركز آمار( و رش��د حدود 42 درصد معامالت 
ماهانه، به نظر مي رسد، در غياب متقاضيان مصرفي ملك 
در بازار به دليل افت شديد قدرت خريد آنها، متقاضيان 
سرمايه گذاري و احتماال متقاضيان سفته بازي در بازار 
مسكن تهران فعال شده اند. چه آنكه بازار مسكن بهترين 
پناهگاه براي ذوب شدن نقدينگي سرمايه گذاران بوده 
اس��ت. در اين حال، از آنجا كه همچنان جنس معامالت 
انجام شده حول و حوش آپارتمان هاي قديمي، كوچك 
متراژ و ارزان قيمت در مناطق جنوبي شهر مي چرخد، به 
نظر مي رسد، سرمايه گذاران بزرگ وارد بازار مسكن تهران 
نشده اند و به همين دليل حجم معامالت از ۱۰ هزار فقره 
باالتر نرفته است. اما سرمايه گذاران نه چندان حرفه اي با 
سرمايه هاي اندك خود و با هدف فرار از تورم احتمالي در 
ماه هاي پيش رو وارد بازار مسكن شده اند. در شهريور ماه و 
حتي تاكنون هنوز چشم انداز مثبتي از مذاكرات هسته اي 
و لغو تحريم ها و در پي آن كاهش انتظارات تورمي ترسيم 
نشده است و در عوض آمارهاي مربوط به رشد نقدينگي 
و افزايش تورم در ماه هاي آتي برخي از افراد را نسبت به 
آينده هوشيار كرد. بر اساس اعالم بانك مركزي، طي 6 
ماهه نخست سال جاري، بيش از 52 هزار و 452 ميليارد 

تومان به حجم نقدينگي اقتصاد افزوده شده است.

     بازار مسكن حباب ندارد!
اگر چه برخي محاسبات آماري حاكي از وجود حباب در 
قيمت مسكن است و حتي در اوايل سال جاري، برخي 
از كارشناس��ان اين حوزه، با توجه به چشم انداز مثبت 
مذاكرات وين پيش بيني كردند كه قيمت مس��كن در 
سال جاري 3۰ درصد كاهش مي يابد و حبابش تخليه 

مي شود، اما در مقابل گروهي ديگر از كارشناسان هستند 
كه وجود حباب قيمتي مسكن را رد مي كنند. داود بيدار 
در زمره كارشناسان دسته دوم است. به گفته او، حباب 
قيمت مسكن نداريم. هرچه وجود دارد بر اساس قيمت 
مصالح و زمين است، البته خوشبختانه هم اكنون قيمت 
مسكن به ثبات رسيده و حداكثر رشدي كه مي توان براي 
نيمه دوم سال ۱4۰۰ متصور بود ۱۰ درصد است. بيدار 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: هر ساله در شهريورماه 
به خاطر افزايش جابه جايي ها معامالت در بخش اجاره 
و خريد مسكن افزايش پيدا مي كند كه علت رشد نسبي 
معامالت در شهريور امسال نيز همين موضوع بود. اما 
به طور كلي متقاضيان مسكن با مشكل كمبود نقدينگي 
به نسبت قيمت مواجه هستند؛ زيرا توان خريد متناسب 
با افزايش حدود 6۰۰ درصدي قيمت كه طي چهار سال 
گذشته اتفاق افتاده، رشد نكرده است. وي افزود: به هر 
حال ما با يك تورم ش��ديد طي چهار سال اخير مواجه 
ش��ده ايم كه همه بخش هاي اقتصادي را درگير كرده 
اس��ت. اگر نرخ نهاده هاي ساختماني كاهش پيدا كند 
ممكن اس��ت انتظارات كاهشي ايجاد شود و قيمتها به 
سطح نرمال برسد اما بعيد است كه قيمت مسكن پايين 
بيايد، كما اينكه ظرفيت رشد بااليي هم نخواهد داشت. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان اينكه پيش بيني 
حداكثر رش��د ۱۰ درصدي قيمت مس��كن براي نيمه 
دوم س��ال را داريم گفت: مهم ترين گروه فعال در بازار 
مسكن، سرمايه گذارها هستند كه در حال حاضر از اين 
بازار كنار كشيده اند. متقاضيان واقعي اگر فرصت ورود 
داشته باشند در هر زمان اقدام به خريد مي كنند اما در 
حال حاضر حضورشان پررنگ نيست. بنابراين نمي توان 
رشد باالي قيمت را براي نيمه دوم سال متصور بود. بيدار 
تصريح كرد: از طرف ديگر وعده دولت براي ساخت ساالنه 
يك ميليون واحد مس��كوني، باعث شده تا سازندگان 
فعال دس��ت نگه دارند؛ زيرا اين تصور ايجاد ش��ده كه 
سود چنداني در ساخت و ساز وجود ندارد. اين مي تواند 
عرضه مسكن توسط بخش خصوصي را دچار اختالل 
كند. موضوع ماليات خانه هاي خالي هم باعث شده تا 
سازندگاني كه زمين در اختيار دارند از تعريف پروژه 
جديد خودداري كنند تا تكليف ماليات ها مش��خص 
شود. وي نياز كنوني بازار مسكن كالنشهرها را ساخت 
واحدهاي كوچك متراژ دانست و گفت: همواره گفته 
مي شود كه 2.5 ميليون خانه خالي وجود دارد. اما اين 
واحدها اغلب يا در نقاط برخوردار شهرها ساخته شده 
كه متقاضيان مصرفي توان خري��د آن را ندارند يا در 
حاشيه شهرها است كه مردم چندان مايل نيستند در 
آن مناطق ساكن ش��وند. بنابراين بازار هدف در حال 

حاضر مناطق كم برخوردار درون شهرها است.
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شهرداري تهران
روي موج تغيير مديران 

شهردار تهران در احكامي جديد شهرداران جديد 8 
منطقه شهر تهران و دو سازمان تخصصي شهرداري 
تهران را منصوب كرد. به گزارش ايلنا، عليرضا زاكاني 
شهردار تهران در احكامي جداگانه شهرداران جديد 
مناطق 4، ۱۰، ۱۱، ۱3، ۱7، ۱8، 2۰ و 22 را منصوب 
كرد. براساس اين احكام، شهرداران مناطق عبارتند 
از: رضا پوريافر شهردار منطقه 4؛ رضا شرفي شهردار 
منطقه ۱۰؛ س��يد محمد موسوي شهردار منطقه 
۱۱؛ محمد هادي علي احمدي شهردار منطقه ۱3؛ 
غالمرضا شنگي شهردار منطقه ۱7؛ يعقوب هوشيار 
ش��هردار منطقه ۱8؛ س��يد محم��د ناظم رضوي 
ش��هردار منطقه 2۰؛ وحيد رضا اناركي محمدي 
شهردار منطقه 22. پيش از اين نيز 7 شهردار مناطق 

تهران توسط شهردار تهران منصوب شده بودند.
5 نفر از شهرداران منصوب شده از بدنه شهرداري 
ته��ران و 3 نفر ديگر از ميان ش��هرداران س��اير 
كالن شهرها انتخاب شده اند. زاكاني همچنين در 
احكامي جداگانه مسعود حق لطفي را به عنوان 
مديرعامل سازمان مهندس��ي و عمران و هادي 
حق بين تكي��ه را به عنوان مديرعامل س��ازمان 

عمران مناطق منصوب كرد.

بازنگري در منع تردد شبانه
و طرح ترافيك

رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران گفت: پيش بيني شده است كه با هماهنگي 
س��تاد ملي كرونا، ترددهاي شبانه و طرح ترافيك 

مورد بازنگري قرار گيرد.
سيد جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با ايلنا درباره تجهيز ناوگان حمل و نقل تهران با توجه 
ب��ه وعده هاي مديريت ش��هري دوره جديد اظهار 
كرد: كمبودهاي جدي در ناوگان حمل و نقل و هم 
در نگهداش��ت ناوگان داريم. اكنون به جد نيازمند 
برنامه اي براي بازس��ازي و تعميرات ناوگان از رده 
خارج هستيم و عالوه بر اين بايد خريد ناوگان جديد 
را دنبال كنيم. در هر دو زمينه اقداماتي در دوره قبل 

انجام شده است، اما به ثمر نرسيده است. 
او با تاكيد بر اج��راي اقدامات ضربتي و فوريتي در 
حوزه حمل و نقل گفت: طرحي را آماده كرديم كه 
اين الزامات را در بخش مترو، اتوبوس و تاكسي براي 
اينكه بتوانيم حداقل هاي م��ورد نياز را همزمان با 
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها كه به زودي اجرايي 

خواهد شد، انجام دهيم.  
تشكري هاش��مي ادامه داد: اين طرح شامل ورود 
2۰۰ دس��تگاه اتوبوس اس��ت كه منابع آن توسط 
معاون سابق حمل و نقل شهرداري تهران تدارك 
ديده شد و قرارداد آن با شركت خودروساز منعقد 
شده بود و در آستانه تحويل بود و بايد موانع احتمالي 
را سريعا مرتفع و اتوبوس ها وارد ناوگان حمل و نقلي 
تهران ش��وند.  رييس كميس��يون عمران و حمل 
و نقل ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه بازسازي 
3۰۰ دستگاه اتوبوس دوكابين و كمك هاي مالي 
به شركت هاي خصوصي در اين مصوبه پيش بيني 
شده است، درباره بودجه اي كه در اين زمينه در نظر 
گرفته شده است، گفت: اينها داراي رديف بودجه 
هستند، اما براي بخش خصوصي منابعي از سوي 
شهرداري و تس��هيالتي در قالب وام در نظر گرفته 
شده اس��ت و متناس��ب با ميزان هزينه اي كه هر 
دستگاه اتوبوس دارد بازس��ازي را انجام مي دهند.  
تشكري هاش��مي ادامه داد: رقم حتما باال خواهد 
ب��ود و از حداقل 5۰ ميليون توم��ان تا حدود 5۰۰ 
ميليون تومان اتوبوس ها هزينه دارند و بايد متناسب 
ب��ا وضعيت اتوبوس ها كارشناس��ي انجام ش��ود و 
هزينه هاي تعميرات از محل كمك هاي شهرداري 
و تسهيالت وامي كه براي آنها پيش بيني شده اين 

اقدام دنبال شود. 
او همچنين درباره بازسازي واگن هاي مترو گفت: 
براي شركت مترو بازسازي و اورهال نزديك به ۱۰۰ 
واگن، مع��ادل ۱5 رام قطار براي مدت پيش رو و تا 
زمان بازگش��ايي مدارس پيش بيني شده است تا 
همزمان با بازگشايي ها مترو بتواند سر فاصله خود را 
كاهش دهد. پيش بيني ما اين است كه در اين طرح 
به طور متوسط حداقل يك دقيقه سرفاصله حركت 

قطارها در همه خطوط كاهش يابد. 
تشكري هاشمي در پاسخ به اين سوال كه شركت 
بهره برداري مترو اعالم كرده است كه ماهانه تنها 
امكان اورهال يك رام قطار وجود دارد، اظهار كرد: به 
دليل منابع محدود اين عدد اعالم شده و بايد منابع 
در اختيار آنها قرار داده شود.  هاشمي گفت: بايد تا 
قبل از اينكه وارد پيك مسافري شويم در ساعات و 
روزهايي كه مسافر كمتري داريم، بايد قطارها را از 
خط خارج كنند و اورهال آن را انجام دهند. اورهال 
ني��ز مي تواند در چند مرحله انجام ش��ود.  او ادامه 
داد: پيش بيني كرديم در س��اعات و روزهايي كه 
حجم مسافر كم است قطارها را براي اورهال از خط 
بيرون ببرند و كار تعميرات آنها انجام شود. بخشي 
از هزينه هايي كه براس��اس تعرفه ها بايد در بخش 
تاكس��يراني بابت تبليغات اخذ شود در اين طرح 
پيش بيني شده اس��ت كه از رانندگان در شرايط 
س��خت كرونايي دريافت نشود.  تشكري هاشمي 
گفت: خريد 2۰۰ اتوبوس به عالوه 6۰۰ اتوبوسي 
كه بايد تعمير و بازسازي شوند و همچنين اورهال 
۱5 رام قطار در اين طرح ديده شده است.  تشكري 
هاشمي در واكنش به اينكه زماني مطرح شده بود 
با توجه به شرايط اقتصادي اتوبوس دست دوم وارد 
كشور مي شود، آيا سياستي براي ورود اتوبوس نو 
يا دست دوم در دس��تور كار شهرداري قرار دارد، 
گفت: حتما تامين اتوبوس را در اولويت كاري خود 
خواهيم گذاش��ت، اما كاري نيست كه به صورت 

ضربتي و يك ماهه انجام شود. 

