
يادداشت- 1  »تعادل« آخرين اخبار مرتبط با بركناري صالح آبادي 
و انتخاب رييس كل جديد بانك مركزي را بررسي مي كند

محمد رضا فرزين: نرخ دالر نيما را روي 28500 تومان تثبيت خواهيم كرد
 كارشناسان اقتصادي: رفع مشكالت ارزي بدون احياي برجام 

و عضويت در FATF ممكن نيست

نقشه راه فرزين

يادداشت-4 يادداشت-5يادداشت-3

بورس و دالر فراموشي هاي مهم بودجه ايكسي از دولت صداي ما را مي شنود؟ 
دالر نيمايي ب��ا كنترل بانك 
مركزي زير ۳۰هزار تومان نگه  
داشته شده و انتظار نمي رود 
رون��د نزولي داش��ته باش��د 
و احتماال رش��د آرام��ي را در 
ماه هاي پيش رو ادامه خواهد 
داد. اين موضوع در كنار ثبات 
نسبي ساير متغيرها اين انتظار 
را ايجاد مي كند كه بازار س��رمايه ب��ه روند صعودي اي 
كه االن ش��كل داده ادام��ه دهد. در اين مي��ان يكي از 
موضوعاتي كه اين روزها به عنوان چالش جديد مطرح 
شده، صحبت هاي روزهاي اخير صالح آبادي در خصوص 
افزايش نرخ سود بانكي است.  اگر موفق شوند تاييديه 
ش��وراي پول و اعتبار را در اين خصوص بگيرند طبيعتا 
تاثير منفي بر بازار مي گذارد و شاهد اصالح موقت مسير 
صعودي شاخص خواهيم بود. عامل ديگري كه مي تواند 
بر بازار تاثير مثبت بگذارد و احتمال مي رود در ماه هاي 
آينده اخباري مثبت و قوي در مورد آن بشنويم، بحث 
ماليات بر عايدي سرمايه است كه مجلس و بخش هايي 
از دولت به جد به دنبال تصويب آن هستند. اين روزها با 
توجه به افزايش بي رويه قيمت ارز انگيزه سياست گذار 
مالي براي اين موضوع بيشتر است و اگر اين اتفاق بيفتد 
خوشبين هستم كه بازار سرمايه جهشي را ناشي از اين 
خبر داشته باشد. اما همواره ريسك هايي نيز بازار را تهديد 
مي كنند كه در اين خصوص مهم ترين موضوع نرخ سود 
بانكي است. بانك مركزي كنترل شديدي بر دالر نيمايي 
دارد و به همين وسيله نرخ تورم را در محدوده ۴۵درصد 
نگه داشته است. اگر اجازه دهد نرخ دالر نيمايي به دالر 
بازار آزاد نزديك شود طبيعتا تورم افزايش مجدد خواهد 
ادامه در صفحه 6 داشت.  

اقتصاد ايران اين روزها حالش 
خوش نيست؛ اگر نگويم رو به 
موت است، اما حال بيماري را 
دارد كه ضربانش كند مي زند. 
سرعت قطار پيشرفت اقتصاد 
علي رغم ادع��اي دولتمردان، 
آنق��در كند اس��ت كه اس��ب 
س��ركش دالر امانش را بريده 
و هر روز در كانال هاي عجيب وغريب لنگر مي اندازد، اما 
نه راه پس دارد، نه راه پيش. كار دالر آنقدر باال گرفت كه 
»صالح آبادي« را مجبور به استعفا از ساختمان شيشهاي 
ميرداماد كرد. گويا هيات وزيران هم راه چاه را در اين ديدند 
كه لباس رياست بر تن »فرزين« كنند تا بلكه بتواند اسب 
سركش دالر را مهار كند. هرچند به گفته صاحبنظران از 
او هم نبايد انتظار معجزه داشت. چرا كه مشكالت اقتصاد 
ايران ساختاري اس��ت؛ از تحريم ، رشد باالي نقدينگي، 
مداخالت دستوري در قيمت گذاري، رشد پايين اقتصادي 
گرفته تا ن��رخ تورم و انتظ��ارات تورم��ي. اقتصادي كه 
هم اكنون نرخ دالرش ۴۲ هزار تومان، تورمش ۴۵ درصد، 
سكه اش باالي ۲۱ ميليون تومان، ارزش يارانه اش 8 دالر، 
كسري بودجه اش ۳۰۰ هزار ميليارِد تومان و ميانگين هر 
مترمربع خانه اش در تهران به ۱۱۰۰ دالر رسيده وحجم 
نقدينگي اش از مرز ۵۰۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته، 
ديگر تاب وتحمل آزمون وخطاي وزراي ناكارآمد را ندارد. 

اين اقتصاد نيازمند طبيب و جراحي است كارآزموده. 
حال با توجه به حساسيت هاي موجود در ساختار اقتصاد 
كشور و اقدامات انجام شده از سوي مقامات ارشد دولت 
جديد، سواالت زيادي در ذهن نخبگان و آحاد مردم شكل 
گرفته است. شايد مهم ترين سوال يا ابهامي كه در اذهان 
مردم پس از گذشت يك س��ال و نيم از حكمراني دولت 

جديد به وجود آمده، اين باش��د كه قطار اقتصاد ايران با 
سكانداري مقامات اقتصادي دولت سيزدهم قرار است در 
كدام ريل قرار بگيرد؟ از آنجايي كه در بدنه اجرايي كشور، 
شايسته ساالري وجود ندارد و به دانش، تخصص و تعهد 
اهميتي داده نمي شود، تكنوكرات ها و فن گرايان در مراكز 
تصميم گيري مهم جايگاهي ندارند. در چنين شرايطي 
طبيعي اس��ت كه اقتصاد كش��ور عمال پس از يك دوره 
س��ازندگي وارد يك دوره ركود عميق ش��ود. ركودي كه 
اعمال هرگونه ابزاري را براي توسعه از ما گرفته است؛ چرا كه 
شيوه فعلي گزينش مديران، به گونه اي است كه اعمال اجازه 
فعاليت به بسياري از متخصصان را نمي دهد تا اين افراد در 
مراكز تصميم گيري و اجرايي بتوانند براي حل مشكالت 

اقتصادي و عبور از بحران ها، راهكاري ارايه بدهند. 
اين در حالي است كه اقتصاد كشور به  شدت نياز به ثبات 
دارد و طبيعتا اين وظيفه دولت جديد و به  طور دقيق تر 
اعضاي تيم اقتصادي آن است كه با تدابير خاص اقتصاد 
را سامان بدهند. از اين منظر، اتخاذ هرگونه راهبردي از 
س��وي دولتمردان كه به بي ثباتي اقتصادي دامن بزند، 
محكوم به شكست است. اما متاس��فانه تشديد بحران 
ناهماهنگ��ي ميان اعضاي تيم اقتص��ادي از ديگر نقاط 
ضعفي اس��ت كه دولت سيزدهم با آن دست و پنجه نرم 
مي كند؛ اظهارات متناقض و تصميمات ناگهاني اعضاي 
كابينه دولت سيزدهم بر سر مسائل كالن اقتصادي مهم 
را مي توان به عنوان نمونه هايي از اين ناهماهنگي ها عنوان 
كرد. از اين رو، عدم داشتن يك برنامه اقتصادي و به بيان 
ساده تر »بي برنامگي اقتصادي« مهم ترين انتقادي است 
كه مي توان به عملكرد دولت سيزدهم وارد كرد؛ در اين 
ميان اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۲هم مهم ترين نش��انه و 
مصداق براي اثبات اين مساله خواهد بود؛ موضوع ديگري 
ادامه در صفحه 5 كه مي توان از...   

هر سال در فصل بودجه ريزي 
ما با س��واالت و مسائل مهمي 
مواجه مي ش��ويم ك��ه عمال 
پاس��خ دادن به بسياري از اين 
سواالت ممكن نمي شود و در 
واقع مجلس ها و دولت ها صرفا 
براي رس��يدن به يك مصوبه 
نهايي، بسياري از اين مسائل 
را با راه حل هاي كوتاه مدت پاس��خ مي دهند و پس از آن 
پيگيري اين مسائل مهم تا سال آينده فراموش مي شود. 
همين موضوع باعث ش��ده كه بسياري از ظرفيت هايي 
كه مي توانستند براي اقتصاد ما به يك برگ برنده تبديل 
شوند، خود به يك معضل جدي بدل شده اند. بر روي كاغذ 
فروش نفت و دسترسي به درآمدهاي سرشار آن مي تواند 
براي كشوري مانند ايران كه در مسير توسعه قرار دارد، يك 
اتفاق مثبت باشد اما نحوه مديريت ما در اين حوزه باعث 
شده كه نفت خود به معضلي تازه بدل شود. ما در ايران به 
نعمت نفت دسترس��ي داشته ايم و از اين رو بيش از آنكه 
بخواهيم از درآمدهاي واقعي اقتصاد براي سرمايه گذاري 
استفاده كنيم، هرگاه كه نياز بوده دولت به پول نفت چنگ 
زده و از آن استفاده كرده است. به اين ترتيب در بسياري 
از م��وارد، در بخش هايي پول خ��رج كرده ايم كه نه تنها 
مولد نبوده اند كه اساسا براي اقتصاد نفعي نيز نداشته اند. 
متاسفانه دولت ها هر بار كه به درآمدهاي نفتي دسترسي 
پيدا مي كنند، بهترين گزينه را در وارد كردن اين منابع به 
بودجه مي بينند و هر بار كه نفت قطع مي شود، بدون برنامه  
مي مانند. اين در حالي است كه وقتي در دو سال گذشته، 
دسترس��ي به درآمدهاي نفتي كاهش ياف��ت، راه هاي 
ديگري به كمك آمدند كه باز هم در بلندمدت فراموش 
ادامه در صفحه 6 مي شوند. 

نيما ميرزايي علي اكبرنيكو اقبالفرشته فريادرس 
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 وزارت نفت درباره كيفيت سوخت 
نيروگاه هاي اطراف پايتخت روشنگري كند  علي رغم صعود ايران 

به جايگاه هفتمين توليدكننده بزرگ فوالد جهان
 اخبار ضد و نقيض 

درباره مازوت سوزي 
صفحه 8     صفحه 7    

صادرات فوالد افت كرد

يادداشت-2

وقتي مردم، بهاي ناكارآمدي 
بخش هاي ديگر را مي پردازند

زيرمجموع��ه وزارت ارتباطات 
در حال نهايي كردن شتاب زده 
پيش��نهادي  اس��ت كه قيمت 
امكان��ات پايه  مورد اس��تفاده 
اپراتوره��اي ثابت را به ش��دت 
افزاي��ش مي دهد. پيش نويس 
مصوبه اي كه در سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباط��ات راديويي، 
زيرمجموعه وزارت ارتباطات در حال تهيه است، مي تواند 
به نابودي صنعت ارتباطات ثابت كشور بينجامد. سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در حال نهايي كردن 
شتاب زده پيش��نهادي  است كه قيمت امكانات پايه مورد 
استفاده اپراتورهاي ثابت را به شدت افزايش مي دهد و در 
شرايطي كه بيش از پنج سال است قيمت خدمات اينترنت 
تغييري نداشته، همان اپراتورهايي كه در اين روزگار سخت 
باقي مانده اند نيز از بين خواهند رفت. به عنوان مثال قرار 
است هزينه آماده س��ازي خط اينترنت، از ۶۰ هزار تومان 
به ۱۲۰ هزار تومان افزاي��ش يابد. هزينه نگهداري خط از 
۱۰۰۰ تومان به ۶۵۰۰ تومان برسد، هزينه دريافتي برق 
متحول شود و حتي براي امكانات منصوبه  از سال هاي قبل، 
ميلياردها تومان هزينه ماهانه گرفته شود و در يك كالم، 
اپراتورها و مردم جامعه، بهاي ناكارآمدي بخش هاي ديگر 
را بپردازند. اگر قيمت گذاري خدمات اينترنت آزاد مي بود، 
ما اينقدر نگران نبوديم و بر اس��اس ش��رايط بازار و رقابت، 
هزينه هاي خود را به هر شكل تأمين مي كرديم و پوشش 
مي داديم. اما آخرين مصوبه قيمت گذاري خدمات اينترنت 
پرسرعت، مربوط به س��ال ۱۳۹۶ است و در اين پنج سال، 
هزينه هاي ما صدها درصد رشد كرده است. ما نمي دانيم 
چطور به اين آقايان بگوييم ورود به مس��اله قيمت گذاري 
در بازار رقابتي اشتباه است و نهادهاي نظارتي بايد تمركز 
خود را بر توسعه رقابت و تنظيم بازارهاي انحصاري بگذارند. 
بارها نيز درخواست كرده ايم ضمن آنكه تحقيق كنند در 
كجاي دنيا چنين دخالت نادرستي اتفاق مي افتد، نتيجه 
اين رويكرد نا بجا را در جايگاه يكصد و پنجاهمي ارتباطات 
ثابت ايران در مقايسه با كشورهاي جهان، سراغ بگيرند. 
يك روزگاري، كسي به ذهنش رسيده است كه بايد قيمت 
خدمات اينترنت توسط حاكميت تعيين شود و اين تصور 
اشتباه، در كشوري كه درگير تورم لجام گسيخته در همه 
اركان خود است و نرخ كاالها، خدمات، ارز و همه چيز روزانه 
باال مي رود، همچنان پا بر جا مانده و صنعت ارتباطات ثابت 
ادامه در صفحه 5 را به نابودي كشانده است. 

احمدرضا نخجواني

 از افزايش 20 درصدي حقوق 
تا نرخ 23 هزار توماني تسعير

تحريم هاي هوايي لغو شد؟

در شرايطي كه بر اساس دستورالعمل مجلس، بايد 
تا نيمه آذر ماه امسال، اليحه بودجه رسما در اختيار 
مجلس قرار مي گرفت و با نزديك شدن به نيمه دي 
ماه، كميسيون هاي تخصصي، بخش هايي از بررسي 
اين اليحه را نيز به مرحله نهايي رس��انده بودند اما با 
گذش��ت چند هفته از زمان پيش بيني شده، نه تنها 
رييس جمهور و هيچ ي��ك از اعضاي هيات دولت در 
صحن مجلس حاضر نش��ده اند تا اليحه را رسما به 
صفحه 2 را بخوانيد نمايندگان تقديم كنند كه ...  

در حالي كه ناوگان مسافري هوايي كشور در بدترين 
وضعيت خود ط��ي چند دهه اخير ق��رار دارد، هر از 
گاه مس��ووالن دولتي از خريد چند فروند هواپيماي 
مس��افري دس��ت دوم خبر مي دهند. خبرهايي كه 
ما به ازاي بيروني آن ملموس نيس��ت يا دس��ت كم 
هواپيماهاي وارد ش��ده به كش��ور براي خبرنگاران، 
عكاسان و تصويربرداران به نمايش گذاشته نمي شود 
تا بلكه آنها به نمايندگي از افكارعمومي ورود چنين 
صفحه 5 را بخوانيد هواپيماهايي را تاييد كنند.  

نشت غيررسمي 
 بخش هايي 

از بودجه 1402

الحاق 5 فروند 
 هواپيماي جديد

 به ناوگان مسافري 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

 ثبات ارزي و كنترل تورم 
دو وظيفه مهم فرزين

آلبرت بغزيان

دانش��گاهي  اس��اتيد 
در كالس ه��اي درس 
اقتص��اد، هم��واره ب��ه 
دانشجويان مي آموزند كه 
 president ۳ پرزيدنت
در س��اختارهاي مه��م 
مديريت��ي و اجراي��ي 
وجود دارند. يعني به سه 
پرس��وناي مهم در س��طح جه��ان پرزيدنت گفته 
مي شود؛ نخست، روساي جمهور كشورها هستند 
كه با اين لفظ صدا زده مي شوند. دومين پرسونا مربوط 
به اساتيد دانشگاهي است و نهايتا روساي كل بانك 
مركزي كشورها هستند كه از آنها با عنوان پرزيدنت 
ياد مي شود. اين اطالق به دليل اهميتي است كه اين 
گزاره ها در حيات سياس��ي، فرهنگي و آموزشي و 
اقتصادي كشورها دارند. محمدرضا فرزين به عنوان 
فردي كه علم اقتصاد را )تقريب��ا( خوب فهميده و 
شناخت مناسبي از روابط اقتصادي كشورمان دارد، 
پس از انتخاب به عنوان ريي��س كل بانك مركزي 
كار مهمي را در پي��ش رو دارد. فرزين به هر حال از 
ساختار اقتصادي، بانكي و دانشگاهي كشور بيرون 
آمده و به نسبت رييس كل قبلي، ارتباط نزديك تري 
با اقتصاد، محيط بانكي و بايده��ا و نبايدهاي ارزي 
دارد. چه زماني كه در وزارت اقتصاد بوده و سيستم 
هدفمندسازي يارانه ها را پايه ريزي كرد و چه وقتي 
كه در شمايل مديريتي صندوق توسعه ملي و بعد 
هم بانك ملي حضور داشت، حاشيه و حرف و حديث 
خاصي پشت س��رش وجود نداشت. اما فرزين بايد 
بداند حوزه اي كه به آن وارد شده تا چه اندازه حساس 
و حاشيه ساز است. منافعي كه برخي افراد و جريانات 
در نوسانات ارزي، معامالت ارزي، تبادالت ارز نيمايي و 
تخصيص هاي بانكي و ارزي و... دارند به گونه اي است 
كه رييس كل جديد بانك مركزي براي اصالح ناچار 
است )و اساسا بايد( روبه روي اين سوداگري ها بايستد. 
انتخاب معاونان ارزي مناس��ب، معاون بين الملل 
متخصص و... به اندازه اي اهميت دارد كه با بررسي 
آنها مي توان فهميد كه چه مس��يري قرار است در 
بانك مركزي طي شود. اين معاونان بايد گزارش هاي 
مستند، شفاف و با صراحتي به رييس كل بدهند و با 
هيچ فرد و جرياني رودربايستي نداشته باشند. رييس 
كل هم بايد استقالل خود را در مواجهه با رييس دولت 
حفظ كند و به كارمند دولت بدل نش��ود. معتقدم 
بانك مركزي ايران متاس��فانه زير سلطه سيستم 
بانكي قرار دارد؛ اين در حالي است كه سيستم بانكي 
بايد با دستورالعمل هاي بانك مركزي انطباق پيدا 
كند نه برعكس. اما تا به امروز نه تنها اين ضرورت ها 
مورد توجه قرار نگرفت��ه، بلكه بانك مركزي گوش 
به فرمان سيستم بانكي و چهره هاي دولتي است و 
خواسته هاي آنان را دنبال مي كند. فرزين بايد بداند 
كه اگر بخواهد دست بدهكاران بانكي، سوداگران و 
دالالن را قطع كند، بيش��ترين فشارها و تخريب ها 
عليه او صورت مي گيرد. اما مهم اين است كه مديران 
در راستاي منافع كشور و مردم حركت كنند. تجربه 
تاريخي مي گويد بسياري از روساي بانك مركزي كه 
به نفع سوداگران عمل كرده اند مورد نكوهش تاريخ 
قرار گرفته اند. اين مدي��ران از يك طرف باعث بروز 
مشكل براي مردم مي ش��وند و از سوي ديگر وقتي 
تاريخ مصرف آنها تمام ش��د، دور انداخته مي شوند. 
در اين ميان، رسالت رسانه ها و تحليلگران اين است 
كه آرزوي موفقيت براي همه مديران را داشته باشند. 
اگر فرزين در راستاي منافع ملي ايرانيان عمل كند، 
همه او را تشويق خواهيم كرد و به احترام او كاله از سر 
برمي داريم، اما اگر مانند رييس كل قبلي به بي راهه 
بزند، از نقد او فروگذار نخواهيم ش��د. در مورد اعالم 
دالر ۲8۵۰۰ تومان��ي كه فرزين تثبيت آن را هدف 
خود اعالم كرده هم بايد منتظر اظهارنظرهاي بعدي 
او بمانيم. به  طور كلي فرزين بايد بداند كه روس��اي 
بانك مركزي در همه جاي جهان به نسبت روساي 
جمهور، اساتيد دانشگاه و... كمترين مصاحبه ها را 
دارند. رييس فدرال رزرو امريكا حتي در طول يك 
سال شايد يك مصاحبه هم نداشته باشد. اما زماني 
كه حرف مي زند و نكته اي را مطرح مي كند، اثرگذار 
است و مو الي درزش نمي رود. آقاي فرزين هم بايد 
بداند، هر اندازه كمتر س��خن بگويد و بيشتر عمل 
بكند، منافعش به خودش مي رسد. هر اندازه هم كه 
بيشتر مصاحبه كند و از اين شبكه به آن شبكه برود 
به ضرر خودش است. چه بسا تفسيرهاي اشتباهي 
كه از صحبت هاي روس��اي بانك مركزي صورت 
مي گيرد و مشكل ساز مي شود. به  طور كلي، معتقدم 
فرزي��ن دو وظيفه مهم را در براب��ر دارد؛ يكي مهار 
ادامه در صفحه 7 نوسانات ارزي و... 