علت گرماي بيشتر پاييز امسال 
احد وظيفه، رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي گفت: خشكسالي دليل 
عمده احس��اس گرماي بيشتر در پاييز ۱4۰۰ است 
و كم بارش��ي در آبان و آذر امس��ال نيز مثل مهرماه 
ادامه خواهد داشت. وظيفه در گفت وگو با ايرنا افزود: 
بارش هاي پاييز امس��ال كمتر از نرمال و بارش هاي 
مهرماه نيز محدود به نوار شمالي و استان هاي گيالن، 
مازندران، شمال آذربايجان شرقي، غربي، گلستان 
و خراسان ش��مالي بود. معموال در مهرماه بارشي در 
ديگر نقاط كشور نداريم، اما احتمال بارش پراكنده در 
دامنه هاي البرز، شمال استان هاي قزوين و سمنان 
نيز پيش بيني مي شود كه باز هم چشمگير نيست. 
وظيفه درباره اينكه چرا در پاييز امس��ال احس��اس 
گرماي بيش��تري داريم، توضيح داد: بارندگي كمتر 
از نرمال كه براي پاييز امس��ال پيش بيني كرديم به 
معناي آب كمتر و دوره خشكس��الي بيش��تر است. 
سال قبل كه وضعيت بارندگي ها بسيار اسفبار بود و 
بسياري از استان ها بارندگي كمتر از نرمال داشتند، در 
برخي استان ها نيز شدت خشكسالي بسيار شديد بود 
طوري كه كمتر از نصف بارش هاي نرمال را در سال 
گذشته در بسياري از اس��تان ها داشتيم. وي گفت: 
سال گذشته استان كرمانشاه 52 درصد كم بارشي و 
ايالم، لرستان و چهارمحال و بختياري كمبود تا 5۰ 
درصدي بارش را داشتند، اين  وضعيت كم بارشي اثر 
خود را بر خشكسالي مي گذارد و انتظار بارندگي كمتر 
از نرمال در پاييز امسال هم اين شرايط را تشديد كرد. 
به گفته رييس مركز خشكسالي سازمان هواشناسي، 
كاهش آب رودخانه ها موجب كشت نامناسب پاييزه 
ش��ده اس��ت و كم آبي حتي در فالت مركزي ايران 
اثرات خود را نش��ان داده است. وي با تاكيد بر اينكه 
خشكسالي دليل عمده احساس گرما در بين ساكنان 
بسياري از اس��تان ها از جمله اس��تان تهران است، 
ادامه داد: اين احساس در تهران بيشتر است، به دليل 
ويژگي هاي تهران از جمله كالنشهر بودن آن، اثرات 
گرمايشي مربوط به شهرنشيني قابل مالحظه است، 
جذب انرژي خورشيدي نيز بيشتر بوده و همواره دما 
باالتر است و از طرفي با توجه به مصرف روزانه آب در 
شهر كمبود آب تاثير گذاسته است. وظيفه ادامه داد: 
آبان ماه امسال هم شرايط كم بارشي ادامه دارد و در 
آذرماه شرايط قدري بهتر اس��ت، در واقع از انتهاي 
آذرم��اه بارش ها آغازخواهد ش��د و در زمس��تان به 
شرايط نرمال مي رسيم. به گفته وي، زمستان ۱4۰۰ 
به بدي زمستان سال قبل كه بارش ها زيرنرمال بود، 
نيست. اين مسوول ادامه داد: از آنجايي كه 45 درصد از 
بارش هاي ساالنه در زمستان اتفاق مي افتد، اميدواريم 
حاصل س��ال آبي امسال طوري باش��د كه به شدت 
خشكي سال قبل نباشد. بر اساس اين گزارش مركز 
ملي پايش و هشدار خشكسالي بيانگر آن است كه 
از ابتداي س��ال آبي جاري )مهرماه ۱399( تا هفتم 
تيرماه امسال ۱29.9 ميلي متر بارش رخ داده و اين 
درحالي است كه در دوره بلندمدت 224.3 ميليمتر 
بارندگي اتفاق افتاده اس��ت و اين موضوع كاهشي 
به ميزان 42.۱ درصد را نش��ان مي دهد. اين ميزان 
كاهش ب��ارش اثر منفي خود را ب��ر روي موجودي 
مخازن سدها گذاشته و س��بب كاهش بيش از 49 
درصدي آب موجود در مخازن سدها شده كه همين 
امر تامين آب را با چالش هاي جدي همراه كرده است.

آهن قراضه ها
به كمك راهسازي آمد

رضا اكبري، معاون راهداري سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي گفت: در يك سال گذشته با نصب، مونتاژ 
و تأمين قطعات فلزي پل ه��ا از قطعات فوالدي باقي 
مانده پل هاي فلزي، ۱۰۰ ميليارد تومان صرفه جويي 
شد. به گزارش مهر، اكبري گفت: با برنامه ريزي انجام 
ش��ده در حوزه راهداري كش��ور، تعداد قابل توجهي 
قطعات و اعضاي فوالدي مربوط به باقي مانده پل هاي 
فلزي كه در چند دهه گذش��ته در س��طح كشور در 
انباره��اي ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
سراسر كش��ور موجود بود، به چند پايگاه مركزي در 
سطح كشور انتقال داده شد و با نصب و مونتاژ و تأمين 
نواقص قطعات مورد نياز، عرش��ه هاي فلزي قريب به 
28 دس��تگاه پل بزرگ در بازه زماني شهريور ۱399 
تا شهريور ۱4۰۰ تأمين و به محل اجراي پروژه ها در 
سطح كشور انتقال داده شد. اكبري اظهار كرد: طول 
كل پل هاي ساخته شده از اين قطعات حدود 82۰ متر 

و وزن قطعات در حدود 2 هزار تن برآورد شده است.

جزييات بازگشايي
مرزهاي ايران و تركمنستان

جواد هدايتي، مديركل ترانزيت و حمل و نقل بين المللي 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعالم كرد: در 
حال حاضر مرزهاي زميني چهارگانه ايران و تركمنستان 
با محدوديت هايي بازگشايي شدند و اميدواريم مشكالت 
كاميون داران در تبادالت تجاري با اين كشور برطرف 
شود. هدايتي در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت 
پايانه هاي مرزي مشترك ايران و تركمنستان اظهار كرد: 
پس از نشست آناليني كه بين سازمان راهداري و آژانس 
حمل ونقل بين المللي تركمنستان در شهريورماه برگزار 
شد، به تازگي سومين گذرگاه مرزي ايران و تركمنستان 
در مرز اينچه برون در استان گلستان بازگشايي شد. وي 
افزود: ايران و تركمنستان چهار پايانه مرزي مشترك 
دارند كه گذرگاه هاي سرخس، لطف آباد و باجگيران 
در خراس��ان رضوي و گذرگاه م��رزي اينچه برون 
در گلس��تان فعاليت مي كردند اما از آنجايي كه در 
دوران شيوع ويروس كرونا تركمنستان پروتكل ها و 
سياست هاي منحصر به فردي در مواجه با اين ويروس 
داشت براي ورود اتباع خارجي و ترددهاي مرزي، همه 
مرزهاي زميني و هوايي خود را بست كه البته سياست 
سختگيرانه اي بود اما سبب شد تا مرزهاي ما با اين 
كشور مانند ديگر همسايگان تركمنستان بسته شود.

مركز آمار: قيمت ملك در تهران طي شهريور سال جاري 4.8 درصد كاهش يافت

شوراي شهر تهران ديروز به يك فوريت طرحي راي داد كه منابع الزم براي اجراي آن وجود ندارد

روايت دوم از تورم ماهانه مسكن

معماي بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي بدون منابع مالي 
گروه راه و شهرسازي|

يك فوري��ت طرح بهب��ود وضعيت حم��ل و نقل با 
بازگشايي مدارس در شرايط كاهش شيوع كرونا ديروز 
در صحن شورا مورد بحث قرار گرفت و به تصويب اكثر 
اعضاي ش��وراي شهر رس��يد. دو فوريت طرح بهبود 
وضعيت حمل و نقل با بازگشايي مدارس در شرايط 
كاهش شيوع كرونا در صحن شوراي شهر مورد بحث 
و گفت وگو قرار گرفت و اعضاي شورا نظرات مختلفي 
در اي��ن زمينه مطرح كردند و س��رانجام يك فوريت 
طرح با ۱2 رأي موافق تصويب شد.  در همين رابطه، 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران با اشاره به 
اينكه افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل نياز به هزينه 
باالتري دارد كه بايد اصالحاتي در بودجه صورت گيرد، 
گفت: خريد واگن دو سال زمان مي برد بنابراين بايد 
واگن ها اورهال شوند. سيد مجتبي شفيعي، معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران در حاشيه صحن 
ديروز شوراي ش��هر در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: 
طرح دو فوريتي توس��ط كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي اسالمي ش��هر تهران به صحن ارايه شد 
كه اين ط��رح درباره پيش بيني ه��اي الزم براي ايام 

بازگشايي مدارس و مراكز آموزش��ي بود. وي افزود: 
اجراي تعدادي از موارد اين طرح نياز به اصالح بودجه 
و تأمين منابع مل��ي دارد و وظايف كالني را برعهده 
شهرداري تهران مي گذارد و بايد منابع الزم پيش بيني 
شود. او با بيان اينكه اين موضوع نياز به هماهنگي هاي 
بيشتر با كميسيون برنامه و بودجه شورا داشت، گفت: 
بر همين اساس اعضاي شورا تصميم گرفتند كه يك 
هفته ديگر روي اين طرح كار شود تا با دقت بيشتري 
به تصويب برسد. شفيعي درباره بهبود وضعيت حمل 
و نقل با بازگش��ايي مدارس در شرايط كاهش شيوع 
كرونا، گفت: بخشي از ماهيت اين طرح اقداماتي است 
كه ساالنه براي ايام بازگشايي مدارس توسط معاونت 
حمل و نقل انجام مي ش��ود و باتوج��ه به اينكه طي 
دوسال گذشته اين اقدامات انجام نشده ممكن است 

كه پروژه هاي امسال سنگين تر باشد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران درباره 
موارد ديگر اين طرح، گفت: همچنين موارد ديگري 
درباره افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي 
در مدهاي مختلف است كه نياز به كاهش سر فاصله 

زماني، افزايش ناوگان مترو و اتوبوسراني دارد.

شفيعي با اشاره به فرسودگي شديد ناوگان حمل و 
نقل عمومي، عنوان كرد: افزايش ظرفيت ناوگان نياز 
به هزينه باالت��ري دارد كه بايد اصالحاتي در بودجه 
صورت گيرد. وي با بيان اينكه ب��راي انجام طرح ها 
بايد تعدادي اتوبوس اورهال و خريداري شود، گفت: 
خريداري واگن دوس��ال زمان مي برد بنابراين بايد 
واگن ها اورهال شوند. همچنين ظرفيت ناوگاني كه 

نياز به اورهال دارند بايد بررسي شود.

    تشديد مشكالت بودجه اي در شهرداري
ش��وراي ش��هر تهران ديروز در حالي به طرح بهبود 
وضعيت حمل و نقل عمومي با بازگشايي مدارس در 
دوران كرونا راي داد كه طي سال هاي گذشته و به ويژه 
از زمان شيوع ويروس كرونا در تهران، مسووالن وقت 
مديريت ش��هري و از جمله محسن هاشمي، رييس 
وقت شوراي شهر بارها و بارها درباره لزوم انجام تعهدات 
دولت در قبال تامين ناوگان مترو و اتوبوس سخن گفت 
و انجام اين تعهدات را از دولت مطالبه كرد اما هيچ يك 
محقق نش��د. البته دليل اين عدم تحقق تعهدات به 
شرايط كلي اقتصاد تحريم زده و وضعيت بغرنج تنگناي 

مالي دولت باز مي گردد به گونه اي كه هم اينك نيز با 
تغيير دولت، تاكنون دولت سيزدهم نيز نتوانسته است 
به تعهدات ارزي و ريالي خود در اين باره عمل كند. اين 
همه در حالي است كه وضعيت مالي شهرداري تهران 
در پي بروز كرونا - كه از سويي هزينه هاي اين سازمان 
را افزايش داده و از سوي ديگر به دليل ركود اصناف كه 
منجر به كاهش درآمدهاي شهرداري شده است- سير 
نزولي داشته است و به گفته مهدي چمران، درآمدهاي 
پيش بيني شده در بودجه سال جاري شهرداري محقق 
نشده است.  چمران ديروز در حاشيه صحن شوراي 
شهر در جمع خبرنگاران درباره مشكالت بودجه اي 
در مديريت ش��هري، گفت: مش��كالت بودجه اي 
مربوط به زمان كنوني نيست و هميشه وجود داشته 

البته در حال حاضر تشديد شده است.
وي اف��زود: دلي��ل اين مس��اله اين بوده ك��ه بودجه 
پيش بيني شده محقق نشده است و اميدواريم در ادامه 
با تمهيداتي كه انديش��يده شده شاهد تحقق بيشتر 
بودجه باش��يم. هر طرحي كه در صحن ش��ورا ارايه 
مي ش��ود اگر بار مالي داشته باشد بايد منابع مالي آن 

را پيش بيني كنيم كه از چه محلي تامين خواهد شد.



كيفيت پايين و اختالل در ش��بكه اينترنت كشور آن 
هم تنها در برخي نقاط همچن��ان ادامه دارد و اگرچه 
به صراحت عنوان نشده كه اين اختالل كيفيت به طرح 
صيانت ارتباط دارد، اما در اتفاقي جديد برخي شنيده ها 
حاكي از آن است كه بس��تن پروتكل هاي مربوط به 
استفاده از فيلتر شكن ها عامل كندي اينترنت در برخي 

از نقاط و ساعات در كشور شده است.
حدود دو ماه است كه كاربران در شبكه هاي اجتماعي 
از كاهش س��رعت اينترنت و اختالل هاي ش��ديد در 
س��رويس خود ش��كايت هايي مي كنند. ب��ا باال رفتن 
اعتراض ها و انتقاد ها از سرعت شبكه اينترنت در نهايت 
عيس��ي  زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
پاسخ به پيامك يكي از كاربران كه از كيفيت اينترنت 
ش��كايت كرده بود، مشكالت در ش��بكه زيرساخت را 
پذيرفت و وعده به بهبود كيفي��ت اينترنت داد. با اين 
حال مش��كالت در ش��بكه اينترنت ادامه داشت تا در 
نهايت برخي ش��ركت هاي اينترنتي اعالم كردند كه 
دليل كندي شبكه اينترنت، كمبود پهناي باند است. 
به گفته آنها از زمان تغيير دولت به پهناي باند كش��ور 
اضافه نش��ده اس��ت. درحالي كه كاربران اين روزها از 
كيفيت اينترنت خود راضي نيستند، سامانه سنجش 
كيفيت اينترنت »نت سنج پالس« رگوالتوري و سامانه 
وضعيت ش��بكه اينترنت شركت زيرساخت همه چيز 
را عادي و بدون مش��كل نمايش مي ده��د. درمقابل، 
آن سوتر س��امانه رادار ابرآروان كه وضعيت ارتباطات 
اينترنت ايران را براساس اطالعات زيرساخت در لحظه 
رصد مي كند، حداقل در يك هفته گذشته نشان داده 
است كه حال اينترنت كشور خوش نيست. دليل اين 
تعارض ها چيست و مش��كل كجاست؟ حسين فالح 
جوشقاني، رييس رگوالتوري، به تازگي اعالم كرد كه 
كاه��ش كيفيت اينترنت در برخي نق��اط بزودي حل 
خواهد شد. به گفته وي، مشكل كاهش كيفيت اينترنت 
از اول مهر  و با شروع دوره تحصيلي جديد دچار ايجاد 
شده است؛ چرا كه اكثر كالس هاي آموزش  از راه دور و 
به كمك فضاي مجازي انجام مي شود. فالح جوشقاني 
توضيح داده بود: »دليل اين اتف��اق به غير از افزايش 
حجم مصرف، اين بود كه شركت ها به تجهيزات براي 
توسعه نياز داشتند؛ اما به دليل مسائل مربوط به تحريم، 
امكان تكميل به موقع اين تجهيزات براي شان سخت 
ش��ده اس��ت.« در مقابل اين ادعا، برخي اپراتورهاي 
اينترنتي اعالم كردند كه كمبود پهناي باند باعث ايجاد 

اختالل  هاي اينترنتي در چند هفته اخير شده است.