زهرا سليماني| س��رانجام خبري كه روزنامه تعادل در 
۲۰آذرماه ۱۴۰۱ براي نخستين بار در قالب گزارش تحليلي 
درباره آن صحبت كرده بود، به وقوع پيوس��ت و بر اساس 
اعالم خبرگزاري دولت علي صالح آبادي رييس كل بانك 
مركزي جاي خود را به محمدرضا فرزين داد. صالح آبادي 
كه در دوره مديريت بيش از يك ساله خود ارزش پولي ملي 
ايرانيان را بيش از ۴۰درصد كاهش داد، جاي خود را به فردي 
داد كه نخستين اظهارنظرش درباره تثبيت نرخ نيمايي به 

۲8۵۰۰تومان حسابي حاشيه ساز شد.
 بس��ياري از تحليلگران انتخاب فرزين به عنوان س��اكن 
جديد ساختمان شيشه اي ميرداماد را نشانه اي از تغييرات 
احتمالي ديگر در تركيب اقتصادي كابينه ارزيابي كردند. 
اين دسته از تحليلگران با اشاره به اين واقعيت كه انتخاب 
فرزين به معناي شكست راهبردهاي اقتصادي دولت است، 
اعالم كردند، پس از تغيير در هرم مديريتي بانك مركزي 
بايد منتظر تغييرات قريب الوقوع در وزارتخانه هاي ديگري 
چون وزارت صمت، وزارت اقتصاد و... باشيم. برخي ديگر 
از تحليلگران سياسي و اقتصادي نسبت به تاخير در اين 
جابه جايي نقدهاي جدي وارد ساختند، عباس عبدي از 
جمله اين چهره ها بود كه اعالم كرد: »از حدود يك ماه پيش 
اخباري جدي درباره عزل رييس كل بانك مركزي شنيده 
مي شد آنقدر دست به دست كردند تا اوضاع ارزي به اين روز 

افتاد و حاال او را برداشتند.« 
بروز مشكالتي چون گراني ارز، مشكل خروج سپرده هاي 
عمومي از بانك ها، رش��د نقدينگي، تورم باال و... بخش��ي 
از مهم ترين مش��كالتي اس��ت كه فرزين در بدو ورود به 
س��اختمان شيش��ه اي ميرداماد با آنها دست به گريبان 
است. برخي ديگر از چهره هاي اقتصادي از جمله حسين 
سالح ورزي اين انتخاب را با توجه به اينكه فرزين»هم اقتصاد 
خوانده اس��ت و هم از يكي از دانشگاه هاي خاص حضور 

نداشته«مثبت ارزيابي كرد.

واكنش بازار ارز اما به اين تغييرات مثبت بود؛ تنها انتشار 
خبر بركناري علي صالح آبادي از رياست كل بانك مركزي 
و جايگزين��ي محمدرض��ا فرزين، قيم��ت دالر را حدود 
۴ درصد كاهش داد. دالر كه صبح پنجش��نبه به س��قف 

۴۴۲۰۰ رس��يده بود، پس از انتشار خبر تغييرات بانك 
مركزي، به كانال ۴۲۰۰۰ عقب نشيني كرد و 

به ۴۲۵۰۰ تومان رسيد.
ام��ا هنوز جوهر امضاي حكم رياس��ت 

فرزين خشك نشده بود كه حاشيه ها يكي پس از ديگري 
از راه رسيدند. در نخس��تين گام رييس كل جديد بانك 
مركزي راهي صدا و س��يما شد تا با تشريح سياست هاي 
جديد ارزي، تصويري از چشم اندازهاي آينده ارايه كند. بر 
اساس سياست هاي اعالمي فرزين و به منظور تثبيت نرخ 
ارز، قيمت هر دالر ۲8 هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شد. همين 
اظهارنظر كافي بود تا دامنه وسيعي از ارزيابي هاي تحليلي با 
اين موضوع در فضاي مجازي و رسانه ها شكل بگيرد. برخي 
تعيين اين نرخ را با دالر ۴۲۰۰ توماني اسحاق جهانگيري 
مقايسه كردند و ظهور آن را همراه با مشكل ارزيابي كردند.

پيمان مولوي اقتص��اددان در واكنش به اعالم اين نرخ در 
توييتي نوشت: »بانك مركزي بيشتر نياز به فردين دارد تا 
فرزين! برخي مي گويند زمان بايد داد تا ببينيم چه مي شود، 
نمي دانم مگر ارز ۴۲۰۰ نبود و  نتيجه اش؟ ما چند بار بايد از 

يك جا گزيده شويم؟« 
علي چش��مي ديگر اقتصادداني بود كه نسبت به انتخاب 
فرزين واكنش نشان داد و در يك ارزيابي كلي نوشت: »يك 
كارمند رفت و يك كارمند ديگر آمد! شأن و جايگاه رييس 
كل بانك مركزي در دنيا باالتر از اين حرف هاست. رييس 
كل بايد كسي باش��د كه بتواند دو هدف اصلي بانك را به 
سياستمداران تحميل كند: هدف ثبات توليد و هدف كنترل 
تورم.« اما بايد ديد اظهارات فرزين واجد چه ويژگي هايي 

هست كه اين اندازه اظهارنظر درباره آن شد. 

  دالر فرزيني به جاي دالر جهانگيري!
رييس كل جديد بانك مركزي در نخس��تين اظهارنظر 
رسمي خود به مهم ترين راهبردهاي خود اشاره كرد؛ فرزين 
در اين گفت وگوي تلويزيوني گفت: »ارز را تثبيت مي كنيم و 
دغدغه فعاالن اقتصادي كشور را رفع خواهيم كرد. دغدغه 
رييس جمهور هم معيشت مردم است كه با كنترل تورم و 
ادامه در صفحه 3 ارز آن را تامين خواهيم كرد.«  



در شرايطي كه بر اس��اس دستورالعمل مجلس، بايد 
تا نيمه آذر ماه امس��ال، اليحه بودجه رسما در اختيار 
مجلس قرار مي گرفت و با نزديك شدن به نيمه دي ماه، 
كميسيون هاي تخصصي، بخش هايي از بررسي اين 
اليحه را نيز به مرحله نهايي رسانده بودند اما با گذشت 
چند هفته از زمان پيش بيني شده، نه تنها رييس جمهور 
و هيچ يك از اعضاي هي��ات دولت در صحن مجلس 
حاضر نشده اند تا اليحه را رسما به نمايندگان تقديم 
كنند كه حتي هنوز مشخص نيست كه آيا اساسا مجلس 

اليحه را اعالم وصول خواهد كرد يا خير.
در واق��ع آنچه كه از س��وي دولت انجام ش��ده، نه تنها با 
زمان بندي عادي تحويل بودجه فاصله داش��ته كه اساسا 
با خواسته نمايندگان در چگونگي تحويل لوايح نيز هيچ 
س��ازگاري ندارد. هرچند به نظر مي رسيد دولت توانسته 
با ريش سفيدي، راي مجلس را بزند و ابتدا اليحه بودجه 
را تقديم كند و سپس به سراغ برنامه هفتم توسعه برود اما 
آنطور كه چند روز قبل از س��وي سخنگوي هيات رييسه 
مجلس اعالم شد، نمايندگان همچنان به دنبال آن هستند 
كه ابتدا برنامه هفتم توس��عه را بررسي كنند و سپس به 
س��راغ بودجه بروند و از اين رو حتي امكان آن وجود دارد 
كه در صورت دريافت رس��مي اليحه، مجلس آن را اعالم 
وصول نكند.با وجود تمام اين گمانه زني ها، آخرين خبر 
از اين حكاي��ت دارد كه دولت اليحه بودج��ه را عصر روز 
دوشنبه به شكلي غير رسمي در اختيار مجلس قرار داده و 
نمايندگان امكان دسترسي به آن را پيدا كرده اند. هرچند 
هنوز اين موضوع به شكل رسمي از سوي دولت مورد تاييد 
قرار نگرفته اما تكذيب نشدن اين خبر نشان از آن دارد كه 
احتماال نمايندگان اليحه را در اختيار گرفته اند. خبرگزاري 
تسنيم كه در ابتدا به نقل از يكي از نمايندگان مجلس خبر 
از تقديم بودجه به بهارستان داده بود، حاال در خبري ديگر 
جزيياتي از پيشنهادات دولت براي س��ال آينده اقتصاد 
ايران ارايه داده كه مشخص نيست در نهايت چه ميزان از 
آن به تصويب نهايي خواهد رسيد.جزييات منتشر شده از 
بودجه نشان مي دهد كه دولت در بسياري از مواردي كه 
محل ريسك و ابهام بود، تغييرات گسترده اي ايجاد نكرده 
و تالش كرده كه چندان از خواسته هاي مجلس دور نماند، 
هرچند هنوز معلوم نيست كه نمايندگان تا چه ميزان با اين 
پيشنهادات همراهي نشان خواهند داد. يكي از اصلي ترين 
مسائلي كه در بودجه محل بحث است، نرخ تسعير ارز خواهد 
بود.نرخ تسعير ارز عبارت است از نرخ تبديل دو واحد پولي 
به يكديگر )حاوي انواع نرخ هاي برابري رسمي، قراردادي و 
غيره( كه در فرآيند تسعير به كار گرفته مي شود، به طوري 

كه نتايج آن عموماً با اثرهاي تغييرات نرخ ارز بر جريان هاي 
وجوه نقد واحد تجاري و ارزش ويژه آن هماهنگي داشته 
باشد و اين اطمينان را به وجود آورد كه صورت هاي مالي، 
تصويري مناس��ب از نتايج عملكرد اراي��ه مي دهد. وجه 
مبادله اي ميان يك شركت مستقر در ايران و شركتي در 
خارج از كشور، اغلب يك ارز رايج است. به طور مثال دالر 
امريكا به تبديل ارز توسط شركت ها به پول رايج كشور خود 
تسعير مي گويند. به طور مثال شركتي كه در ايران مستقر 
است، هزار دالر بابت محصول خود از يك شركت انگليسي 
دريافت مي كند. ثبت اين هزار دالر در دفاتر حسابداري به 
ريال و همين طور تبديل آن به پول رايج، تسعير نام مي گيرد.

در تمام سال هاي گذشته، نرخ تسعير همواره محل بحث و 
چالش بوده و از اين رو نحوه جمع بندي دو طرف بر سر آن، 
اهميت فراواني خواهد داشت. پيگيري هايي در خصوص 
ارقام كالن بودجه انجام ش��د. براين اساس گفته شده كه 
بودجه عمومي دولت ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان و بودجه 
شركت ها نيز ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
است. براين اساس كل بودجه به ۵۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده است. درآمدهاي مالياتي حدود ۷۰۰ هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده كه با احتساب درآمدهاي حاصل 
از ع��وارض گمركي به ۸۲۰ هزار ميليارد تومان رس��يده 
است. از مجموع ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي 
دولت، ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان آن را هزينه هاي حقوق و 
دستمزد تشكيل مي دهد. ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر 
نيز مربوط به ساير هزينه ها و تلفيق منابع و مصارف تبصره 
۱۴ است. براساس شنيده ها پيشنهاد ابتدايي نرخ ارز در 

بودج��ه ۲۶ هزار تومان بوده كه م��ورد موافق قرار نگرفته 
است. براين اساس به نظر مي رسد كه نرخ ۲۳ هزار تومان 
كه در بودجه سال گذشته نيز قرار گرفته بود در بودجه سال 
آينده نيز قرار خواهد داشت.به اين ترتيب انتقاداتي كه از 
احتمال باال بدون نرخ تسعير در بودجه شكل گرفته بود در 
نهايت در پيشنهاد دولت لحاظ شده است. كوچكي نژاد 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته 
بود: به طور قطع نرخ تسعير ۲۶ هزار توماني منطقي نيست. 
معتقد هستيم كه نرخ ETS بايد به نرخ ارز آزاد نزديك باشد 
و بايد نرخ تسعير نزديك به نرخ دالر ETS باشد اگر درصدي 
هم كمتر از نرخ ETS باشد قابل پذيرش است اما نمي توان 
نرخ تسعير ۲۶ هزار تومان در نظر گرفت اما نرخ دالر در بازار 
۴۰ تومان باشد و اين فاصله به طور قطع مشكالتي را ايجاد 
خواهد كرد.با توجه به اينكه نرخ ارز در بازار آزاد به باالتر از 
۴۳ هزار تومان نيز رسيده و بانك مركزي نرخ ارز نيما را ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان تعيين كرده، بايد ديد آيا در نهايت يك 
نرخ رسمي ديگر نيز در قالب بودجه به اقتصاد ايران اضافه 
مي ش��ود و عمال دولت از تك نرخي شدن ارز صرف نظر 

مي كند يا مجلس طرح ديگري را پيگيري خواهد كرد. 
در كنار نرخ تسعير، بخش هاي ديگري از بودجه نيز به شكل 
غير رسمي منتشر شده است. در خصوص تبصره ۱۴ نيز 
بايد گفت كه منابع آن وارد بودجه شده است اما پيگيري ها 
نشان مي دهد اين اقدام قرار نيست كه تغيير به خصوصي 
ايجاد كند و تنها نظم بودجه را افزايش خواهد داد. در اين 
بين منابع تبصره ۱۴ نيز نزديك به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه ۷۰۰ هزار ميليارد 

تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومي شده است و رقم 
هزينه هاي حقوق و دستمزد نيز ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
تعيين شده، به نظر مي رسد كه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان براي بحث بازخريد اوراق و همچنين بودجه 
عمراني كشور در نظر گرفته شده است. يكي از نكاتي كه در 
خصوص اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده اين است 
كه در حقيقت تغيير قابل توجهي در آن رخ نداده و بخش 
قابل توجهي از رشد درآمدها و هزينه ها مربوط به تورم سال 
جاري است. در بودجه نيز شاهد افزايش حقوق ۲۰ درصدي 
هستيم البته همچنان مدل دقيق اين افزايش مشخص 
نيست و در نهايت بايد ديد كه در مجلس چه تصميمي 
در اين خصوص گرفته مي ش��ود. اين درحالي اس��ت كه 
در بودج��ه ۱۴۰۱ حداقل حقوق كارمندان دولت حدود 
۵ ميليون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ ابتدا متوسط 
افزايش حقوق ۱۰ درصدي در بودجه گنجانده شد اما در 
نيمه دوم سال دولت با افزايش مجدد ۱۰ درصدي حقوق ها 
موافقت كرده و تحت اليحه اي جديد اصالحات در پرداخت 
حقوق كارمندان و بازنشس��تگان اعمال شد. الزم به ذكر 
است بر اساس برنامه دولت، براي افزايش حقوق كاركنان 
متوس��ط افزايش ۲۰ درصدي در نظر گرفته شده است. 
پيش از اين رييس سازمان اداري و استخدامي با اشاره به 
اينكه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزايش حقوق ۲۰ درصدي 
كارمندان هستيم، گفته بود: سه سناريو براي مدل هاي 
مختلف اين افزايش لحاظ ش��ده اس��ت. همچنان مدل 
دقيق اين افزايش مشخص نيست و در نهايت بايد ديد كه 
در مجلس چه تصميمي در اين خصوص گرفته مي شود. بر 
اساس اين گزارش، سقف معافيت مالياتي حقوق براي سال 
آينده ۷ ميليون تومان در ماه و ۸۴ ميليون تومان در سال 
پيشنهاد شده است. اين در حالي است كه در سال ۱۴۰۱ 
سقف معافيت مالياتي حقوق ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
در ماه بوده است. بحث افزايش حقوق در بودجه امسال 
نيز به اختالفي جدي ميان دو طرف تبديل شده بود 
و حاال با توجه به اينكه تورم س��االنه ۴۵ درصد و تورم 
نقطه به نقطه بيش از ۴۸ درصد است، بايد ديد كه آيا 
مجلس با اين افزايش ۲۰ درص��دي حقوق موافقت 
خواهد كرد يا باز هم تاكيد نمايندگان بر افزايش بيشتر 
حقوق به چالشي جديد در مسير نهايي شدن بودجه 
منجر مي شود. تمام اين بحث ها البته پس از آن رسميت 
خواهد يافت كه مجلس بودجه را اعالم وصول كند و 
در صورتي كه همچنان اصرار بر تصويب برنامه هفتم 
توسعه باش��د، مشخص نيس��ت كه اقتصاد ايران در 

ماه هاي آينده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. 
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سرشاخه هاي قيمت گذاري 
جعلي ارز در تور وزارت اطالعات

روابط عمومي وزارت اطالعات با انتشار اطالعيه اي اعالم 
كرد تعدادي از گردانندگان و سرشاخه هاي قيمت گذاري 
جعلي ارزهاي خارجي در كش��ور شناسايي و دستگير 
شدند. در اطالعيه وزارت اطالعات آمده است:  طي انجام 
اقدامات اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان)عج( به منظور 
ثبات بخشي به روند بازار ارز و برخورد با عوامل برهم زننده 
آن، تعدادي از گردانندگان و سرشاخه هاي اصلي كانال ها، 
گروه ها و صفحات مجازي كه درصدد قيمت گذاري جعلي 
ارزهاي خارجي، انجام معامالت فردايي و سوداگري بودند، 
مورد رصد اطالعاتي قرار گرفته، شناس��ايي و دستگير 
شدند. در اين راستا با اشراف اطالعاتي كارشناسان اين 
وزارتخانه ۱۱ نفر از عوامل موثر بر نوسانات غيرعادي بازار 
ارز در شبكه هاي اجتماعي با دستور مقام محترم قضايي 
بازداشت و روانه زندان شدند. همچنين شناسايي ۳۲۰ 
نفر از عوامل اصلي مرتبط با كانال ها و گروه هاي مجازي 
نيز انجام پذيرفته است كه به زودي اقدامات الزم جهت 

برخورد با اين عناصر مخرب بازار ارز صورت مي گيرد. 

نيروهاي مسلح ما با »قدرت 
تركيبي« ويرانگر خواهند جنگيد

فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبي��اء)ص( گفت: اين 
نكته را بايد به دش��منان فرامنطقه ي��ادآوري كرد كه 
نيروهاي مس��لح ما با قدرت تركيبي در برابر دشمنان 
خواهند جنگيد كه قدرتي ويرانگر خواهد بود. س��ردار 
سرلشكر پاسدار غالمعلي رشيد فرمانده قرارگاه مركزي 
خاتم االنبياء )ص( در حاشيه برگزاري رزمايش مشترك 
ذوالفقار ۱۴۰۱ گفت: قرارگاه مركزي خاتم  االنبياء )ص(، 
ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسالمي ايران 
و سپاه پاس��داران انقالب اسالمي اجماع دارند كه رژيم 
صهيونيستي به عنوان تهديد امنيت ملي ايران در اولويت 
نخست قرار دارد. وي افزود: بنابراين؛ رژيم صهيونيستي 
تحت حمايت همه جانبه، يك تهديد نظامي � امنيتي 
مخرب براي تمام كشورهاي منطقه و ايران است. اقدامات 
تهديدآميز رژيم صهيونيستي عليه منافع و امنيت ملي 
ايران با فرض اطالع، هماهنگي و حمايت امريكا ارزيابي 
مي شود و پاسخ نيروهاي مسلح ايران قطعي خواهد بود. 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبياء )ص( تاكيد كرد: 
هر كشوري كه با رژيم صهيونيستي براي تهديد امنيت 
ملي ايران همكاري كند و پايگاه و امكاني در اختيار رژيم 
صهيونيستي قرار دهد، آن پايگاه ها، نقاط و مبداء تجاوز و 
حمله به ايران كه رژيم اشغالگر قدس است، آماج حمله 
نيروهاي مسلح ما قرار خواهد گرفت. وي افزود: نيروهاي 
مس��لح ما در ميدان رزمايش بس��يار جدي هستند؛ ما 
رزمايش را نيمي از جن��گ و بلكه جنِگ ماقبِل جنگ 
مي دانيم. به همين دليل، فرماندهان ما دقت، جديت و 
خالقيت را در طرح ريزي و اجراي رزمايش به شدت رعايت 
مي كنند. سرلشكر رشيد تصريح كرد: ما با انجام رزمايش 
مي خواهيم دش��منان ما بدانند ما آماده ايم و در صورت 
خطا در محاسبه حتمًا هزينه اي بيش از دستاوردها )به 
زعم دشمن( بر آنها تحميل و اقدامات تاكتيكي اوليه آنها 
را به شكست راهبردي تبديل خواهيم كرد. وي ادامه  داد: 
ما نسل جنگ هس��تيم و جنگ را با جنگ آموخته ايم، 
اميدواريم كه دش��من به دنبال آزمون اراده و قدرت ما 
)نيروهاي مسلح( نباشد زيرا قطعاً تحمل هزينه هاي آن را 
نخواهد داشت. البته بايد تاكيد كنم كه باورپذيري قدرت 
نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي ايران براي دشمن 
هزينه كمتري خواهد داشت. فرمانده قرارگاه مركزي 
خاتم االنبياء)ص( در پايان خاطرنشان كرد: اين نكته را 
نيز بايد به دشمنان فرامنطقه اي يادآوري كرد كه نيروهاي 
مسلح ما با »قدرت تركيبي« در برابر دشمنان خواهند 
جنگيد كه قدرتي ويرانگر خواهد بود. به اين معنا كه هر 
دشمني كه با محاسبه غلط راهبردي بخواهد تعرضي 
به آب ها، جزاير، سواحل و تاسيسات متعلق به ملت ما 
داشته باش��د فقط با قدرت نيروي دريايي راهبردي 
ارتش رو به رو نخواهد شد بلكه تمام قدرت دفاعي � 
تهاجمي ارتش جمهوري اسالمي ايران و تمام قدرت 
دفاعي � تهاجمي س��پاه پاسداران انقالب اسالمي و 
تمام قدرت دفاعي � تهاجمي منطقه اي ما به صورت 
يكپارچه و هماهنگ و در ماموريت مش��ترك و در 
جغرافيايي بسيار گسترده، دشمنان را خواهند كوبيد.