مشكلكالنعدمسرمايهگذاري
عيسي زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- چند 
روز پيش در حاشيه كنفرانس ظرفيت شبكه ملي اطالعات، 
براي اولين بار در مقابل سوال خبرنگاران بعد از نزديك به 
دو ماه ايستاد و به پرس��ش هاي آنها پاسخ داد. او در پاسخ 
اين سوال كه ادعا مي شود از زمان تغيير دولت پهناي باند 
به كشور وارد نشده است، بدون اينكه پاسخ روشني بدهد 
گفت: »ما يك مشكل كالن تر داريم و آن  هم اين بوده كه 
در چند سال گذشته سرمايه گذاري الزم براي توسعه در 
بخش ارتباطات به چند دليل صورت نگرفته است.« او ادامه 
داد: »اولين دليل آن مشكل تحريم ها بوده كه به اپراتورها 
اجازه نداده تا تجهيزات خود را سريع تر وارد كشور كرده و 
شبكه خود را توسعه دهند. از سوي ديگر خود اپراتورها هم 
نتوانسته اند توس��عه الزم را به خاطر عدم سرمايه گذاري 
روي ش��بكه خود ايجاد كنند.« او دليل دوم در اين زمينه 
را بحث كرونا و غافلگي��ر كردن اين صنعت معرفي كرد و 
گفت كه با آمدن كرونا اكثر كارها آنالين شد و از آموزش 
گرفته تا كارهاي بانكي و خريد همه و همه توسط فضاي 
مجازي صورت گرف��ت. زارع پور با بيان اين مطالب گفت: 
»با آمدن كرونا ميزان استفاده از ترافيك چند برابر شد آن 
هم در شرايطي كه شبكه براي اين حجم از استفاده آماده 
نشده بود.« زارع پور تأكيد كرد: »كشور در زمينه ارتباطات 
در هسته شبكه خود با مشكلي مواجه نيست؛ اما باز شدن 
مدارس و دانش��گاه ها باعث شد ترافيك شبكه  اينترنتي 
افزايش پيدا كند و كاربران احس��اس خوبي از س��رويس 

اينترنت خود نداشته باشند.« زارع پور اعالم كرد كه ظرف 
چند روز آينده با افزايش ظرفيت در شبكه اميدوار است، 
مشكل كاهش و اختالل در شبكه اينترنت آن هم در برخي 
نقاط حل ش��ود. زارع پور در پاسخ به سوالي در مورد طرح 
صيانت از كاربران در فضاي مجازي و شروع بررسي اين طرح 
از يكشنبه در كميسيون مشترك در اين زمينه گفت: »ما 
يك نماينده براي حضور در اين كميسيون مشترك معرفي  
كرده ايم و انشاهلل حضوري فعالي در اين كميسيون براي 
بررسي اين طرح خواهيم داشت. البته هنوز طرحي وجود 
ندارد و يك پيش نويس در اين زمينه آماده ش��ده است.« 
در كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت از كاربران در 
فضاي مجازي نمايندگاني از كميسيون هاي مختلف حضور 
دارند، تا دغدغه ها كارب��ران و نمايندگان در اين زمينه بر 
طرف شود. طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي وحي 
منزل نيس��ت كه امكان تغيير آن وجود نداشته باشد. به 
گفته او اين طرح يا پيش نويس نقاط ضعف و چالش هايي 
دارد كه با بررسي و تعامل بين وزارت ارتباطات و مجلس 
حل خواهد شد. زارع پور مانند هميشه به قانون مند شدن 
فضاي مجازي اشاره كرد و توضيح داد كه دولت سيزدهم 
هيچ نگاه محدودسازي به فضاي مجازي ندارد و با تعامل 
مجلس سعي مي كند طرحي را آماده تصويب كند كه به 
بهتر شدن وضعيت فضاي مجازي در كشور و بهتر شدن 
زندگي مردم با كمك فناوري هاي روز كمك كند. پيش از 
اين زارع پور در ديدار با مديران رگوالتوري اعالم كرده بود 
كه اين سازمان بايد به عنوان سازمان اعمال حاكميت در 

حوزه ارتباطات، در بررسي طرح صيانت از كاربران در فضاي 
مجازي توسط مجلس بايد حضور فعالي داشته باشد. در 
عين حال، در حالي كه كميس��يون تخصصي در مجلس 
بناس��ت طرح صيانت از كاربران را مورد بررسي قرارد هد،  
محمود رضوي، مشاور فرهنگي و هنري رييس مجلس در 
توئيتي اعالم كرد كه دومين جلسه بررسي طرح صيانت از 
كاربران در كميسيون مشترك، به صورت زنده از اينستاگرام 

خانه ملت و تلوبيون پخش خواهد شد.

آياطرحصيانتدرحالاجرااست؟
اين در حالي است كه آنچه عجيب به نظر مي رسد، اين است 
كه مشكل اين روزهاي اينترنت كشور شبيه به هيچ كدام از 
مشكل هاي اخير اختالل در اينترنت كشور نيست؛ چراكه 
فقط در برخي نقاط و در برخي ساعت هاي شبانه روز ديده 
مي شود و هميشگي نيس��ت. يكي از كارشناسان شبكه 
زيرساخت در گفت وگو با زوميت اعالم مي كند اتفاقي كه 
در حال رخ دادن اس��ت، مانند كم و زياد كردن پهناي باند 
براي بعضي از پروتكل هاي خاص اس��ت و اين اتفاق وقتي 
رخ مي دهد كه نهاد يا س��ازمان هاي باالدس��تي بخواهند 
پروتكل هاي مربوط به ش��بكه را تك تك مديريت كنند. 
ش��نيده ها نيز حاكي از آن اس��ت كه احتم��اال به منظور 
اجراي طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي به شدت 
پروتكل هاي مربوط به شبكه به جز پورت ۸۰ و ۴۴۳ مانيتور 
و بازرسي و سعي مي شود كه آنتي فيلتر ها و فيلترشكن ها 
مسدود شوند. طبق گفته هاي يكي از كارشناسان شبكه، 
اينكه تشخص داده شود كه فيلتر شكن ها و وي پي ان ها از چه 
پروتكلي استفاده و چگونه كار مي كنند، كار بسيار پيچيد ه اي 
است و نيازمند دستگاه هاي بسيار قوي است كه پهناي باند 
خروجي و ورودي كش��ور در اختيارش ق��رار گيرد. او بيان 
مي كند: »كليت اينترنت كشور اخيرا و احتماال به منظور طرح 
صيانت از كاربران در فضاي مجازي آناليز جدي مي شود تا 
ترافيك متعارف و غيرمتعارف مشخص شود. درواقع منظور 
از ترافيك نامتعارف ترافيك هايي است كه از فيلترشكن ها 
عبور مي كند... دستگاه هايي هم كه اين مدل ترافيك ها را 
از هم تش��خيص مي دهد، چون توان پردازش اين ميزان 
ترافيك را ندارند، با وجود كافي بودن پهناي باند، باعث كندي 
اينترنت مي شوند.« به گفته اين كارشناس شبكه، استفاده 
 Detection و Inspection از اين دستگاه ها يا هر مدل
به شدت به شبكه كندي تحميل مي كنند و اين اتفاق هم 
بدين دليل است كه هيچ دستگاهي به تنهايي امكان آناليز 
حجم پهناي باند يك كشور را ندارد و ديتا ها به اجبار در 

صف قرار مي گيرند تا كامل بررسي شوند.

دنياي فناوريادامه از صفحه اول دانش و فن6   Mon. Oct 18. 2021  2057   دوشنبه 26 مهر 1400    11 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره 

افزايشتهديدوفرصتها
بنابراين به واس��طه ظرفيت��ي كه صندوق ه��ا در ورود به 
س��هام و خريد اوراق بدهي دارند، به نظر مي رسد همواره 
بازدهي شان باالتر از سيستم بانكي خواهد بود. درمجموع 
مي ت��وان اقبال به صندوق ها را نتيجه دو عامل دانس��ت؛ 
بازده��ي باال و عدم شكس��ت در صورت برداش��ت وجه، 
بنابراين درصورتي كه صندوق ها به خوبي به مردم معرفي 
شوند، قاعدتًا اقبال بيشتري از اين صندوق ها خواهد شد. 
صندوق هاي سرمايه گذاري در مقطعي به واسطه همكاري 
سيستم بانكي رشد قابل توجهي داشتند اما پس ازآن به 
دليل استفاده نكردن سيستم بانكي از ظرفيت صندوق ها 
رشد قبلي متوقف شد؛ اما براي رشد مستمر بايد صندوق ها 
مستقل از سيستم بانكي به مردم معرفي شوند. مساله ديگر 
اين است كه به طور سنتي ايران كشوري بانك محور است و 
اعتماد به صندوق ها نياز به آموزش، تبليغات و بازاريابي دارد. 
ضمن اينكه صندوق ها بايد مستقل از سيستم بانكي به مردم 
معرفي شوند. در اين صورت مي توان شاهد جذب بيشتر 
منابع به اين صندوق ها بود؛ اما جداي از مواردي كه گفته 
شد، تهديدي هم متوجه صندوق هاست؛ هم اكنون سيستم 
بانكي ۵۰ درصد از ۳۷۰ هزار ميلي��ارد تومان را از طريق 
صندوق ها جذب كرده اس��ت بنابراين هر زمان كه اقدام 
كند، مي تواند با ترغيب يونيت داران صندوق آنها را ابطال و به 
سمت سپرده بانكي سوق دهد كه اين به نوبه خود تهديدي 
است كه وجود دارد. حال براي اينكه از چنين تهديدي رها 
ش��ويم در وهله اول بايد فرصت هايي را براي معرفي اين 
صندوق ها به طور مستقل ايجاد كنيم تا از اين طريق منابع 
بيش��تري جذب كنند. درنهايت به دليل ريسك گريزي 
افراد و بي اعتمادي به بازار سرمايه مردم ترجيح مي دهند 
در سيستم بانكي سرمايه گذاري كنند درصورتي كه اگر 
به آنها آموزش داده شود كه با سرمايه گذاري در صندوق ها 
تنها ۲۰ درصد از وجوه ش��ان وارد س��هام و ۸۰ درصد آن 
وارد اوراق بدهي و سپرده بانكي مي شود و صندوق ها هيچ 
مخاطره اي برايشان ندارند و سرمايه شان حفظ مي شود و 
بازدهي باالتر از سيستم بانكي كسب خواهند كرد، در اين 

صورت مي توانند منابع بيشتري جذب كنند.

ضرورتحفظحاكميتكشور
درمواجههبااينترنتماهوارهاي

در همين حال ب��ر تعامل با مجامع بين المللي براي تهيه 
مقررات بين المللي استفاده از اينترنت ماهواره اي مورد توافق 
همه كشورها تاكيد شد. در اين سند بر توسعه توانمندي 
داخلي نيز تاكيد شده است، شركت ها و مراكز تحقيقاتي 
كه در اين زمينه فعاليت مي كنند بايد كارهاي جدي تري 
انجام داده و اين توان را خودمان نيز داشته باشيم كه بتوانيم 
منظومه ماهواره در مدار داش��ته باش��يم. منظومه هاي 
ماهواره اي در قالب ماهواره هاي كوچك در مدار پايين قرار 
مي گيرند و از لحاظ تكنولوژي توان دستيابي به اين فناوري 
در كش��ور ما نيز وجود دارد. در صورتي كه دولت با اراده و 
مديريت قوي تري به صورت جدي تر اين قضيه را تعقيب 
كند و فن��اوري فضايي در مركز توجه دول��ت قرار گيرد، 
دستيابي به منظومه هاي ماهواره اي قابل پيش بيني است. 

هندخواستارقانونمندشدن
پلتفرمهايپخشمحتواورمزارز

يك گ��روه قدرتمن��د و ملي گراي هندو ك��ه با حزب 
حاكم هندوستان نيز مرتبط اس��ت خواستار كنترل 
پلتفرم هاي پخش محتوا و رمزارز ش��ده و قانونگذاري 
در اي��ن زمينه را حياتي مي داند. به گزارش مهر به نقل 
از رويت��رز، موهان بهاوات رييس س��ازمان ملي گراي 
Rashtriya Swayamsevak Sangh در 
هندوستان مي گويد: اكنون نياز است اين حوزه براي 
بهبود جامعه قانونمند ش��ود. اين سازمان در حقيقت 
مادر حزب بهاراتيا جاناتا )حزب نارندا مودي نخست وزير 
هند( به حساب مي آيد. اين درحالي است كه در برخي 
ايالت هاي هند پلتفرم هاي پخش محتوا مانند نتفليكس 
و پرايم ويدئو آم��ازون به دليل محتواي تهييج كننده 
خشونت و اهانت آميز عليه جمعيت هندوي اين كشور 
با شكايات و تحقيقات پليس روبرو شده اند. باگوات در 
يك سخنراني گفت: ارزي مانند بيت كوين مشخص 
نيس��ت كدام كش��ور آن را كنترل يا بر آن نظارت 
مي كند. دولت بايد در اين زمينه كاري انجام دهد. 
دولت نارندا مودي بيشتر اوقات براي سياست گذاري 
از اين گروه هندو كمك مي گي��رد. اما برنامه هاي 
تلويزيوني و فيلم ها بايد به مرج��ع ديگري ارجاع 
داده ش��وند. در اوايل س��ال جاري ميالدي دولت 
هند اليحه اي درباره ممنوعيت تجارت و نگهداري 
رمزارز را آماده كرد اما ب��ه پارلمان تحويل نداد. به 
گفته رسانه هاي محلي، دولت در پي وضع ماليات بر 
تجارت، صرافي، تاجران و كاليي است كه از رمزارز 

در اين كشور پشتيباني  مي كنند.