واكنش كنعاني به قانون 
اختيارات دفاع ملي ۲۰۲۳ امريكا

سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به برخي مفاد 
ضدايراني من��درج در قانون اختيارات دفاع ملي ۲۰۲۳ 
امريكا، اين اقدام ضدايراني را محكوم كرد و گفت: مفاد 
ضدايراني اين قانون، منعكس كننده اس��تمرار باورها و 
سياست هاي خصمانه، تحريك آميز و مداخله جويانه 
امريكا عليه جمهوري اس��المي ايران و نيز تالش براي 
ترويج رويكرد ايران هراس��ي و فضاسازي امنيتي عليه 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت. ناصر كنعاني با اشاره 
به اينكه ط��رح برخي ادعاهاي بي اس��اس در خصوص 
فعاليت هاي منطقه اي جمهوري اسالمي ايران، حاكي از 
تداوم نقش مخرب و بي ثبات ساز امريكا در منطقه خليج 
فارس و غرب آسيا است، افزود: تكرار اتهامات دروغين در 
اين قانون در زمينه برنامه هسته اي صلح آميز ايران نيز در 
شرايطي مطرح مي شود كه دولت امريكا با خروج يكجانبه 
از برجام، مرتكب نقض عهد و قوانين بين المللي شده و اين 
جمهوري اسالمي ايران بوده است كه به رغم عدم انتفاع از 
حقوق كامل خود در چارچوب برجام، با ابتكارها و انعطاف 
ديپلماتيك، به حفظ آن كمك كرده است. كنعاني تاكيد 
كرد: همكاري هاي دوجانبه ايران و دولت هاي ديگر در 
زمينه هاي مختلف از جمله همكاري هاي متعارف دفاعي، 
در چارچوب منافع و مصالح مشترك و منطبق بر حقوق 
و تعهدات بين المللي بوده و عليه هيچ كشور ثالثي نيست 
و امريكا خود بيش از هر كشور ديگري داراي قراردادهاي 
فروش و همكاري هاي نظامي و دفاعي در منطقه است و 
با استقرار پايگاه هاي متعدد و پرشمار نظامي در منطقه، 

ريسك صلح و ثبات منطقه اي را افزايش داده است.

طرح »ماليات بر عايدي 
سرمايه« چه مي گويد؟

ماليات بر عايدي س��رمايه با اهدافي همچون محدود 
كردن فعاليت هاي سوداگرانه، ايجاد عدالت اجتماعي، 
افزايش منابع عمومي و افزايش كارايي اقتصادي از چند 
ده سال پيش در كشورهاي مختلف جهان وضع شده 
است.ماليات بر عايدي سرمايه )CGT( مالياتي است 
كه بر عايدي به ميزان مابه التفاوت قيمت فروش و خريد 
يك دارايي در هنگام فروش آن به دس��ت مي آيد.وضع 
ماليات بر عايدي س��رمايه مزاياي زيادي دارد؛ كنترل 
س��وداگري، افزايش درآمدهاي دولت و بهبود عدالت 
مالياتي از جمله مهم ترين مزاياي اين پايه مالياتي است.

به باور كارشناسان، كنترل سوداگري مهم ترين دستاورد 
اين نوع ماليات است و افزايش هزينه فعاليت هاي غيرمولد 
همچون سفته بازي و سوداگري در بازار امالك، ارز، سكه 
و غيره به نحوي كه به طور موثر مزيت خود را از دس��ت 
دهند، يكي از اهداف وضع ماليات بر عايدي س��رمايه 
است.با وضع اين ماليات انگيزه سوداگران براي مبادرت 
ب��ه خريدوفروش دارايي ها كاه��ش مي يابد و تقاضاي 
سوداگري كاهش و تقاضاي واقعي و مصرفي خانوارها 
افزايش خواهد يافت.»بهبود عدال��ت مالياتي« ديگر 
هدف اين نوع ماليات اس��ت زي��را در حال حاضر همه 
كارمندان و كارگران قبل از دريافت حقوق خود، ماليات 
دولت را پرداخت مي كنند، اما سفته بازان و سوداگران 
غيررس��مي به ويژه در حوزه زمين، مسكن، طال و ارز با 
وجود فعاليت غيرمولد و حتي در مواقعي اخالل در نظام 
اقتصادي، مالياتي پرداخت نمي كنند.وضع ماليات بر 
عايدي سرمايه به رعايت عدالت بين اين اشخاص به طور 
چشمگيري كمك مي كند.»افزايش درآمدهاي دولت« 
ديگر رويكردي است كه در طرح مجلس ديده شده و بر 
اساس تجارب بسياري از كشورها وضع ماليات بر عايدي 
س��رمايه موجب افزايش درآمدهاي مالياتي مي شود و 
س��هم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي اين كشورها 
مربوط به درآمدهاي حاصل از اين پايه مالياتي اس��ت.

با اين اوصاف طرح ماليات بر عايدي س��رمايه در سوم 
تيرماه س��ال ۹۹ در مجلس اعالم وصول شد و گزارش 
شور نخست آن در ۲۹ مهرماه همان سال در كميسيون 
اقتصادي به تصويب رسيد و سپس كليات آن پنج خرداد 
۱۴۰۰ از تصويب نمايندگان مجلس گذشت.مشكل 
اصلي گزارش شور اول كميس��يون و طرح اوليه، عدم 
پيش بيني زيرساخت اجرا و عدم تمهيد سازوكاري براي 
شناسايي همه درآمدهاي اشخاص حقيقي غيرتجاري 
بود؛ همچنين برخي مفاد آن از جمله نرخ ها، معافيت ها 
و نحوه تعديل عايدي سرمايه نسبت به تورم، از انسجام 
الزم برخوردار نبود و ممكن بود در عمل با چالش هاي 
اجرايي مواجه شود.از سوي ديگر در جلسات مشورتي 
برگزار شده در كميسيون اقتصادي، نكاتي درخصوص 
اصالح »قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان« 
به منظور تس��هيل اج��راي اين قانون و ني��ز به منظور 
شناسايي و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات مطرح 
شد.بر اين اساس، مجموعه پيشنهادهاي فوق به همراه 
احكام قانوني الزم براي تكميل زيرساخت اجرا و تمهيد 
سازوكاري به منظور شناسايي همه درآمدهاي اشخاص 
حقيقي غيرتج��اري، ذيل بخش »بس��تر اجرايي« در 
ابتداي گزارش شور دوم كميسيون آورده شده است.در 
گزارش شور دوم كميسيون، در كنار توجه به لزوم كنترل 
سوداگري، به منظور حمايت از خانوارها و كسب وكارهاي 
مستقر در سرزمين اصلي و مناطق آزاد، معافيت هايي در 
نظر گرفته شده است؛ اين موارد از طريق معافيت ساخت 
مسكن، تخفيف عايدي سرمايه شركت هاي توليدي 
متناسب با ميزان اشتغال و رونق واحد توليدي، تخفيف 
عايدي سرمايه شركت هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي، 
تعويق مالياتي براي مشاغل، معافيت امالك مسكوني و 
خودرو و طالي مصرفي خانوار، در طرح مذكور لحاظ شده 
است.توجه به اين نكته ضروري است كه معافيت هاي 
اين طرح به گونه اي طراحي ش��ده است كه تقاضاي 
مصرفي افراد و خانوار ها در دارايي هايي نظير مسكن، 
خودرو، طال و جواهرات، به هيچ وجه مشمول ماليات 
نشود، بلكه فقط سوداگراني كه بيش از حد مصرفي 
خود و خانوار خود به خريد و فروش مكرر دارايي هاي 
مذك��ور اقدام مي كنن��د و در بازار اخت��الل به وجود 
مي آورند، مشمول اين ماليات مي شوند.تعدد و ميزان 
معافيت هاي اين طرح به گونه اي است كه اين ماليات 
به تعداد بسيار كمي از خانوارهاي جامعه )كمتر از پنج 

درصد بر اساس شواهد آماري( اصابت مي كند.

نبايد انتظار معجزه ارزي داشت
كام��ران ندري - كارش��ناس اقتص��ادي - اظهار كرد: 
شخصيت روساي بانك مركزي مي تواند در مديريت 
اقتصاد تاثيرگذار باش��د اما اين موض��وع در ايران زياد 
تاثيرگ��ذار نيس��ت، زيرا اقتص��اد ايران با مش��كالت 
ساختاري زيادي مواجه است و عوامل متعددي چون 
تحريم ها، رشد باالي نقدينگي، مداخالت دستوري در 
قيمت گذاري، انحصار شديد بنگاه هاي توليدي، رشد 
پايين اقتصادي، نرخ تورم و انتظارات تومي باال در نرخ ارز 
تاثيرگذار است. به گفته وي، وجود عوامل موثر در افزايش 
نرخ ارز دليل نمي شود كه رييس كل بانك مركزي قدرت 
اين را نداشته باشد كه بازار را تا حدودي مديريت كند و 
تغيير رييس كل بانك مركزي در اين شرايط مي تواند تا 
حدودي از شدت وخامت اوضاع كم كند اما نمي توانيم 
انتظار معجزه داشته باشيم.  اين كارشناس اقتصادي 
ادامه داد: رييس كل قوي مي تواند مانع درخواست هاي 
غيراصولي و زيانباري كه از ناحيه دولت بر بانك ها اعمال 
مي شود، شود. رييس جديد بانك مركزي شايد نتواند 
اوضاع را بهتر كند اما امكان و اختيارات اين را دارد كه مانع 
وخيم شدن اوضاع در بازار ارز شود و از سرعت افزايش 
قيمت دالر كم كند. ندري گفت: تصميم گيري درباره 
ساختار رژيم ارزي، شناورسازي نرخ ارز، رژيم ارزي چند 
نرخي، ميزان نرخ بهره، اضافه برداشت بانك ها، برداشت 
دولت از تنخواه در ساختمان بانك مركزي رخ مي دهد و 
عليرغم مشكالت ساختاري زياد در اقتصاد كشور، 
رييس كل بانك مركزي مي تواند با تصميم گيري 

در موارد ذكر شده نقش كليدي داشته باشد. 

از افزايش 20 درصدي حقوق تا نرخ 23 هزار توماني تسعير

سخنگوي دولت: 

خطيب نماز جمعه تهران: 

نشت غيررسمي بخش هايي از بودجه 1402

۳5 هزار خبر منفي درباره آينده اقتصادي كشور منتشر شده است

شهيد سليماني يك شخص نيست، يك جريان فكري است

س��خنگوي دولت با پرده برداري از تالش ه��ا براي القاي 
ناامني در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخير، گفت: يكي 
از مجموعه ها گزارش داده كه فقط در آبان ماه، ۳۵ هزار خبر 
منفي درباره آينده ارزش پول ملي و آينده اقتصادي كشور 
توليد شده تا سرمايه ها فرار كنند و در بازار ارز تأثير منفي 
بگذارد. »علي بهادري جهرمي« در نخس��تين جلس��ه از 
سلسله همايش هاي جهاد تبيين كه در حوزه  علميه مروي 
تهران برگزار شد، ضمن تشريح چالش ها و دستاوردهاي 
دولت سيزدهم و پاسخگويي به پرسش هاي طالب حاضر 
در اين نشست، با مثبت ارزيابي كردن روند كلي پيشرفت 
كشور طي ۴۳ سال گذشته اظهار داشت: در ۴۳ سال گذشته 
خدمات بس��ياري از سوي دولت هاي مختلف براي رشد و 
پيشرفت كشور صورت گرفته و بررسي آمارهاي بين المللي 
و مقايسه شاخص هاي كشور با ميانگين رشد جهاني نشان 
مي دهد به رغم وجود برخي نارسايي ها و سوءمديريت ها در 
ادوار مختلف و همچنين دشمني هاي بسيار با ملت ايران، 
اين روند هرگز متوقف نشده است.دبير هيات دولت وجود 
برخي ناكامي ها و نارسايي ها در روند كلي حركت كشور را 
امكان پذير دانست و افزود: هر ملتي در طرح كالن حركت 
ممكن اس��ت گاهي دچار خطا يا ناكامي شود اما ارزيابي 
واقعي بايد به صورت همه جانبه و كالن باشد و از جزئي نگري 
و توجه صرف به موفقيت ها يا ناكامي ها پرهيز كرد.بهادري 
جهرمي ادامه داد: آنچه امروز در فضاي رسانه اي از حركت 
كالن كش��ور در حال ترويج و القا به م��ردم ايران و جهان 
است، تصويري سياه و مطلق از ناكامي ها و شكست هاست؛ 
درحالي كه وقتي به كليت اين مسير نگاه مي كنيم در طي 
اين ۴۳ سال رش��د ملت ايران به صورت خطي نبوده بلكه 
به شكل سينوسي و رو به صعود بوده است و ايجاد همين 
ذهنيت منفي باعث مي شود ادراك درستي از ايران عزيز 
در اذهان عموم��ي داخل يا خارج صورت نگيرد.وي افزود: 

دش��منان براي ارايه يك تصوير غلط و مخ��دوش از ايران 
سال هاست در تالشند و مي خواهند با يك جنگ شناختي 
و با ابزار رسانه، ايران هراسي را به افكارعمومي القا كنند و در 
اين شرايط اهميت جهاد تبيين براي ارايه تصوير صحيح و 
واقعي از ايران اهميت پيدا مي كند.سخنگوي دولت در ادامه 
با اشاره به بحران هاي كشور در شهريور ۱۴۰۰ و زمان تحويل 
دولت دوازدهم به دولت سيزدهم، به تشريح تالش مجموعه 
دولت طي يك سال ۴ ماه اخير براي بهبود شرايط كشور در 
حوزه هاي مختلف پرداخت و درباره دستاوردها و اقدامات 
دولت سيزدهم در يك سال اخير توضيح داد: شهريور سال 
گذش��ته روزانه بيش از ۷۰۰ نفر فوتي كرونايي داش��تيم 
درحالي كه در آذر ماه امسال ۱۳ روز بدون فوتي كرونا ثبت 
شد.بهادري جهرمي افزود: ما يك سال است كه ليست تمام 
ابربدهكاران بانكي كه در گذشته نامشخص بود را به صورت 
ش��فاف در سايت منتشر كرديم. همچنين نسخه نويسي 
الكترونيكي كه ۱۶ سال پيش تصويب شده بود و تا شروع 
دولت ۱۰ درصد رشد داشت، در دولت سيزدهم به رشد ۹۸ 
درصدي رسيده است. مساله ناباروري نيز كه در كشور ما 
بيمه نبود، در اين دولت تحت پوشش بيمه قرار گرفت و ۹۰ 
درصد هزينه هاي آن را دولت مي پردازد.وي تسهيل صدور 
مجوز كسب و كارها را يك اقدام اساسي ودغدغه كارآفرينان 
برشمرد و گفت: تبديل ۵۰۰ مجوز كسب و كار به صورت 
ثبت محور، حذف يك هزار شرط مبهم از مجوزهاي كسب 
و كار، صدور برخط بيش از ۱۵۰ هزار مجوز كسب و كار از 
ابتداي امس��ال از اقدامات مهم براي تسهيل شرايط براي 
فعاالن كسب و كار بوده است.بهادري جهرمي جلوگيري از 
فرار مالياتي را يكي از اهداف دولت در سند تحول و تكاليف 
قانوني عنوان كرد و گفت: دولت سيزدهم در همين راستا 
۱۸ ميليون دستگاه كارتخوان را ساماندهي كرد و به درگاه 
مالياتي متصل نمود و با اي��ن كار ۱۰۰ درصد درآمدهاي 

مالياتي پيش بيني ش��ده در قانون بودجه با جلوگيري از 
فرار مالياتي صورت پذيرفت.س��خنگوي دولت در پاسخ 
به پرسشي درباره داليل عدم تغيير برخي مديران دولتي 
گفت: اين مطلب كه الزامًا هركس��ي كه در دولت قبل كار 
كرده، شخصي ناكارآمد يا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت 
باشد، درست نيست ولي قبول مي كنم كه دولت در تغيير 
برخي از مديران سرعت مناسبي نداشته است؛ به عالوه قطعًا 
سياست ها در حوزه هايي كه تغيير مديريتي نداشته، در اين 
دولت نسبت به دولت گذشته تغييرات جدي داشته است.

وي در پاس��خ به پرسشي در مورد سياست خارجي دولت 
بيان كرد: نگاه اين دولت به درون كشور است و معتقديم كه 
حل مشكالت در داخل كشور و باتوان داخلي انجام مي شود. 
ما يك كشور مقتدر و مستقل با ويژگي هاي منحصر به فرد 
هستيم كه مانند تمام كشورهاي جهان، با ساير كشورها 
تعامل مي كنيم. ما تنها رژيم غاصب صهيونيس��تي را به 
رسميت نمي شناس��يم و براي ارتباط با س��اير كشورها 
مشكلي نداريم.س��خنگوي دولت ادامه داد: ما در صورت 
حفظ استقالل و حقوق مان با همه كشورها تعامل خواهيم 
كرد و كشوري كه حقوق مارا رعايت نكند، فرقي ندارد كه 
شرقي يا غربي باشد، با آن ارتباط برقرار نمي كنيم. اين امريكا 
و كشورهاي غربي هس��تند كه ما را ظالمانه و غيرقانوني 
تحريم كرده اند و اگر آنها هم تحريم ها و سوءنيت شان را كنار 
بگذارند، قطعًا با آنها هم همكاري خواهيم كرد.وي اضافه 
كرد: تجربه تاريخي ما نشان داده دنياي غرب نه تنها حق ما 
را خورده بلكه هرجا وعده اي داده، زير آن زده است؛ بعد از 
برجام غربي ها قراردادها و تفاهم هاي بسياري با ما بستند كه 
در حوزه هاي مختلف مانند نفت، راه، هواپيما، راه آهن، گاز و 
انرژي سرمايه گذاري كنند اما با عهدشكني هيچكدام آنها را 
اجرايي نكردند. آنها تعدادي هواپيماي ملخي بي فايده به ما 
فروختند و عده اي نيز ساده انگارانه با آن عكس گرفتند ولي 

هم اكنون ۱۰ فروند از ۱۳ فروند آن در پاركينگ خوابيده 
است و كار نمي كند.سخنگوي دولت افزود: در مثال ديگر با 
چشم پوشي از توان شركت ها و متخصصان داخلي با توتال 
قرارداد نفتي بسته شد ولي اين شركت فرانسوي به جاي 
اينكه چاه را فعال كند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز 
ما را معطل نگه داشت، از طرف ديگر همين شركت مخزن 
در كشور مجاور را هم زمان بهره برداري مي كرد؛ عدم النفع 
اين قرارداد ساالنه ميلياردها دالر برآورد مي شود كه غربي ها 
و بانيان آن قرارداد خس��ارت بار بايد پاسخگوي آن باشند.

بهادري جهرمي در پاسخ به سوال ديگري در مورد افزايش 
اخير قيمت ارز و سكه گفت: ما در اين مدت ناترازي ارزي 
نداريم و درآمد ارزي ما بيش از مخارج ارزي ما است بنابراين 
دليل اقتصادي براي افزايش نرخ ارز در مقطع فعلي وجود 
ندارد. دش��من در جنگ تركيبي و اغتشاشات اخير، يك 
ناامني در كشور ايجاد كرد تا مسيرهاي كريدوري بسته شود 
و سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز سرمايه خودشان را 
از بازار كشور خارج كنند و همين امر يكي از داليل افزايش 
قيمت ارز در روزهاي اخير است.وي با اشاره به تالش ها براي 
القاي ناامني در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخير افزود: 
اخيراً يكي از مجموعه ها گ��زارش داد كه فقط در آبان ماه، 
۳۵ هزار خبر واحد براي القاي آينده منفي ارزش پول ملي 
و آينده اقتصادي كشور توليد شده كه در نهايت منجر به 
فرار سرمايه شود و در بازار ارز تأثير منفي بگذارد.سخنگوي 
دولت در پاسخ به پرسشي در مورد تعرفه واردات خودرو 
نيز بيان كرد: يكي از آفت هاي خودرو وارداتي، زياد بودن 
تعرفه واردات بود كه باعث افزايش نهايي قيمت خودروي 
خارجي مي شد و دولت براي اولين بار در آيين نامه واردات 
خودرو، تعرف��ه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۳۵ تا 
۹۰ درصد برحس��ب قدرت موتور كاهش داد تا قيمت 
مصرف كننده خودروي خارجي تاحد ممكن كاهش يابد.