حملهسايبري
غولبيمهبرزيلرافلجكرد

حمله سايبري به شركت بيمه پورتو سگورو در برزيل 
باعث شد ارايه خدمات مختلف از طريق آن متوقف شود 
و شبكه رايانه اي اين شركت از كار بيفتد. به گزارش  مهر 
به نقل از زد دي نت، شركت يادشده كه سومين شركت 
بزرگ بيمه اي در برزيل است و بيش از ۱۳ هزار كارمند 
دارد، اين موضوع را به اطالع كميس��يون اوراق بهادار و 
بورس كشور رسانده است. بر اساس بيانيه پورتو سگورو، 
اين شركت به س��رعت همه پروتكل هاي امنيتي را 
فعال كرده و به تدريج محيط عملياتي خود را بازيابي 
كرده و در جهت از س��رگيري فعاليت هاي عادي در 
اسرع وقت تالش مي كند. شركت يادشده جزييات 
بيشتري را در مورد اين حمله سايبري افشا نكرده، اما 
مدعي شده هيچ نشت داده اي از دفتر مركزي آن و نيز 
شعب اين شركت رخ نداده و هيچ اطالعات شخصي 
از مشتريان يا شركاي تجاري اين شركت به دست 
هكرها نيفتاده است. اين شركت بيمه در زمينه ارايه 
خدمات بيمه مسكن و خودرو پيشتاز است و بيش از 

۱۰ ميليون مشتري حقيقي و حقوقي دارد.

برخي كارشناسان بستن پروتكل هاي مربوط به استفاده از فيلتر شكن ها را عامل كندي اينترنت مي دانند

كيفيت اينترنت با صيانت گره خورده است

 برابر  رای شماره 14060310004003380- 1400/4/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای محمد براریان بیشه    فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 2364و  شماره 
ملی 2062018320صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 113/28 متر مربع جز پالک 3737/22 
اصلی واقع در اراضی بابل آزاد بن بخش دو غرب بابل خریداری از آقای کاظم روح الهی بیشه  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1197631
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/26

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

در خصوص پرونده اجرایی 9900317فی ما  بین محکوم له خانم شنو  رحمتی و محکوم علیه آقای 
عثمان حسینی پاریاب دائر بر محکومیت  محکوم  علیه به میزان1/700/000/000 ریال شعبه اول 
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای مواد 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی 
نسبت به فروش مال موصوف ذیل الذکر از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.مشخصات ملک: 
ملک دارای پالک ثبتی شماره 1412 فرعی از 107 فرعی از یک اصلی جوانرود دارای مساحت 
133 متر مربع زمین دوبر دارای کاربری مسکونی و فاقد اعیان میباشد با مالکیت ششدانگ به 

آقای عثمان حسینی پاریاب
 آدرس ملک جوانرود خیابان سیل بند بازارچه مرزی

جهت ارزیابی ملک موضوع به کارشناس رسمی ارجاع و قیمت اولیه آن مبلغ 19950000000 ریال 
برآورد گردید که قیمت پایه می باشد بدین جهت در مورخ 1400/8/25 راس  ساعت10 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگاه جوانرود جلسه مزایده برگزار می گردد شرکت برای عمومی 
آزاد می باش�د طالبین یا خریداران باید 10 درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری 
واریز یا به همراه داشته باشند تا در مزایده شرکت داده شود . برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده پس از کسب 10 درصد پرداختی می تواند ظرف 
مدت یکماه بقیه مال را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر 
بقیه مال رانتواند پرداخت نماید 10 درصد پرداختی به استناد ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی  

پس از کسر هزینه های مربوط به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد.

آگهیمزايدهاموالغيرمنقول)نوبتدوم(

دادورز اجرای احکام  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-  مصطفی حسینی

آگهيفراخوانعمومیجذبسرمايهگذار
به استناد ماده 27 قانون الحاق )2( و دستور العمل هیات وزیران مصوبه 142600 مورخ 1394/07/04 این 
فراخوان جهت اطالع عموم منتشر می گردد ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن 

شرایط و مدارک ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده 27 ( مراجعه نمایند .
1-  مشخصات پروژه :

2-  م�دل واگذاری : با توج�ه به مطالعات صورت گرفته پ�روژه فوق در قالب قرارداد BOT )س�اخت ، 
بهره برداری و انتقال ( واگذار می گردد .

3-  سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی 
جهت تکمیل و س�اخت پروژه می باش�د که متقاضی می بایس�ت مبلغ مذکور را به ش�ماره حس�اب 
4056005507595472 و شناس�ه واری�ز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی 

واریز نماید .
4-  مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 1400/08/10 به دبیر خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .

5-  مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اس�ناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری اس�ت 
پاکت الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 15 /08/ 1400 تحویل دبیرخانه 
مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی است 
به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در 

فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6-  تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/17 در کمیسون 
بازگشایی می شود . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها 

آزاد می باشد .
7-  اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .

8-  در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمانشاه )مهندس رشیدی ( تماس حاصل فرمائید .

9 -  دوب�اب منزل س�رایدری در مجموعه در اختیار پرس�نل اداره کل ورزش و جوانان بوده و ش�امل 
سرمایه گذاری مذکور نمی باشد .

 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

آدرسمشخصات پروژهردیف

ساخت و تجهیز آکادمی تنیس روی میز به مساحت 260 1
متر  

دفتر سرپرستی مجموعه ورزشی 
آزادی 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



تعادل |
ريي��س پارلمان بخ��ش خصوصي در نشس��ت ماهانه 
اتاق ايران از پيچيدگي هاي اقتصاد ايران س��خن گفت. 
غالمحسين شافعي، معتقد اس��ت، تصميمات غلط و 
نبود راهبرد روش��ن براي آينده اقتصاد كشور، موجب 
بازماندن توليد و توليدكنندگان ايراني از پيوس��تن به 
روند جهاني شده است. به گفته او، نبايد رقابت را تنها در 
تكثر واحدها دي��د و به مفهوم و عملكرد جهاني آن فكر 
نكرد. شافعي مي گويد: با رشد تقليدي محصوالت مشابه 
خارجي، نمي توان مشكل توليد و اشتغال را برطرف كرد. 
بلكه بايد جامعه صنعت��ي وارد پذيرش الگوهاي جديد 
فكر و توليدي شود. بنابه اظهارات شافعي، توليد ايراني 
نتوانسته است همپاي رشد و توسعه تكنولوژي در جهان 
به برقراري ارتباط با آن بپ��ردازد و محصوالتي را توليد 
مي كند كه اقتصاد جهان��ي در حال دور ريخت يا بهينه 
كردن آن هستند. او با انتقاد از اينكه هزينه هاي مبادله 
در توليد بر ت��وان رقابت قيمتي و س��رمايه در گردش 
توليدكنندگان اثر منفي دارد، بر لزوم كاهش هزينه هاي 
تحميلي به بخش خصوصي از سوي دولت تاكيد كرد. 
شافعي همچنين در اظهاراتي خطاب به وزير صمت كه 
در اين نشست حضور داشت، اين پرسش را مطرح كرد: 
»ما چه چيزي صادر مي كنيم؟ آيا صادرات ما مزيت دارد؛ 
ما بازار عراق و افغانس��تان و بازار آسياي ميانه را كشف 
نكرده ايم؛ اين نتيجه ش��رايط بوده و م��ا هنري در اين 
زمينه نداشته ايم و باد آورده را باد مي برد.« او تاكيد كرد 
كه مزيت هاي صادراتي و كشف و حفظ بازار رقابتي بايد 
دغدغه اصلي دولت باشد. »ابرتورم« در اقتصاد ايران از 
ديگر موضوعاتي بود كه مورد اشاره او قرار گرفت و گفت: 
دولت هاي گذشته به جاي اتخاذ يك رويكرد علمي براي 
ريشه يابي تورم با برخوردهاي تعزيراتي و شبه امنيتي 
براي كنترل قيمت ها تالش داشته اند؛ اما مقابله با تورم 
از طريق س��ركوب و تا زماني كه ريشه هاي اصلي تورم 
خشكانده نشود اثربخش نخواهد بود. شافعي، ديگر نگراني 
فعاالن اقتصادي را عملكرد نامناسب نظام اداري دانست 
كه پاسخگو نيس��ت و همواره اين سوال مطرح است كه 
تصميمات اش��تباه صورت گرفته را چه كسي پاسخگو 
است؟ اين بسيار دردناك است كه تصور شود مقصران 

اصلي پشت ديوار امنيت نشسته باشند.

   رشد تقليدي محصوالت 
نشست مهرماه اتاق ايران با حضور وزير صمت برگزار شد. 
رييس اتاق ايران در جمع نمايندگان دولت از مشكالت 
س��اختاري اقتصاد و تجارت و هزينه هاي سنگيني كه 
فعاالن بخش خصوصي متحمل مي شوند، سخن گفت. 
غالمحسين شافعي بركاهش هزينه هاي مبادله در دولت 
جديد تاكيد و عنوان كرد كه هزينه هاي سنگيني به بخش 
خصوصي و حوزه هاي مولد اقتصاد تحميل مي شود كه 
باعث شده قيمت ها قيمت هاي رقابتي نباشد و سرمايه 
در گردش توليدكنندگان ما را نيز با محدوديت هاي جدي 
مواجه كند. او، جلوگيري از تصميمات غيركارشناسي و 
بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصي وممانعت از 
تصميمات خلق الساعه و يك شبه و تسهيل در امور توليد 
در راس��تاي كاهش هزينه هاي مبادله را از راهكارهايي 
دانست كه بخش خصوصي انتظار دارد در اين دولت مورد 
توجه قرار گيرد.  رييس اتاق بر اين باور اس��ت كه ايران 
اقدام به توليد محصوالت و خدماتي مي كند كه اقتصاد 
جهاني در حال دور ريختن يا بهينه كردن آن هس��تند. 
ازاين  رو قدرت رقابتي كشور در محصوالت به شدت در 
حال كاهش است.شافعي عنوان كرد كه با رشد تقليدي 
محصوالت مش��ابه، نمي توان مش��كل توليد و اشتغال 
را برطرف كرد. او تاكيد ك��رد: بايد جامعه صنعتي وارد 
پذيرش الگوهاي جديد فكر و توليدي شود و نبايد تعريف 
رقابت را تنها در تكثر واحدها ببينيم و به مفهوم و عملكرد 
جهاني آن فكر نكنيم. به گفته شافعي توليد بايد اقتصادي 
باشد، ما هم اكنون شاهد تفاوت فاحش نرخ هاي بازدهي 
بين صنعت و بخش هاي واس��طه گري مالي هستيم؛ تا 
اين مشكل حل نشود تزريق منابع مالي هم باعث رشد 
صنعت نمي شود.او در بخش بعدي صحبت هاي خود، به 
عضويت دايمي ايران در سازمان شانگهاي اشاره كرد و آن 
را مهم ترين رخداد سياسي خارجي كشورها در ماه هاي 
اخير، پس از توافق مش��اركت راهب��ردي جامع با چين 

دانست كه پس از ۱۵ سال كوشش محقق شده است.
 نكته قابل تأمل به گفته ش��افعي آن است كه در حوزه 
اقتصادي تمام اعضاي س��ازمان همكاري ش��انگهاي 

در س��ازمان تجارت جهاني عضويت دارند و نظام هاي 
بين المللي را پذيرفته اند ازاين رو چالش اصلي ايران براي 
بهره گيري از فرصت هاي اقتصادي ناشي از عضويت در 
اين نهاد، وضعيت پيچيده روابط اين كشورها با هسته 
اقتصادي، سياسي و بين المللي است، چراكه ايران تحت 
شديدترين نظام تحريم تاريخي قرارگرفته است. شافعي 
ادامه داد: نظام هاي بين المللي تقريبًا براي آن بسته شده 
و مشخص نيس��ت كه آيا اراده اي جدي براي الحاق به 
س��ازمان تجارت جهاني هم وجود دارد يا خير؟ از سوي 
ديگر وضعيت پرونده هسته اي ايران هنوز مبهم است. 
براي بهره گيري از فرصت الحاق به سازمان همكاري هاي 
ش��انگهاي بايد راهبردهاي كش��ور در حوزه هاي فوق 

به روشني توسط دولت تعيين شود.
به عقيده او، در صورت تغيير راهبردهاي كشور در حوزه 
فوق در چن��د قالب توانايي بهره گي��ري از فرصت هاي 

موجود در اين سازمان را دارد.

   ابرتورم معضل اصلي اقتصاد
رييس اتاق ايران در ادامه به معضل اصلي اقتصاد ايران 
يعني ابرتورم در بخش توليد و مصرف پرداخت و گفت: 
طبق آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در 
شهريورماه سال جاري تورم نقطه به نقطه مصرف كننده 
۴۳,۷ درص��د اعالم ش��ده درحالي كه متوس��ط تورم 
نقطه به نقطه در سال هاي پس از جنگ حدود ۲۰ درصد 
بوده اس��ت. او به گزارش اخير بانك جهاني هم گريزي 
زد، كه رشد اقتصادي كش��ور در سال ۲۰۲۱ به نسبت 
خوش بينانه ۳,۴ درصد پيش بيني شده اما همچنان اين 
نهاد بين المللي نرخ تورم براي سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد 
تورم هاي باالي ۴۰ درصد براي سه سال آتي پيش بيني 
كرده است. اما بنابر آمار اعالمي شافعي، تورم توليدكننده 
بخش صنعت نيز بر اساس برآوردهاي مركز آمار ايران در 
چهار فصل نسبت به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ۷۸,۵ درصد رسيده كه اين باالترين تورم 
از سال ۱۳۸۰ به حساب مي آيد. اين شاخص معياري از 
تغييرات هزينه توليد است كه به آن تورم پيش نگر هم 
گفته مي شود. لذا افزايش آن هشدار براي تشديد تورم 
مصرف كننده در ماه هاي آتي محسوب مي شود.شافعي 
ادامه داد: دراين بين نكته قابل تأمل آن است كه بر اساس 
گزارش پايش ملي محيط كسب وكار اتاق ايران همواره 
طي ۱۵ فصل از پايه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغييرات مكرر در قيمت اوليه و محصوالت مانع 
اول پيش روي فعاالن اقتصادي كشور بوده است.رييس 
پارلمان بخش خصوصي خطاب به وزير صمت، گفت: 
جناب آقاي وزي��ر تا زماني كه تورم توليدكننده به نحو 
بايسته اي كنترل نشود نمي توان تورم مصرف كننده را 
مديريت كرد و عدم توجه به اين نكته كليدي هزينه هاي 
جبران ناپذيري را براي حاكميت به همراه خواهد داشت. 
ش��افعي عنوان كرد: دولت هاي گذشته به جاي اتخاذ 
يك رويكرد علمي براي ريشه يابي تورم با برخوردهاي 

تعزيراتي و ش��به امنيتي براي كنترل قيمت ها تالش 
داش��ته اند درحالي كه مقابله با تورم از طريق سركوب 
و تا زماني كه ريش��ه هاي اصلي تورم خش��كانده نشود 
اثربخش نخواهد بود..... از فعاليت در بخش مولد فراري 
مي دهد.او از ديگر نگراني هاي فعاالن اقتصادي را اينگونه 
تشريح كرد: عملكرد نظام اداري قابل اندازه گيري نيست 
و متأسفانه در چنين وضعيتي پاسخگويي يا وجود ندارد 
يا بسيار ضعيف است. همواره اين سوال مطرح است كه 
تصميمات اشتباه صورت گرفته را چه كسي پاسخگو 
است؟ اين بسيار دردناك است كه تصور شود مقصران 

اصلي پشت ديوار امنيت نشسته باشند.

   افول سرمايه گذاري 
حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در ادامه 
نشست هيات نمايندگان گفت: امروز مهم ترين  معضل 
كش��ور كاهش س��رمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به 
دليل ع��دم حاكميت قان��ون و نبود ضمان��ت اجرايي 
قراردادهاست. سالح ورزي گفت: در پژوهش هاي متعدد 
اتاق ايران مساله سرمايه گذاري و دليل پايين بودن آن 
بررس��ي ش��ده و دليل پايين بودن آن با كاهش اعتماد 
عمومي ارتباط دارد. او ادامه داد: به دس��تور وزير صمت 
طرح آمايش صنعتي و معدني در س��طح كش��ور انجام  
مي شود. از اتاق هم در اين زمينه درخواست كمك شده 
است  كه قدم هايي برداشته ش��ود. قرار بر اين است كه 
برنامه اي براي تهيه طرح آمايش با نگاه بخش خصوصي 
ارايه ش��ود. لذا از تمام اتاق هاي استاني مي خواهيم نظر 

خود را اعالم كنند.

   نگاه سه جانبه به تجارت
در ادام��ه اين نشس��ت، وزير صمت درب��اره تجارت 
بين المللي گفت: من معتقد هس��تم كه بايد به جاي 
صادرات از تجارت بين المللي بگوييم؛ مفهومي بزرگ تر 
كه در جاي مناسب در زنجيره تأمين بين المللي قرار 
بگيريم. چه اشكالي دارد كه برنج را از پاكستان به عراق 
صادر كنيم يا لوازم خانگي را از يك كشور به كشورهاي 
عربي؛ يا در اروپا واحد تجهيزات پزشكي داشته باشيم. 
افق ما بايد توس��عه تجارت بين المللي باشد؛ اين هم 

واردات است و هم صادرات و هم واسطه گري.
س��يدرضا فاطمي امين، درباره رايزن هاي بازرگاني نيز 
تصريح كرد: ما سعي مي كنيم رايزن هاي بازرگاني ايراني 
تا ۱۴۰۰ به ۱۲۰ نفر برس��د، يا در بحث موافقت نامه ها 
براي تمديد اوراسيا شروع كرديم تا به طور كامل به اين 
پيمان بپيونديم يا در بحث تأمين مالي به نظر مي رسد 
منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري در ايران 
پرداخت شود. بهترين كاربرد منابع اين صندوق فاينانس 
خارجي اس��ت كه از ايران واردات داش��ته باشند. وقتي 
طرح داخلي به موقع انجام نمي شود، مشكل تعهد مالي 
و چالش بعدازآن را داريم.او درباره پيچيدگي اقتصادي 
ايران گفت: يعني كااليي كه صادر مي كنيم اكثر كشورها 

آن را صادر مي كنند؛ در اينجا ما بايد زيرساخت هايي را 
ايجاد كنيم. بايد دوران گذاري طي ش��ود كه اميدواريم 
بيش از شش يا نه ماه طول نكشد. برنامه ما اين است كه 
سال آينده تعهد ارزي نداشته باشيم. به گفته وزير صمت، 
دليل اينكه از س��ال ۹۷ تعهد ارزي ايجاد شد، تحريم ها 
و كاهش درآمد ارزي ب��ود و به دليل عدم تعادل، دولت 
مجبور بود كه به درامد ارزي خود نظارت داش��ته باشد. 
اين دوران بايد يك ساله جمع شود. اميدواريم سال آينده 
با كمك شما از اوايل تابس��تان مشكلي در درآمد ارزي 
نداشته باشيم. فاطمي امين درباره توسعه اقتصادي ادامه 
داد: براي توسعه اقتصادي مشكل فني نداريم؛ مشكل 
تأمين مالي هم در اين حوزه وجود ندارد. يكي از ايده ها، 
خارج كردن اقتصاد از دالري بودن است؛ مثاًل خودرو ۳۰ 
درصد قطعه وارد مي كنيم، اما ۴۰ درصد قيمت خودرو 
محصوالتي كه در داخل توليد مي شود تبعيت از نرخ دالر 
دارد، براي همين متوجه افزايش قيمت مي شويم. ما به 
جد دنبال اين هستيم كه قيمت دالري را حذف كنيم كه 

اين امر در مورد فوالد رخ داد. 

   قرعه كشي خودرو حذف مي شود
س��يد رضا فاطمي امين در حاشيه اين نشست از حذف 
قرعه كش��ي خودرو، در س��ال ۱۴۰۱ خبر داد. او درباره 
برنامه هاي پيش روي بازار خودرو، بيان كرد: برنامه داريم 
در س��ال آينده بحث قرعه كشي خودرو را حذف كنيم. 
وزير صمت افزود: امسال با افزايش توليد صد هزار دستگاه 
خودرو، توليد اين محصول به يك ميليون دستگاه خواهد 
رسيد. ضمن اينكه سال آينده يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
دستگاه خودرو در كش��ور توليد مي شود. به گفته او، به 
اين ترتيب بحث قرعه كشي خودرو نيز حذف خواهد شد 
ضمن اينكه خودروسازان مشكالت عديده اي دارند كه 

ما بايد براي حل آن كمك كنيم. 

   فعال سازي كد سوييفت در روسيه
در همين حال، رييس سازمان توسعه تجارت به تشريح 
برنامه هايي كه در اين سازمان تعريف شده پرداخت و از 
اولويت بندي مقاصد صادراتي كشور خبر داد. بر اساس 
اظهارات عليرضا پيمان پاك، بعد از اولويت هاي كشوري، 
اولويت هاي كااليي و زيرساخت هاي الزم براي تحقق 
اهداف تعيين ش��ده، مطرح اس��ت. او از تمركز بر فعال 
شدن مسير تجارت با ارمنستان خبر داد و به تفاهمات 
براي ايجاد ۶ خط كشتيراني در درياي خزر اشاره كرد. 
پيمان پاك، به اصالح ساختار درباره انتخاب رايزن هاي 
بازرگاني با همكاري بخش خصوصي، اصالح س��اختار 
صندوق توسعه ملي، تغيير رويكرد در زنجيره هاي تأمين 
و اس��تفاده از ظرفيت اتاق هاي مش��ترك براي حضور 
موفق در بازارهاي صادراتي اش��اره كرد. او با بيان اينكه 
حل مسائل مالي توسعه صادرات را در دستور كار داريم، 
اضافه كرد: كد س��وييفت را در روسيه فعال كرديم و در 

ونزوئال نيز اين كد فعال خواهد شد.

خبررويداد
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برخي از كاالهاي ايراني 
برچسب خارجي مي خورند

ايلنا | نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
در مورد آخرين وضعيت بازار لوازم خانگي اظهار كرد: 
بازار لوازم خانگي همچنان در ركود اس��ت و تقاضاي 
بس��يار كمي داريم. با نامه رهبري، فرصت ديگري به 
توليدكنندگان داخلي داده و قرار شد كه كاالي كامل 
در ساليان آينده هم وارد نش��ود و تنها قطعاتي كه در 
كشور توليد نمي كنيم وارد شود. اين فرصت در اختيار 
توليدكنندگان قرار گرفت تا بتوانند با ايجاد زيرساخت، 
رشد بيشتري داشته باشند. محمدحسين اسالميان 
افزود: لوازم خانگي خارجي كه اكنون در بازار هستند، 
معموال قاچاق هس��تند چراكه نزديك به ۴ سال است 
كه واردات لوازم خانگي ممنوع بوده اس��ت. اگر بخش 
كوچكي را براي كاالهاي باقي مانده از قبل در نظر بگيريم 
بقيه كاالهاي خارجي موجود در بازار به صورت ته لنجي 
و قاچاق وارد كشور مي شود. قيمت اين كاالها مستقيما 
به قيمت دالر وابسته است و با افزايش نرخ دالر قيمت 
اين كاالها افزايش و با كاهش نرخ ارز قيمت آنها كاهش 
مي يابد چراكه اين كاالها كامال ارزبر هستند. اسالميان 
تصريح كرد: در مورد ل��وازم خانگي ايراني ما با افزايش 
ميزان دس��تمزد ۴۰ درصدي و همچنين حق بيمه و 
هزينه هاي توليد مواجه بوديم. با اين حال به دليل نبود 
تقاضا در بازار توليدكنن��دگان مقاومت مي كردند كه 
كاالي خ��ود را گران نكنند. برخ��ي از توليدكنندگان 
حدود ۵ تا ۷ درصد افزايش قيمت را اعمال كردند. به نظر 
مي ر سد با افزايش هزينه هاي توليد اين افزايش قيمت 
طبيعي است.وي در پاسخ به سوالي در مورد تاثير اتفاقات 
اخير بر بازار لوازم خانگي متذكر شد: تصميمات و اخبار 
اخير در حوزه لوارم خانگي فعال تاثيري بر بازار نگذاشته 
اس��ت، فقط اگر نرخ ارز افزايش بيابد طبيعي است كه 
كاالهاي خارجي موجود در بازار نيز افزايش قيمت پيدا 
كنند. افزايش ۵ تا ۷ درصدي قيمت لوازم خانگي داخلي 
هم به علت افزايش حقوق و دس��تمزد، افزايش قيمت 
مواد اوليه، حق بيمه و ديگر هزينه هاي توليد بوده است.

نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: از 
آنجا كه كاالهاي خارجي شناسنامه ندارند، تشخيص 
تقلبي بودن اين اقالم براي مصرف كنندگان س��خت 
اس��ت و نمي توانند آن را تشخيص دهند. كااليي قابل 
رهگيري اس��ت كه در سيستم شناسه كاال ثبت شود 
درحالي كه در اين چهار س��ال كه واردات ممنوع شده 
كاالي خارجي هم ثبت نشده است. ولي به هرحال ما 
از روي تجربه متوجه تقلبي بودن كاال مي ش��ويم گاها 
ديده مي ش��ود كه كاال ساخت ايران است اما برچسب 
خارجي مي خورد. در بعضي موارد هم نمي توان به آنها 
كلمه تقلبي را اطالق كرد براي مثال ممكن است كاالي 
كره اي در چين يا كاالي آلماني در تركيه ساخته شده 
باشد. درصد كاالهاي تقلبي در بازار ما بسيار كم بوده و 
مي توان گفت گستردگي آنها ۵ تا ۱۰ درصد است. وي 
در ادامه با اشاره به نرخ روز اوازم خانگي در بازار بيان كرد: 
ميانگين قيمت ماشين لباسشويي ۱۳ ميليون تومان، 
تلويزيون ۵۵ اينچ حدود ۱۵ ميليون تومان، اجاق گاز ۵ 
ميليون تومان و يخچال ۱۲ ميليون تومان است. البته 

همه اين قيمت ها به صورت ميانگين هستند.

۱۳۰۰ تن سرم وارداتي 
سرگردان در گمرك

ايسنا | از گذش��ت دو ماه از دستور دادستان براي 
تعيين تكليف سرم هاي دپو شده در گمرك، با وجود 
مكاتبات صورت گرفته همچنان حدود ۱۳۰۰ تن 
سرم تكليف مشخصي ندارد، اين در حالي است كه 
اسناد ارايه شده از سوي وارد كنندگان نشان مي دهد 
كه اين ش��ركت ها با هماهنگي و حتي درخواست 
سازمان غذا و دارو نس��بت به واردات اقدام كرده اند 
و با اين وجود تكليف مش��خصي براي ورود يا حتي 
مرجوعي ندارند. از نيمه مردادماه س��ال جاري و با 
كمبود س��رم واردات آن آغاز شد، اما در شهريورماه 
بود كه مس��ووالن گمرك ايران اعالم كردند حدود 
۱۳۰۰ تن سرم وارد شده ولي با توجه به اينكه وزارت 
بهداش��ت هنوز تاييدي بر آن ندارد ترخيص نشده 
است. بالتكليفي اين سرم ها تا جايي پيش رفت كه 
در نهايت با بازديد معاونان دادستان تهران از گمرك، 
در هفته پاياني ش��هريور ماه دستور تعيين تكليف 
محموله ه��اي مذكور تا حداكثر ۴۸ س��اعت صادر 
شد. در عين حال تكليف ش��ده بود كه نماينده اي 
از س��ازمان غذا و دارو براي بررسي وضعيت اقالم در 
گمرك امام خميني )ره( مس��تقر شود.  با گذشت 
حدود دو ماه همچنان اين سرم ها وضعيت مشخصي 
ندارد، اين در حالي است كه در اوايل مهرماه، معاون 
فني گمرك ايران در مكاتبه اي با سازمان غذا و دارو 
درخواست كرد تا تكليف سرم هاي مربوط به چهار 
ش��ركت كه اين ۱۳۰۰ تن سرم عمدتا مربوط به دو 
شركت بود را مشخص كند، در كنار اين محموله ها، 
حدود ۵۰۰ تن سرم هم از سال ۱۳۹۵ وارد گمرك 
شده بود كه ترخيص نشده و اغلب از تاريخ آن گذشته 
بود و تكليف آنها هم روشن نشد. اين اعالم گمرك با 
واكنش سازمان غذا و دارو همراه شد؛ به طوري كه به 
نوعي اعالم شده واردات اين سرم ها بدون هماهنگي 
بوده است، شانه ساز -معاون سازمان غذا و دارو- گفته 
بود محموله هايي كه نس��بت به كيفي��ت آنها ابهام 
وجود داشته پس از دو هفته كه پاسخ آزمايش ها به 
دست ما رسيده، تعيين تكليف شده اند، ممكن است 
اين سرم ها جزو محموله هايي باشند كه به سازمان 
غذا و دارو اظهار نشده باش��د.  اما اكنون چند هفته 
ديگر از اين ماجرا گذشته و پيگيري از گمرك ايران 
نشان مي دهد كه در اين مدت اتفاق تازه اي نيفتاده 
اس��ت، در همين رابطه معاون فني گمرك ايران به 
ايس��نا گفت كه با وجود مكاتبات ص��ورت گرفته و 
درخواس��ت ورود براي مشخص شدن وضعيت اين 
اقالم، سازمان عذا و دارو اقدامي نكرد. ارونقي گفت كه 
حتي با وجود تكليف دادستان براي استقرار نماينده 
وزارت بهداش��ت در گمرك امام خميني )ره(، هيچ 

نماينده اي از اين سازمان به گمرك نيامده است.