امام جمعه موقت تهران گف��ت: اگر از رهبري در همه موارد 
اطاعت مي كرديم و دولت هاي قبلي ما خوب عمل مي كردند، 
امروز مش��كالت اقتصادي به اين كيفيت نداشتيم. آيت اهلل 
كاظم صديقي امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي نماز 
جمعه با اشاره به حماس��ه ۹ دي گفت: اين روز، روز احياي 
دين، پيروزي آرمان هاي شهيدان و روزي است كه به بركت 
حضور مردم، دشمن ناكام ماند و همه نقشه هايش بهم ريخت 
و آرامش از دست رفته به ملت بازگردانده شد و انسجام بين امام 
و امت بار ديگر استحكام خود را نشان داد.وي ادامه داد: اسالم 
در ميان مومنين تا امروز وجود داشته و هيچ كسي نتوانسته 
مومن را از امام خود جدا كند. مي خواستند امت و امامت را با 
جريان كور فتنه - كه همه قدرت هاي استكباري بدون پرده 
در صحنه خود را حاضر كردن��د و از بانيان فتنه و فتنه گران 

اعالم حمايت رسمي كردند - از يكديگر جدا كنند و بوق هاي 
تبليغاتي خود را در مسير به هم ريختن و دور كردن نظام و امت 
از ولي فقيه شان به كار بردند.وي بيان كرد: در فتنه ۸۸ بهانه، 
تقلب در انتخابات بود، مثل دروغي كه در انقالب رنگي اوكراين 
گفتند و مسير مردم را تغيير دادند؛ در اين اينجا هم انقالب 
سبز را مطرح كرده بودند و هدفشان نابودي انقالب اسالمي 
و جمهوري اسالمي بود. آنها مي خواستند پيوند سياست و 
ديانت و مديريت دين و حاكميت خدا با خواست مردم و مردم 
س��االري ديني را از بين ببرند.وي ادامه داد: بعد از هشت ماه 
آشوب و ناامني س��ال ۸۸ در تهران و در برخي شهرستان ها 
مردم در روز ۹ دي، يك خيزش و جوشش الهي و عمومي و 
همه جانبه را به صورت خودجوش، عليه استكبار و نقشه هاي 
بيروني به راه انداختند. مردم در آن روز اعالن كردند كه با يك 

دروغ نمي  توانيد مردم را به مرز نااميدي بكشانيد، دروغ شما 
را فهميديم. در آن روز يك عكس از رييس جمهور و شخصيت 
ديگري نبود، امت بود و امامشان، حضرت آيت اهلل خامنه اي و 
اين بصيرت مردم بود كه در موقع مناسب در وقتي كه بايد به 
ميدان بيايند، آمدند. مردم نشان دادند كه دوست و دشمن را 
شناخته و اصالت واليت را بازشناسي كردند و كشور و انقالب 
و نظام را بيمه كردند.صديقي با اشاره به ايام سالگرد شهادت 
سردار سپهبد قاسم سليماني، گفت: او يك شخص نيست، 
يك جريان، تفكر، مكتب و ابري پرباران و الگوست؛ از اين رو 
اكس��ير غيرت و معنويت و شهامت و دينداري است. خداي 
متعال اين مرد را با اين خصوصيات در دوره مجاهدت خود 
كه جهادش عظيم بود، نشان داد. يكي از ويژگي هاي شهيد 
سليماني اخالص بود كه بسيار در وي برجسته است و نمود اين 

جمله است كه »تو براي خدا كار كن، خدا برا تو كار مي كند«؛ 
اين شعار و سيره شهيد سليماني بود.وي اضافه كرد: ويژگي 
ديگر او تعبدش در همه جا بود كه ديده مي شد. يك بار او از 
دستگيري يك شرور مهم در سيستان و بلوچستان به رهبري 
گزارش مي دهند كه با چنان ترفندي و دعوت از وي باالخره 
او را دستگير كرديم، وقتي اين مطلب را رهبري مي شنوند 
دستور مي دهند كه فورا او را آزاد كنيد چرا كه در دينداري و 
مكتب ما كسي را كه دعوت كرديم به عنوان مهمان دستگير 
نمي كنيم، شما از او دعوت كرديد و مهمان شما بوده است. 
شهيد سليماني مي گويد، ديدم عجب رهبري داريم و آن فرد را 
آزادش كردند. از اين رو معتقدم اگر پيشرفت مي كنيم اين كار 
در اثر عبوديت است و آن هم در واليت معنا پيدا مي كند و اين 
را شهيد سليماني با تمام وجودش احساس و اجرا كرده بود. 



ادامه از صفحه اول|
او با اش��اره به ضرورت اتخاذ رويكردهاي جديد براي رفع 
نارسايي ها، اعالم كرد كه »بر اساس سياست جديد براي 
تثبيت نرخ ارز، قيمت هر دالر 28 هزار و 500 تومان تعيين 
شد و حتما نرخ نيما را روي همين قيمت تثبيت خواهيم كرد 
و واردات تمام كاالهاي اساسي و مواد اوليه و ماشين آالت را 

با اين نرخ تامين مي كنيم.«
فرزين ادامه داد: »س��اير مصارف ارزي كه حدود 40 مورد 
است، در بازار مبادله ارزي تامين خواهد شد. تالش مي كنيم 
اين نرخ به بازار آزاد عالمت بدهد. تمام نيازهاي ارزي را در 
نيما و بازار مبادله ارزي تامين خواهيم كرد و بازار ارز آزاد را 
مستمرا كوچك خواهيم كرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله 
ارزي نزديك خواهيم كرد.« رييس كل جديد بانك مركزي 
از مردم خواست به بانك مركزي اعتماد كنند تا بتواند بازارها 
را تثبيت كند. او گفته »آنچه كه بسيار مهم است اعتماد 
مردم به رييس بانك مركزي است؛ حتما تالش مي كنيم 
كه پاسخ اعتماد مردم را بدهيم.« فرزين مهم ترين وظيفه 
بانك مركزي را كنترل نرخ تورم و ن��رخ ارز عنوان كرده و 
يادآور شده كه »كليه اركان حاكميتي در اين مورد نقش 
دارند و بايد تمام دولت و تيم اقتصادي دولت در اين زمينه با 

بانك مركزي همكاري كنند.«

منتقدانچهميگويند؟
تعيين نرخ دالر بر روي عدد 28500 هزار تومان كافي بود 
تا اظهارات و انتقادات فراواني متوجه فرزين شود. مخالفان 
دولت اين ايده را به معناي عدم اس��تقالل بانك مركزي 
تفسير كردند و موافقان دولت نيز آن را نشانه اي از قدرت 
مديريت جديد دانستند. اقتصاددانان اما از منظري متفاوت 
به اين موضوع ورود كردند. مجيد شاكري پژوهشگر حوزه 
حكمراني مالي در اين خصوص گفت: »اگر مقصود آقاي 
فرزين از مصاحبه ديش��ب )پنجش��نبه شب( »ضمانت 
ميانگين نرخ ارز تامين كاالي اساس��ي و ماشين آالت با 
٢٨٥٠٠ در نيما« اس��ت، الزم است آن را تا همين امشب 
دقيق كنند.« شاكري در ادامه اظهاراتش با اشاره به ضرورت 
شفاف سازي در خصوص سياست هاي جديد بانك مركزي 
تاكيد كرد: »الزم است در اولين مواجهه رييس كل )بانك 
مركزي( سياس��ت هايش را شفاف و رس��ا و دقيق اعالم 
كند.« شاكري در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه آيا اين 
نرخ، تحول مثبتي را در بازار مي آفريند، گفت: اين موضوع 
نيازمند بررسي هاي بيشتر است. فردا بهتر مي توانم درباره 

اين موضوع اظهارنظر كنم.«
علي مروي فعال اقتصادي هم در واكنش به تثبيت نرخ دالر 
روي عدد 28500 تومان گفت: »متاسفانه، آقاي فرزين در 
مصاحبه تلويزيوني ديشب بر تثبيت نرخ ارز نيما تاكيد كرده 
است. هر چقدر فرزين براي وزارت اقتصاد خوب بود، براي 
بانك مركزي شكننده است. آقاي فرزين، از دالر جهانگيري 
عبرت بگيريد. بايد ريل حركت دولت را اصالح كنيد نه اينكه 
دنباله رو رويكردهاي سياست زده شويد.«عباس وطن پرور 
عضو اتاق ايران چهره ديگري اس��ت كه در اين خصوص 

واكنش نش��ان داد و اعالم كرد: »هرچند تعويض رييس 
كل بانك مركزي يكي از الزامات امروز كشور بود. ولي دكتر 
فرزين نه تنها كارنامه موفقي نداشت، )بلكه( امروز هم در قدم 
اول با دادن تضمين به حفظ رانت جهت ثروت اندوزي بيشتر 
به اصحاب قدرت با تثبيت نرخ دالر نيمايي زير نرخ بازار، 
نشان داد كه فاقد استقالل الزم و مردود مطلق خواهد بود.«

چرخهمستمرناترازيبودجهورشدتورم
علي شريعتي يكي ديگر از فعاالن اقتصادي كشور اما 
تالش كرد، ريشه هاي يكي از ابهامات مهم اين روزها را 
كنكاش كن��د. او در واكنش به اعالم نرخ دالر 28500 
توماني و در پاس��خ به اين پرسش كه چرا تغيير رييس 
بان��ك مرك��زي در كوتاه مدت باعث كاه��ش نرخ ارز 
مي شود؟ گفت: »به اعتقاد بنده تا مادامي كه مملكت 
درگير عدم ورودي منابع و دريافت واقعي پول هاي بلوكه 
شده باشد )برجام( و تنش هاي سياسي درحداكثر باشد 
)fatf و...( بس��تر مناسبي جهت حل منطقي مسائل 
وجود ندارد و چرخه سياه ناترازي و چاپ پول و تورم ادامه 
دارد!« او يادآور شد: »اما اين تغيير ها در واقع فقط تغيير 
راننده همان ماشين جوش آورده است، اولي با توصيه 
آرام  مي راند بعدي گازش را مي گيرد، پس رييس جديد 
جهت خوشنودي كوتاه منصوبين كوتاه مدت اقدام به 
خلق ارز فرزيني مي كند و با شكننده تر كردن وضعيت، 