صمت با قيمت گذاري سليقه اي 
لوازم خانگي برخورد كند

فارس | نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت: هرچن��د گراني آهن و ف��والد در افزايش قيمت 
بخاري اثرگذار اس��ت، اما دليل اصلي رش��د بهاي اين 
محصول، التهاب بازار و قيمت گذاري سليقه اي كاالها 
توس��ط برخي توليدكنندگان است. برخي مخاطبان 
سامانه »فارس من« با ثبت سوژه اي با عنوان »مانع گراني 
و جوالن لوازم خانگي بي كيفيت شويد« خواستار پيگيري 
اين موضوع شدند.در اين مورد سيد جواد حسيني كيا 
درباره گراني افسارگسيخته در بازار بخاري همزمان با 
فرا رسيدن فصول سرد سال گفت: با توجه به اينكه مواد 
اوليه مورد نياز توليد بخاري، آهن بوده و بازار اين كاال نابه 
سامان است، قيمت بخاري افزايش چشم گيري داشته 
است، در واقع مانند آنچه اكنون در بازار فوالد در جريان 
است و سوداگران از اين وضعيت سودهاي كالن به دست 
مي آورند، در بازار محص��والت ديگر نيز وجود دارد.وي 
افزود: البته بايد ب��ه اين نكته نيز توجه كرد كه هرچند 
گراني آه��ن در قيمت بخاري اثرگذار اس��ت، اما دليل 
اصلي افزايش بهاي بخاري التهاب بازار و قيمت گذاري 
سليقه اي كاالها است، به اين معنا كه تغيير قيمت كاالها 
از فرمول خاصي پيروي نمي كند. نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس افزود: در گام نخس��ت وزارت 
صنعت، معدن و معدن بايد مي��زان اثرگذاري افزايش 
قيمت آهن در بهاي تمام شده توليد بخاري را مشخص 
كند و در دومين مرحله با تش��ديد نظ��ارت، برخورد با 

گرانفروشان را در دستور كار خود قرار دهد. 

احياي زيست بوم نوشت افزار 
ايراني با مشاركت بنياد بركت

همكاري بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و مجمع 
ايران نوش��ت باعث رون��ق توليد نوش��ت افزار داخلي و 
احياي اين زيست بوم شده است. معاون تامين نهاده ها و 
مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت ضمن بيان اين مطلب 
اظهار داشت: شركت شتاب دهنده كارآفريني اجتماعي 
به عنوان يكي از واحدهاي مشاركتي بنياد بركت باعث 
تسهيل و افزايش توليد نوشت افزار و لوازم التحرير ايراني 
شده اس��ت. هادي جوهري افزود: اين واحد مشاركتي 
بنياد بركت با سرمايه گذاري، تامين مالي، اخذ تسهيالت، 
بازارياب��ي، ايجاد ش��بكه فروش و تس��هيل گري باعث 
شتاب دهي توليد و رونق زيست بوم نوشت افزار ايراني شده 
است. وي با تاكيد بر احياي واحدهاي توليدي نوشت افزار 
ايراني گفت: سال گذشته ۱۵۰ كارگاه توليد نوشت افزار 
ايراني به همت بنياد بركت تشكيل و احيا شد. اين كارگاه ها 
با دريافت تسهيالت، تغييرات ساختاري در خود ايجاد 
كرده و به چرخه توليد بازگشته اند. جوهري تصريح كرد: 
اين كارگاه ها امس��ال عالوه بر افزايش توليد، بر ساخت 
محصوالتي كه پيش تر از خارج كشور وارد مي شد مانند 
روان نويس تمركز كرده اند. معاون مشاركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: ش��ركت ش��تاب دهنده 
كارآفريني اجتماعي به شكل مستقيم در فرآيند توليد 
نوشت افزار ايراني مشاركت نمي كند و نوعي تسهيل گري 
را انجام مي دهد. جوهري ادامه داد: بنياد بركت از ابتداي 
سال گذش��ته اقدام به مشاركت با شركت شتاب دهنده 
كارآفريني اجتماعي كرده است. اين شركت همچنين با 
بنياد احسان و ستاد اجرايي فرمان امام هم همكاري هايي 
دارد. به گفته معاون مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، 
اين بني��اد كارآفرين��ي اجتماعي را از طري��ق برگزاري 
رويدادهاي مختلف دنبال مي كند. وي تاكيد كرد: برگزاري 
رويدادهايي مانند »مشق احسان« فرآيند تسهيل گري 
و ش��تاب دهي را در زيست بوم نوشت افزار ايراني تسريع 
مي كند و باع��ث افزايش توليد در اين حوزه مي ش��ود. 
جوهري از ادامه روند حمايت و احياي كارگاه هاي توليد 
نوشت افزار ايراني در سال جاري خبر داد و گفت: همچنين 
حفظ و افزايش توليد كارگاه هاي احيا شده در سال گذشته 
در دستور كار است.  معاون مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت در پايان خاطرنش��ان كرد: تعدادي از كارگاه هاي 
نوشت افزار ايراني كه توسط بنياد بركت احيا شده اند اقدام 
به صادرات محصوالت خود به كشورهاي منطقه كرده اند.

 رونمايي از يادمان پدران شهيد 
فرزندان معظم شاهد شاغل در 

شركت بهره برداري متروي تهران
صبح ديروز يكش��نبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور همسر 
شهيد كورش��كي و نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از يادمان پدران 
شهيد فرزندان معظم شاهد شاغل در شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه در ورودي س��اختمان مركزي اين 
ش��ركت رونمايي ش��د. به گزارش مديريت ارتباطات و 
اموربين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ 
در اين مراسم علي عبداله پور ضمن خير مقدم به همسر 
ش��هيد كورش��كي گفت: اين كار به همت همكارانم در 
مديريت امور ايثارگران و بس��يجيان شركت بهره برداري 
متروي تهران وحومه در راستاي تكريم وزنده نگهداشتن 
ياد و خاطره شهدا، كه به گردن همه ما حق عظيمي دارند، 
اجرا شده است. وي با اشاره به اينكه گذاشتن اين تمثيل جدا 
از اينكه نشان دهنده روحيه و ارزش هاي حاكم در شركت 
است، ياد آور اين است هر زمان خواستيم كار خود را شروع 
كنيم، ببينيم اين شهدا چه ايثار و از خود گذشتگي براي 
زنده نگهداشتن اين كشور انجام داده اند تا امروز ما با امنيت 
و آسايش كامل به مردم خدمتگذاري كنيم. عبداله پور با 
اشاره به اينكه حسن كورشكي تنها شهيد شاغل در متروي 
تهران بود گفت: امروز با دعوت از همسر اين عزيز از تمثيلي 
كه مزين به شهداي هشت سال دفاع مقدس و مدافعين 
حرم كه فرزندانشان درشركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه شاغل هستند رونمايي كرديم و به پاس احترام و 
ياد بود اين عزيزان اين تمثيل در ورودي ساختمان اصلي 
شركت بهره برداري مترو استقرار داده شد تا با ورود هر يك 
ازكاركنان يا مراجعين ابتدا با تمثال اين شهدا روبرو شوند و 
با قرائت فاتحه اي ياد و خاطره اين شهيدان را زنده نگهداشته 

و خودشان را براي خدمت رساني به مردم آماده كنند.

رييس اتاق ايران: مقصران اصلي پشت ديوار امنيت پنهان شده اند

وزير صمت: قرعه كشي خودرو سال آينده حذف مي شود

گمرك اعالم كرد 

بازماندن توليد از روند جهاني 

تجارت ۲۲،۵ميليارد دالري ايران با همسايگان 
در نيمه نخست سال جاري بيش از ۴۷ميليون تن كاال 
به ارزش ۲۲ميليارد و ۵۸۸ميلي��ون دالر بين ايران و 
۱۵ كشور همسايه تبادل شد كه بازگشت عربستان به 
مقاصد صادراتي ايران يكي از موارد مورد توجه در اين 
مدت است. تجارت كشورمان در ۶ ماه نخست امسال 
۷۹ ميليون و ۱۰۴ ه��زار و ۵۷۹تن كاال به ارزش ۴۴ 
ميليارد و ۹۲۶ ميليون و ۱۶۸هزار و ۱۷دالر بود كه ۱۵ 
كشور همسايه با ۴۷ميليون و ۲۲۲هزار و ۷۶۸تن كاال 
به ارزش ۲۲ميليارد و ۵۸۸ميليون و ۱۱هزار و ۵۳دالر، 
۶۰درص��د وزن و ۵۰ درصد ارزش كل تجارت ۶ماهه 

كشورمان را به خود اختصاص دادند.
 اين ميزان تج��ارت )مجموع ص��ادرات و واردات( با 
كشورهاي همسايه در مقايسه با نيمه نخست سال قبل 
۳۷درصد در وزن و ۵۲درصد در ارزش كاالهاي معامله 

شده افزايش داشته است.در همين خصوص سخنگوي 
گمرك در خصوص صادرات به ۱۵ كش��ور همسايه 
گفت: در نيمه نخست امس��ال ۳۶ميليون و ۸۷هزار 
و ۳۷۳ت��ن كاال به ارزش ۱۱ميلي��ارد و ۲۱۸ميليون 
و ۱۳۸هزار و ۱۱۹دالر صادر ش��د كه نس��بت به كل 
صادرات كشور در اين مدت كه ۵۹ميليون و ۹۹۶هزار 
تن به ارزش ۲۱ ميليارد و ۸۰۵ ميليون و ۶۱۱هزار و 
۵۶۹ دالر بود، سهم كش��ورهاي همسايه ۶۰ درصد 

وزن و ۵۱,۵درصد ارزش كل كاالهاي صادراتي بود.
صادرات كشورمان به كشورهاي همسايه در اين مدت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني ۳۳درصد 

و از لحاظ ارزش ۴۱ درصد افزايش داشته است.
عراق با سه ميليارد و ۸۴۰ ميليون، تركيه با دو ميليارد 
و ۳۰۸ ميليون، امارات ب��ا دو ميليارد و ۲۴۳ميليون، 

افغانستان با ۹۹۹ميليون و پاكستان با ۵۴۴ميليون 
دالر، پنج مقصد ص��ادرات كااله��اي ايراني در بين 
كشورهاي همسايه بودند.عمان با ۲۷۷ميليون، روسيه 
با ۲۷۰ميليون، آذربايجان با ۲۱۲ ميليون، ارمنستان 
با ۱۵۶ميليون، تركمنستان با ۱۴۵ميليون، قزاقستان 
با ۸۰ميليون، قطر با ۷۵ ميليون، كويت با ۶۵ميليون، 
بحرين با سه ميليون و نهايتا عربستان با ۳۹هزار دالر 
به ترتيب مقاصد صادرات كاالهاي ايراني به كشورهاي 

همسايه ايران بودند.
كل واردات كشور در نيمه نخست امسال، ۱۹ميليون 
و ۱۳۸هزار و ۸۳تن به ارزش ۲۳ميليارد و ۱۲۰ميليون 
و ۵۵۶هزار و ۴۴۸دالر بود كه كش��ورهاي همس��ايه 
ب��ا ۱۱ميليون و ۱۳۵ه��زار و ۳۹۵ت��ن كاال به ارزش 
۱۱ميلي��ارد و ۳۶۹ميليون و ۹۷۲ه��زار و ۹۳۴ دالر، 

۵۸درص��د وزن و ۴۹ درص��د ارزش كل واردات كاال 
به كش��ور را به عنوان كش��ورهاي ط��رف معامله با 
ايران به خود اختص��اص دادند.امارات متحده عربي 
با هفت ميليارد و ۳۰۵ميلي��ون، تركيه با دو ميليارد 
و ۴۳۵ميلي��ون، روس��يه ب��ا ۶۳۹ميليون، ع��راق با 
۴۹۹ميليون و عمان با ۲۷۰ميليون دالر، پنج كشور 
طرف معامله با ايران ب��راي تامين كاالهاي مورد نياز 
بودند و كش��ورهاي پاكستان، قزاقستان، آذربايجان، 
تركمنستان، ارمنس��تان، كويت، افغانستان، قطر و 
بحرين در رتبه هاي بعدي قرار دارند و عربس��تان نيز 

بدون فروش كاال به ايران در اين مدت بوده است.
ميزان معامله كاالهاي مورد نياز كشور در ۶ماه نخست 
امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني 
۵۰درصد و از لحاظ ارزشي ۶۷ درصد رشد داشته است.
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خبرروز

۱۹۹ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۱هزار و ۳۹۶ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و متاسفانه ۱۹۹ 
تن نيز جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۷۸۴ هزار و ۸۱۵ و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۴ هزار و ۷۵ نفر رسيد. ۴ هزار و ۷۶۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۴ ميليون و ۸ هزار و ۶۳۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. در حال حاضر ۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۸ شهر در وضعيت 

زرد و ۱۰۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

فقدان آموزش عامل اصلي 
بزه هاي اجتماعي است

 نهادهايي مانند مدرسه كاركرد اصلي خود را از دست 
داده باشند و مناسبات اقتصادي ناسالم، غيرشفاف 
و ناعادالنه ش��كل گرفته و تكوين ياب��د، بايد انتظار 
داشت ش��يب ارتكاب به جرم و خالفكاري صعودي 
باشد و متاس��فانه به سمت نقطه خطرناك حركت 
كند. از طرفي همچون علل فردي، از منظر اجتماعي 
نيز نمي ت��وان از نقش فرهنگ و باوره��ا و كوتاهي 
يا نقص كاركردي نهاده��اي تربيتي جمعي غافل 
ماند و همه زمينه ها را به ش��اخص هاي اقتصادي و 
اجتماعي محدود كرد. در جامعه ما كه نظام سياسي 
و اجتماعي اش برآم��ده از يك انق��الب فرهنگي و 
دگرگوني ارزشي بوده، رشد و گسترش تعداد زندانيان 
ظاهرا مغفول مانده است؛ زندانياني كه حداقل بخش 
بزرگي از آنها را خالفكاران عمدي تشكيل مي دهند 
و محصول جرم و نقض قوانين كيفري و حقوقي بوده 
است. بررسي جامعه شناسانه رشد جرم در دهه هاي 
اخير ما را به نكته مهم��ي چون كژكاركردي برخي 
نهادها يا بي كاركردي آنها مي رساند؛ نهاد مدرسه به 
وضوح از نقش تربيتي و پرورشي خود فاصله گرفته و 
معيارهاي مخربي چون نمره، رقابت، آزمون و قبولي 
جايگزين ارزش هاي معنوي و انساني شده است. به 
نظر مي رسد هيچ نهادي )بعد از خانواده( به اندازه نهاد 
تعليم و تربيت، نياز به اصالح كاركرد براساس فلسفه 
وجودي و اس��المي خود ندارد؛ اصالحاتي همچون 
اصالح متون درسي و ش��يوه هاي آموزش و تربيت 
دانش آموزان و دانشجويان، تحول كيفي در روش هاي 
ارايه دانش و معلومات، توج��ه واقعي به جنبه هاي 
مختل��ف فرهنگي همچون ايمان، عش��ق، همنوع 
دوستي، مهارت هاي فردي و ....از همين منظر امروزه 
بايد به نقش تاريخي و بي بديل رسانه ها در بزه انديشي 
و بزهكاري و نيز تغيير ارزش هاي بهنجار فرد و جامعه 
نيز اش��اره كرد و بار ديگر به مديران رسانه اي به ويژه 
رس��انه ملي يادآور ش��د كه به باور حضرت امام)ره( 
صداوسيما نقش دانشگاه عمومي را براي جامعه ايفا 
مي كند و رسالت مهمي در تربيت فرهنگي، معنوي 
و رواني افراد دارد. اما يك وجه ديگر س��خنان سردار 
رحيمي درباره مجرمان به كاركرد مهم »س��ازمان 
زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كش��ور« براي 
بازپروري و تربيت افراد بزهكار اشاره دارد؛ اين سازمان 
آنچنان ك��ه از نامش پيداس��ت، در كنار جنبه هاي 
بازدارندگي و تنبيهي خاطيان، س��همي اساسي در 
بازگرداندن زنداني به جامعه و خانواده و جلوگيري از 
بازگشت او به دنياي جرم دارد. شايد اگر واحدهاي 
مددكاري زندان ها، برنامه هاي تربيتي و فرهنگي 
زندانيان و جنبه هاي معنوي و ارزشي دوران حبس 
و مجازات به طور ويژه اي مورد توجه يا بازنگري قرار 
گيرد، در آينده اي نزديك شاهد عادي انگاري جرم 
در جمعيت هاي مجرمان نباشيم و روند كاهشي 

ورودي زندان هاي كشور آغاز شود.

گليماندگار|
 دست هايش پينه بس��ته. رد سياه زير 
ناخن هايش را مي خواهد با مشت كردن 
دستانش پنهان كند، سرش را كه باال مي آورد حلقه 
اشكي توي چشمانش ُسر مي خورد روي چروك هاي 
صورتش. آه مي كشد و داغي نفسش بخاري مي شود 
در گرگ و ميش هواي صبح. چند روزي مي شود كه 
اين حوالي پرسه مي زند، از صبح تا شب. گاهي نيست 
و گاهي هم روي پله همين س��وپر ماركت نشسته و 
تكه نان بربري را به دندان مي كشد. صبح ها كه براي 
پياده روي مي روم مي بينمش، سالم و احوالپرسي و 
ديگر هيچ. امروز ظهر كه ديدم روي پله سوپرماركت 
نشسته برايش غذا بردم. ظرف غدا را كه پيش پايش 
مي گذارم، نگاهم مي كند، مي گويد: نيازي نيس��ت 
دخت��رم. اصرار مي كن��م و س��يني را روي پاهايش 
مي گذارد و تشكر مي كند. فاصله مي گيرم تا غذايش 
را كامل بخورد، اما بعد از خوردن چند قاشق به داخل 
سوپرماركت مي رود، كيسه اي با خود مي آورد، باقي 
مانده برنج و خورش��ت را توي كيسه مي ريزد، نان را 
رويش مي گ��ذارد و دوباره بر مي گ��ردد داخل مغازه 
اين بار ظرف ها را مي برد تا بشويد. به بهانه خريد وارد 
مغازه مي شوم، با لبخند مي گويم پدر جان الزم نيست 
ظرف هايش را بشوييد. تك سرفه اي مي كند و مي گويد 
الزم اس��ت، الزم اس��ت.  مش عبداهلل تا همين چند 
وقت پيش در يكي از ساختمان هاي همين خيابان 
سرايدار بوده و با همسرش در اتاق سرايداري زندگي 
مي كرده، همس��رش كارهاي تميزكاري خانه ها را 
انجام مي داده و او هم به بقيه امور رسيدگي مي كرده، 
حاال همسرش به كرونا مبتال ش��ده، در بيمارستان 
دولتي بستري است، همسايه ها به بهانه آلودگي او را 
از خانه بيرون كرده اند، اتاق سرايداري را ضدعفوني 
كرده و به پسر جواني داده اند تا به جاي او كار كند. 
چند تكه اس��باب و اثاثيه خانه را در انباري يكي از 
همسايه ها گذاشته و خودش در همين خيابان شب 
را به صبح مي رساند، هر روز براي ديدن همسرش 
به بيمارس��تان مي رود و بقيه روز را در اين خيابان 
سپري مي كند، كسي اگر كاري داشته باشد، مثل 

تميز كردن راه پله ها يا ب��ردن زباله مش عبداهلل را 
ص��دا مي زند. اينها را صاحب س��وپرماركت بعد از 
رفتن مش عبداهلل برايم تعريف مي كند، مي گويد 
باقي مانده غذايي را كه برايش آورده اي گذاشته در 

يخچال مغازه تا شب ببرد براي همسرش.

     سرنوشت تلخ آدم ها بعد از كرونا
امثال مش عبداهلل در اين شهر زيادند، اصال از وقتي 
كرونا آمده امثال او در كل كشور زياد شده اند، كساني 
كه به داليل گوناگون كس��ب و كارش��ان را از دست 
داده اند. معلوم نيس��ت، چند نفر ب��ه دليل پرداخت 
نكردن كرايه خانه آواره ش��ده اند، چند نفر به خاطر 
نداشتن سر پناه دست به خودكشي زده اند. اصال معلوم 
نيس��ت حاال كه هوا رو به سردي مي رود، امثال مش 
عبداهلل كه قرار است شب را در خيابان به صبح برسانند 

چه باليي به سرشان خواهد آمد. 

     چرخ اقتصاد مي لنگد
امان اهلل قرايي جامعه شناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه س��ال هاي زيادي است كه چرخ 
اقتصاد كشور مي لنگد اما اين روزها بيش از هر زمان 
ديگري اين وضعيت را مي بينيم، تورم افسار گسيخته، 
بيكاري، هجوم مردم به حاشيه شهرها براي زندگي 
اينها مشكالتي نيست كه در مدت زمان كوتاهي بتوان 
آنها را حل و فصل كرد اما بي توجهي به اين وضعيت 
هم مي توان��د حتي در مدت زماني كوت��اه جامعه را 
به ورطه نابودي بكش��اند. در حال حاضر مس��ووالن 
تنها به وع��ده دادن در موارد مختلف اكتفا مي كنند. 
ام��ا مردم ديگر ب��ا وعده و وعيد چرخ زندگي ش��ان 
نمي چرخد، ش��ما نمي تواني بدون كنترل قيمت ها 
و فراهم كردن حداقل ها ب��راي مردم از آنها بخواهي 
تا در برابر مش��كالت مدارا كنند. ح��اال ديگر هر روز 
عده اي در گوشه اي از كشور جمع مي شوند تا صداي 
اعتراضشان را به مسووالن برسانند، يك روز معلم ها، 

روز ديگر كشاورزان و....
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: اين وضعيت 
اقتصادي بنيان خانواده ها را هم نشان كرده، افزايش 

آمار طالق، فحشا و رفتارهاي خارج از عرف نتيجه 
بي توجهي به وضعيت اقتصادي است. بارها و بارها 
از سوي جامعه شناس��ان عنوان شده كه وضعيت 
بد اقتصادي مي توان��د جامعه را به ان��واع بزه ها و 
رفتارهاي پرخطر از س��وي افراد آل��وده كند. مگر 
حضرت علي)ع( نگفته اگر فقر از دري داخل شود 
ايمان از در ديگر خارج مي شود. پس چرا مسووالن 
به اين مساله توجهي ندارند. چرا كسي به معيشت 
مردم توجه نمي كند. چرا كس��ي آمار خودكش��ي 
و تن فروش��ي ناش��ي از وضعيت ب��د اقتصادي را 
نمي بيند يا اگر مي بيند چرا كاري انجام نمي دهد. 

     ما به شعار احتياج نداريم
علي كمالي، كارشناس ارشد اقتصاد با بيان اين مطلب 
كه ما ديگر به شعار نياز نداريم و زمان عمل است در مورد 
شرايط اقتصادي كشور به »تعادل« مي گويد: متاسفانه 
مسووالن فكر مي كنند با ش��عار دادن مي توانند همه 
مشكالت را حل كنند، در حالي كه ما ديگر به شعار نيازي 
نداريم آنچه كه جامعه كنوني ايران به آن نيازمند است 
راه برون رفت از وضعيتي است كه در آن گرفتار شده ايم. 
در كدام كش��ور قيمت كاالهاي اساسي روزانه تغيير 
مي كند؟ در كدام كش��ور طي تنها ۵ سال قيمت خانه 
چندين و چند برابر مي شود. اينكه مي گويند اگر يك فرد 
از طبقه متوسط بخواهد خانه دار شود بيش از ۱۷۰ سال 
طول مي كشد فاجعه است. چطور مي شود كه ايران با 
داشتن اين همه منابع طبيعي بايد به يكي از فقيرترين 
كش��ورها تبديل ش��ود، ارزش پول ملي ما چه زماني 
اينقدر پايين بوده است؟ بايد تعارف را كنار بگذاريم و 
با حقيقت تلخي كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري 
خودش را به ما نشان مي دهد مواجه شويم. نمي توانيم 
با فرافكن��ي و رفتارهاي غير اصولي ش��رايط را تغيير 
دهيم. او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: مردم 
با شاخص و آمار و ارقام كاري ندارند، آنها كوچك شدن 
سفره شان را مي بينند، آنها خالي ماندن سبد معيشتي 
خود را مي بينند و از خود مي پرسند مسووالن چه كار 
مي كنند كه وضعي��ت ما هر روز بدتر مي ش��ود؟ اين 
نارضايتي ها، اين بيشتر شدن هر روزه فاصله طبقاني 

همه و همه مي تواند به جرياني منجر شود كه هيچ كس 
انتظار آن را ندارد. وقتي نماينده مجلس از رسيدن خط 
فقر به ۱۱ ميليون تومان خبر مي دهد، يعني فاجعه در 
حال رخ دادن اس��ت. چند درصد مردم را مي شناسيد 
كه درآمد ماهيانه ش��ان به ۱۱ ميليون تومان برس��د. 
در اين شرايط ما از خانه نش��يني زنان و فرزند پروري 
دم مي زنيم در حالي كه مي داني��م در اكثر خانواده ها 
نيمي از بار معيش��ت بر دوش زنان خانواده است. اگر 
زني كار نكند، چرخ زندگي با حقوق مرد نمي چرخد، 
در اين ش��رايط نمي توانيم انتظار داشته باشيم مردم 
به ازدواج و فرزند بيش��تر فكر كنند. آن روحاني كه در 
تلويزيون با افتخار اعالم مي كند كه در سن ۳۹ سالگي 
۱۳ فرزن��د دارد از كس��ب و كارش ه��م بگويد، توكل 
خيلي خوب است اما آيا با توكل مي توان شكم بچه ها 
را سير كرد. از پس خرج و مخارج تحصيل آنها بر آمد؟ 
همين است كه مي گويم ما امروز به عمل بيش از شعار 
نياز داريم.   كمالي در م��ورد پيري جمعيت ايران نيز 
مي افزايد: متاسفانه اين مشكل در كشور ما وجود دارد، 
اما تا زماني كه زيرس��اخت هاي اقتصادي و معيشتي 
 را درس��ت نكنيم نمي توانيم مردم را ب��ه فرزند آوري 
تشويق كنيم. در اين شرايط مسووالن بايد تمام توان 

خود را براي بهبود ش��رايط اقتصادي به كار ببندند، 
اين اتفاق نياز به زمان دارد، اما اگر از همين االن هم 
شروع كنيم دير است. پيري جمعيت ايران مي تواند 
كشور مارا به سوي ناكارآمدي سوق دهد، هر چه سن 
جمعيت باال برود پويايي جامعه پايين مي آيد، پس 
ما به زاد و ولد نياز داريم اما در اين شرايط نمي توان 

از مردم چنين انتظاري داشت.

     ناديده گرفتن مشكالت 
از بزرگ ترين مشكالت است

هرمز بخش��ي، اقتصاددان معتقد است ناديده گرفتن 
مشكالت اقتصادي و معيشتي در كشور از بزرگ ترين 
مشكالتي است كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 
او به »تعادل« مي گويد: بر هر تحليلگر اقتصادي دلسوز 
و آگاهي اين نكته روش��ن تر از روز است كه تالش هاي 
دولت و مجلس براي كسب رضايت اقشار مختلف مردم 
و كارمندان و بازنشستگان از طريق راه حل هاي تسكيني 
مس��تقيم، به طور عميقي به تش��ديد تورم، به صورت 
غيرمس��تقيم دامن مي زند. اگرچه جبران توان خريد 
كاركنان دولت را با جبران اثر تورم توجيه مي كنند اما 
جبران اين كاهش توان خريد از طرقي كه خود منجر 

به تشديد تورم ش��ود به هيچ وجه عقالني و پذيرفتني 
نيس��ت. در واقع اين قبي��ل اقدامات، مناف��ع عموم و 
به خصوص قش��ر ضعيف را قربان��ي رضايت طبقه اي 
خاص ك��رده و در نهايت امر ني��ز نارضايتي عمومي را 
تش��ديد مي كنند. هرمز بخشي مي افزايد: نتيجه عدم 
اهتمام دولت ه��ا و مجالس در دوره ه��اي مختلف به 
اصالح ساختار بودجه، تامين درآمدهاي پايدار، كنترل 
هزينه هاي دولت و اصالح نظام بانكي، چيزي جز بروز و 
ظهور تورمي كمرشكن و توقف توليد و كاهش چشمگير 
سرمايه گذاري نبوده است. وقتي دولت اهتمام كافي به 
ايجاد رش��د اقتصادي و كسب درآمد پايدار بيشتر به 
منظور كس��ب توان پرداخت به كاركنانش نداشت، و 
نياز به انعطاف پذيري پرداخت ها در مشاغل مختلف 
دولتي و بخش عمومي در چارچوب شوراي حقوق و 
دستمزد و در درون قالب هاي قانوني پيش بيني شده 
در قانون مديريت خدمات كش��وري صورت نگرفت، 
دس��تگاه هاي اجرايي و اقش��ار مختلف كارمندي در 
رقابت براي خروج از شمول قوانين فراگير و يكپارچه از 
يكديگر پيشي گرفتند و هر قشري بنا بر قدرت چانه زني 
سياسي خود سهم بيشتري از مخارج دولتي را طلب 
كرد و هزينه هاي دولت اندك اندك از كنترل خارج شد. 

گزارش

مشكالت اقتصادي هر روز بيشتر مي شوند

بار سنگين محروميت روي دوش مردم

رويخطخبر

واردات واكسن به كشور از مرز ۱۰۰ ميليون ُدز گذشت
بر اس��اس اعالم مركز روابط عمومي و 
اطالع رس��اني وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي با ورود ش��صت 
وهشتمين محموله واكسن به كشور، 
واكسن هاي وارد شده از منابع خارجي 
از مرز يكصد ميليون ُدز گذشت. اخير به 
تعداد يك ميليون ُدز واكسن آسترازنكا 
اهدايي كشور لهس��تان بود كه با پرواز 

لوفتانزا، ش��ب گذشته )ش��نبه( وارد كشور شد. تا 
دهم آبان ماه، تعداد واكسن ورودي به كشور از مرز 
يكصد و پنجاه ميليون دز خواهد گذش��ت. اين در 
حالي اس��ت كه جمعيت هالل احمر روز يكشنبه 
بيست  وهفتمين محموله واكسن حاوي ۶ ميليون 
ُدز واكس��ن سينوفارم را وارد كرد و در فرودگاه امام 

خميني)ره( به وزارت بهداشت تحويل 
داد. كريم همتي رييس جمعيت هالل 
احمر در حاش��يه ورود اي��ن محموله 
واكسن گفت: نظم به وجود آمده براي 
تداوم واردات واكسن حاصل همكاري 
چندجانبه دستگاه هاي مسوول در اين 
حوزه در كنار نظارت و تدبير مثمرثمر 
مع��اون اول رييس جمهوري اس��ت 
كه موجب ش��د در يك هفته گذش��ته جمعيت 
هالل احمر چهار محموله به ميزان ۲۴ ميليون ُدز 
واكسن كرونا وارد كشور كند. او افزود: جمعيت 
هالل احمر در مجموع از ارديبهشت ماه تاكنون، 
۷۶ ميليون و ۳۹۰ هزار ُدز واكس��ن كرونا از نوع 

سينوفارم به كشور وارد كرده است.

افزايش ظرفيت  »گوياساز« براي دانش آموزان نابينا از آبان
ظرفيت نرم افزار گويا س��ازاز آبان ماه 
افزوده خواهد ش��د. رييس س��ازمان 
آموزش وپرورش اس��تثنايي با اعالم 
اين خبر گفت: عصاي س��فيد در ابتدا 
براي آمد و شد و نابينايان بود اما كم كم 
تبديل به نمادي براي درك نابينايان 
و سپس تبديل به قانون عصاي سفيد 
جهت شناخت قوانين نابينايان توسط 

افراد بينا ش��د. ما بايد مناسب سازي، بي خطري، 
بدون مانع بودن و جامعه دوست دار انسان داشته 
باش��يم. او افزود: ما ۸ گروه را تحت پوشش داريم 
كه يك گروه آس��يب بينايي است. البته اخيرا سه 
گروه جديد را ب��ه اين گروه ها اضافه كرديم؛ گروه 
اتيس��م، گروه نقص توجه و بيش فعالي، اختالل 
گفتار و زبان به گروه هاي قبلي آسيب ديده اضافه 

ش��دند. در حال حاضر ۷ هزار ۹۹ نفر 
دانش آموز نابينا داريم كه از اين تعداد 
۲۱۳۵ نفر در مدرس��ه خاص و ۴ هزار 
و ۹۶۴ در م��دارس فراگي��ر و تلفيقي 
هس��تند. البته ۲۰ هزار مدرسه پذيرا 
داريم كه دانش آم��وزان نابينان و كم 
بينا هم مي توانند در كنار دانش آموزان 
عادي در آنجا درس بخوانند. حسيني 
اشاره كرد: ۸ حوزه محتواهاي درسي كه براي اين 
دانش آموزان در نظر گرفته شده است، ما كتاب ها 
را به صورت درش��ت خط، بري��ل و صوتي آماده 
كرديم. ۴۱ كتاب درش��ت خط، ۴۳ عنوان كتاب 
صورتي و ۱۰۳ عنوان كت��اب با خط بريل تدوين 
شده است. همچنين بيش از ۳۰ عنوان راهنماي 

معلم براي تعليم و تربيت اين عزيزان داريم .

كشف ۸۸۰ دستگاه خودرو و موتورسيكلت سرقتي در كشور
رييس پليس آگاهي ناجا از كشف ۸۸۰ 
دستگاه خودرو و موتورسيلكت سرقتي 
در نتيجه اجراي سومين مرحله از طرح 
عملياتي مبارزه با سرقت وسايل نقليه 
در كشور خبر داد. سردار محمد قنبري 
با اشاره به هدف گذاري پليس آگاهي 
ناجا براي تش��ديد مبارزه با س��رقت 
وسايل نقليه افزود: در سومين مرحله 

از طرح عملياتي مبارزه با سرقت وسايل نقليه كه با 
هدف شناسايي و دستگيري سارقان و ارتقاء ضريب 
احساس امنيت اجتماعي در سراسر كشور به مرحله 
 اجرا درآمد، ۸۸۰ دستگاه وسيله نقليه كشف شد.

 او افزود: از مجموع ۸۸۰ دس��تگاه وس��يله نقليه، 
۴۹۴ دستگاه خودرو و ۳۸۶ دستگاه موتورسيلكت 
ب��وده و در خالل اج��راي طرح ني��ز، ۲۶۵ فقره 

س��رقت قطعات و ل��وازم و ۲۶۸ فقره 
سرقت محتويات داخل خودرو كشف 
شده است. قنبري تصريح كرد: انجام 
اقدامات مقابله اي در برخورد با سارقان 
خ��ودرو و خريداران اموال مس��روقه 
با اس��تفاده از همه ت��وان و امكانات و 
مشاركت ساير س��ازمان هاي مربوط 
و رده هاي تخصصي در سراسر كشور 
در دستور كار پليس آگاهي ناجا قرار دارد. او پايين 
بودن ضريب ايمني برخي وسايل نقليه در مقابل 
سرقت، كمبود پاركينگ هاي عمومي و خصوصي 
در س��طح ش��هرها، كم توجهي مال باختگان به 
حفظ و نگه��داري اصولي وس��ايل نقليه و عدم 
رعايت موارد ايمني توسط شهروندان را از جمله 

عوامل گرايش سارقان به سرقت برشمرد.

رويداد

هنوز بابت كرونا و پيك ششم آسوده خاطر نيستيم 
و بايد درحالت آماده باش بمانيم و اميدوارم با انجام 
واكسيناس��يون سراس��ري در ماه ه��اي آينده، در 
وضعيت بهتري قرار بگيريم. وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب گفت: براي حل 
مشكالت نظام سالمت، حجم زيادي از منابع الزم 
اس��ت تا كمبودهاي بهداش��تي و درماني مردم به 
خصوص در مناطق محروم، رفع شود. زيرا بسياري 
از بيماران به دليل عدم دسترسي به درمان مناسب 
دچار مشكل مي شوند. عين اللهي افزود: انتظار ما از 
سازمان نظام پرستاري زياد است، اما بايد مشكالت 
را با همبس��تگي حل كنيم. برخي مشكالت داخل 
وزارتخانه است كه با كمك دكتر عبادي در جهت رفع 
آنها تالش مي كنيم، اما برخي ديگر خارج از وزارت 
بهداشت است كه سازمان نظام پرستاري مي تواند 

در اين زمينه بسيار كمك كننده باشد.

     لزوم حركت به سمت درمان بيمار
در منزل 

او ادامه داد: حركت نظام هاي سالمت در جهان به سمت 
بيمارستان نيست، بلكه به سمت درمان سرپايي است. 
بنابراين، نظام سالمت ما نيز بايد همگام با كشورهاي 
ديگر به سمت مراقبت بيمار در منزل گرايش پيدا كند. 
اما متاسفانه در نظام بودجه ريزي كشورمان بودجه را 
براساس بستري ش��دن بيمار روي تخت بيمارستاني 
درنظ��ر مي گيرند. وزير بهداش��ت با بي��ان اينكه بايد 
به س��مت درمان و مراقبت از بيم��ار در منزل حركت 
كنيم، تصريح كرد: در دنيا ثابت شده كه وقتي بيمار در 
منزل خود بستري شده و درمان و مراقبت مي شود، به 
خصوص در سنين سالمندي، روند بهبودي را با موفقيت 
بيشتري طي مي كند و اس��ترس جدا شدن از منزل و 
بستري در بيمارس��تان وجود نخواهد داشت. لذا بايد 

استانداردهايمان را به اين سمت و سو ببريم.

     مهم ترين ركن در درمان موفق بيماران
پرستاران هستند

او با بيان اينكه مهم ترين ركن در درمان موفق بيماران، 
پرستاران هستند، اظهار كرد: حضور پرستاران بر بالين 
بيمار يك حضور دايمي اس��ت، پزشكان وقتي بيمار را 
معاينه مي كنند، مي روند، اما اين پرستاران هستند كه به 
صورت مداوم حضور دارند و از بيماران مراقبت مي كنند. 

     تاكيد بر ضرورت تربيت پرستاران تخصصي
عين اللهي ضم��ن تاكيد بر ضرورت تربيت پرس��تاران 
تخصصي، گفت: در بخش هاي تخصصي بيمارستان ها 
مانند آي س��ي يو و سي س��ي يو، بايد پرستار تخصصي 
حضور داشته و مهارت الزم را كسب كرده باشد. اكنون نيز 
در بيمارستان ها به صورت تجربي و عملي اين اتفاق ميفتد 
و پرستاران بعد از مدتي كار كردن در بخش هاي تخصصي، 
مهارت الزم را كسب مي كنند، اما بهتر است اين موضوع به 
صورت علمي تر دنبال شود و در مورد پذيرش رشته هاي 

ارشد و PHD نيز به آن توجه بيشتري شود.

    ل�زوم س�اماندهي بخش ه�اي خصوص�ي 
ارايه دهنده خدمات پرستاري 

وزير بهداشت بر لزوم ساماندهي بخش هاي خصوصي 
ارايه دهنده خدمات پرستاري، تاكيد و بيان كرد: سازمان 
نظام پرس��تاري بايد به اين موضوع ورود كند، نبايد در 
جامعه شركت هايي پديدار ش��وند كه اسم پرستاري 
داشته و تخصص پرستاري ندارند، زيرا برخي از اين 
ش��ركت هاي خصوصي صرفا به دنبال اين هستند 
كه سودآور باشند، به همين دليل نيروهاي ارزان كه 
حتي سواد زيادي ندارند، استخدام مي كنند و آنها را 
براي ارايه خدمات پرستاري به منازل مي فرستند، اين 
موضوعات بايد پيگيري ش��وند تا شأن پرستاران در 
جامعه حفظ شود و با نام پرستار، افراد ديگر خدمت 
رساني نكنند و اعتماد مردم نيز به اين مساله جلب شود.

     هنوز بابت كرونا و پيك ششم
خاطرمان آسوده نيست 

او درخصوص رسيدگي به مشكالت پرستاران، ادامه 
داد: پيشنهاداتي كه ارايه شد ازجمله مرخصي تشويقي، 
حق پرستاران است، اما هنوز بابت كرونا و پيك ششم 
خاطرمان آسوده نيس��ت و بايد درحالت آماده باش 
بمانيم. اميدوارم با انجام واكسيناسيون سراسري در 

ماه هاي آينده، در وضعيت بهتري قرار بگيريم. 

    تزريق حدود ۶۷ ميليون ُدز
واكسن كوويد ۱۹ در عرض دو ماه و نيم

وزير بهداشت درخصوص واكسيناسيون كوويد۱۹ 
عنوان كرد: از دي ماه ۹۹ تا تير س��ال جاري فقط 
پنج ميليون ُدز واكسن تزريق شده بود، و امروز به 
مرز ۷۲ ميليون ُدز رسيديم، يعني در عرض دو ماه 
و نيم حدود ۶۷ ميليون ُدز واكسن تزريق شده است 
و اين توفيق به دليل هماهنگي بين س��ازمان ها و 

بخش هاي مختلف كشور به دست آمد. 
عين اللهي با بي��ان اينكه در هر كاري ك��ه مردم را 
به صحنه بياوريم، موفق خواهيم بود، يادآور ش��د: 
مثال در مورد واكسيناسيون تا ساعات پاياني شب، 
دانشجويان پاي كار بودند و به مردم خدمت رساني 
مي كردند، يا اينكه بسياري از اماكن و حسينه ها به 
مراكز تزريق واكسن تبديل شدند، شايد اگر خودمان 
مي خواستيم واكسيناس��يون را انجام دهيم بيش 
از يك س��ال به طول مي انجاميد، اما اكنون سرعت 
واكسيناس��يون در ايران از نظر نمايندگان سازمان 
جهاني بهداشت تحسين برانگيز است. ما به اندازه 
جمعيت امارات كه حدود ۸ ميليون نفر است، در يك 
هفته حدود هشت ميليون ُدز واكسن تزريق كرديم. تا 
قبل از اين، در فضاهاي مجازي همه نسبت به نبودن 
واكسن معترض بودند، اكنون كه مشكل واكسن رفع 

شده، مي گويند چرا واكسن مي زنيد؟

بابت كرونا و پيك ششم آسوده خاطر نيستيم 
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