نرخ آزاد را در كانال هاي زير40 كنترل مي كند .«

مسيرپيشرويبانكمركزي
دردورانجديد

در كش��اكش اي��ن اظهارنظرهاي انتقادي، ام��ا برخي از 
اقتصاددان ها نيز تالش كردند، تصويري از ضرورت هاي 
اقتصادي پي��ش روي فرزي��ن را نماي��ان كنند. محمد 
صادق الحسيني از جمله اين چهره هاي اقتصادي است كه 
در قالب توصيه هاي 5گانه به محمد رضا فرزين، رييس كل 
جديد بانك مركزي اعالم كرد: »1( نه س��يف باش��يد نه 
صالح آبادي! به دولت خط بدهيد نه اينكه دولت به شما خط 
بدهد! در مقابل خواسته هاي نامعقول بايستيد. ترديد نكنيد 
اين به نفع كشور و به نفع شماست. اگر اين نباشد كشور را 
به قهقهرا خواهيد ب��رد و خودتان را نابود خواهيد كرد. 2( 
در مديريت ارزي اسير سياسي ها نشويد: هزينه مبادله را 
پايين بياوريد يعني بازار فردايي را رسمي كنيد و در آن بازي 
كنيد، آتي سكه را باز كنيد، چندنرخي و نيما را جمع كنيد 
و در هرات و سليمانيه دخالت كنيد و با ابزارهاي اقتصادي 
مشخص، سفته بازي را به سمت بورس هدايت كنيد.3( 

قطعا فرصت اصالح نظام بانكي را نداريد.
اين فعال اقتصادي در ادامه گفت: »ولي چند اقدام فوري 
بكني��د: اول( آيين نام��ه 212۷0/۹1 و آيين نامه بي ربط 
طبقه بندي دارايي ها را لغو كنيد و يك آيين نامه تحقق زيان 
استاندارد تصويب كنيد. دوم( تعريف نكول در آيين نامه 
1۹121۶/00 را لغو كنيد و تعريف بازل از نكول را رسمي 
جايگزين كنيد. سوم( دستورالعمل موضوع ماده 25 را لغو 

كنيد و به عوض آن، چارچوب استفاده بانك از اعتبارسنجي 
را كه بالتكليف است، تعريف كنيد. چهارم( آيين  نامه براي 
ذخيره گيري متناس��ب با زيان انتظاري را مصوب كنيد. 
پنجم( آيين نامه حاكميت شركتي براي بانك ها بنويسيد 
كه تعارض منافع و كژمنشي را كاهش بدهد. ششم( چرخ 
را دوباره اختراع نكنيد و ضوابط حسابداري بانكي را مطابق 

gaap و به خصوص متمم cecl  بازنويسي كنيد.
4( با آمار بازي نكنيد و سانس��ور نكنيد. صادق باش��يد.

خودتان باش��يد. آمار كل ه��اي پول��ي رو منظم بدون 
استثنا هر چهارشنبه منتشر كنيد. همچنين تورم بانك 
مركزي را مجددا منتش��ر كنيد. 5( نرخ ارز را به صورت 
پيش بيني پذير با ش��اخص صادرات ارزش افزوده )كل 
صادرات منهاي منابع طبيعي( مرتبا در جهت مناسب 
تعديل كنيد. تكليف كنيد اداره صادرات بانك اين شاخص 
را تولي��د و به صورت منظم در اختيار عموم قرار دهد.« با 
عبور از اين اظهارنظرهاي ضد و نقيض اما بايد ديد كه آيا 
محمدرضا فرزين خواهد توانست توسن سركش ارز را در 
اقتصاد ايران مهار كند يا اينكه همچنان شاهد نوسانات 
ارزي خواهيم بود. علي صالح آبادي در ش��رايطي سكان 
هدايت بانك مركزي را به دس��ت گرفت كه در رزومه او 
مدرك كارشناسي ارشد معارف اسالمي و مديريت مالي 
از دانشگاه امام صادق قرار داشت. فرزين اما اقتصاد خوانده 
دانشگاه طباطبايي است و برخي معتقدند به نسبت مدير 

قبلي، نگاه تخصصي تري به اقتصاد و بازارها دارد.
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خاتمهمذاكراتايرانو
اوراسيا؛۲۸دي

طي روزهاي گذشته برخي از محافل خبري اعالم 
كردند كه موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا 
28 دي ماه امضا مي ش��ود در حالي كه پيگيري ها 
نشان مي دهد در اين تاريخ، خاتمه مذاكرات اعالم 

خواهد شد.
به گزارش، در سال 201۶، مذاكره براي الحاق ايران 
به اتحاديه اقتصادي اوراسيا متشكل از پنج كشور 
آغاز ش��د. حدود دو سال و نيم بعد از آغاز مذاكرات، 
يك موافقت نامه ترجيحي با اين اتحاديه منعقد شد 
كه به موج��ب آن 400 قلم كاال از هر دو طرف براي 

اعمال تعرفه ترجيحي مورد پذيرش قرار گرفت.
در مرحله بعد تالش شد كه سطح اين موافقت نامه 
از تجارت ترجيحي به تج��ارت آزاد ارتقا يابد كه به 
موجب آن، ح��دود ۹00 درصد از كدهاي تعرفه به 
تدريج صفر خواهد شد. طبق اعالم مسووالن مربوطه 
مذاكرات اين بخش نيز حدود يك سال و نيم به طول 
انجاميد كه در اواخر دي ماه، خبر اتمام مذاكرات و 
دستيابي به يك صورتجلسه نهايي اعالم خواهد شد.

در اين ارتباط ميرهادي سيدي مشاور امور بين الملل 
سازمان توس��عه تجارت ايران در گفت وگو با اظهار 
كرد: مذاكرات با اتحاديه اقتصادي اوراسيا در حال 
اتمام بوده و آخرين دور مذاكرات برگزار شده و فقط 

موارد جزئي باقي مانده است.
سرپرست گروه مذاكره كننده ايران با اتحاديه اوراسيا 
افزود: بر همين اس��اس نيز به احتم��ال زياد در 28 
دي ماه سال جاري خاتمه مذاكرات ايران و اوراسيا 
اعالم خواهد شد. البته اين مساله به معناي امضاي 

موافقتنامه نيست.

   امضاي موافقتنامه نياز به اخذ مجوز دارد
س��يدي ادامه داد: براي امضاي موافقتنامه نياز به 
طي كردن فرايندهاي داخلي و انجام هماهنگي ها 
ه��م در داخل ايران و هم در داخل 5 كش��ور طرف 
قرارداد، است. مشاور امور بين الملل سازمان توسعه 
تجارت ايران اضافه كرد: در سطح مذاكره كنندگان، 
مذاكرات انجام شده و به اتمام رسيده است، منتهي 
براي امضاي موافقتنامه همانطور كه ذكر ش��د نياز 
به طي كردن س��ازوكارهايي در داخل كشورهاي 
طرف قرارداد داريم كه پس از اخذ مجوزها، موافقت 
نامه امضا خواهد شد براي امضاي موافقتنامه نياز به 
طي كردن سازوكارهايي در داخل كشورهاي طرف 
قرارداد داريم كه پ��س از اخذ مجوزها، موافقتنامه 
امضا خواهد ش��د. از ط��رف ايران ۶ وزي��ر بايد اين 

موافقتنامه را امضا كنند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه در 28 دي ماه چه 
موردي اعالم خواهد ش��د، تصريح كرد: 28 دي ماه 
موافقتنامه امضا نمي ش��ود بلكه به احتمال زياد در 
اين تاريخ خبر اتمام مذاكرات و دس��تيابي به يك 

صورتجلسه نهايي، اعالم خواهد شد.
سرپرست گروه مذاكره كننده ايران با اتحاديه اوراسيا 
افزود: بايد مستندات حاصل ش��ده از مذاكرات، به 
صورت تفصيل بررسي ش��ود و پس از بررسي هاي 
انجام شده، متن موافقتنامه كه شامل فهرست كاالها 
و ه��ر مورد مربوط به اين حوزه در داخل كش��ورها 

ارزيابي خواهد شد.
وي تصريح كرد: وقتي نتيجه مذاكرات مش��خص 
و اس��ناد آماده امضا شود، فرآيند اخذ مجوز امضاي 
موافقتنامه شروع مي شود كه با توجه به اينكه نياز به 
تأييد مجلس داريم، ممكن است اين فرآيند كمي 

طول بكشد.

   ۸ ه�زار و 3۵۰ كاال مش�مول تعرف�ه آزاد 
مي شوند

سيدي در مورد اينكه چه تعداد كاال مشمول تعرفه 
آزاد مي شوند، گفت: 8 هزار و 350 قلم كاال در نظام 
طبقه بندي كاالها قرار دارند كه مشمول تجارت آزاد 
خواهند شد. بنابراين اگر صنعتي قادر به ارايه كااليي 
رقابت پذير است بايد خود را براي حضور در اين بازار 
آماده كند. مش��اور امور بين الملل سازمان توسعه 
تجارت ايران يادآور شد: يكي از مهم ترين تحوالت، 
روي آوردن كش��ورها به توافق هاي تجاري است؛ 
چنانكه در سال 1۹۹5 حدود ۷0 الي 80 توافق نامه 
تجاري در جهان منعقد شده بود و اكنون تعداد اين 

پيمان هاي تجاري بيش از ۶00 مورد است.

   تأمين زيرساخت ها پيش شرط 
توسعه روابط

غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران نيز 
در مورد مزاياي الحاق اي��ران به اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا، گفت: با اجرايي شدن تجارت آزاد بين ايران 
و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا بخش 

بزرگي از موانع توسعه تجارت مرتفع خواهد شد.
وي افزود: ايران به دليل برخورداري از كريدور شرق-

غرب و بندر چابهار مي تواند ضمن توسعه روابط خود 
با اوراسيا، زمينه ساز همكاري كشورهايي مانند هند 
با اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز باشد. ايران به دليل 
برخورداري از كريدور ش��رق-غرب و بندر چابهار 

مي تواند زمينه ساز همكاري هند با اوراسيا باشد
ش��افعي اضافه كرد: در س��ال هاي اخير اقداماتي 
همچون تالش براي تس��هيل صدور و لغو رواديد، 
توافق براي انجام س��رمايه گذاري هاي مش��ترك، 
ايجاد زيرساخت جهت برقراري مجدد روابط بانكي 
بر اساس ارزهاي ملي دو كشور و امضاي توافقنامه 
كريدور س��بز گمركي در راستاي توس��عه روابط 

في مابين انجام شده است.
رييس ات��اق بازرگاني اي��ران تصريح ك��رد: با اين 
حال الزم اس��ت جهت توسعه مناس��بات، اموري 
مانند ايجاد زيرس��اخت هاي الزم براي استفاده از 
كشتي هاي رو-رو، توس��عه روابط بانكي و تسهيل 
صدور ضمانتنامه هاي بانكي و فعال تر شدن كريدور 

سبز گمركي با جديت بيشتري پيگيري شود.

سكهكميازاوجپايينآمد
رييس اتحاديه طال و جواه��ر تهران با تاكيد بر اينكه 
بازار سكه و طال طي هفته اخير همپاي نرخ ارز روندي 
صعودي داشت، از افزايش 2.2 ميليون تومان هر قطعه 
س��كه و حدودا 100 هزار توماني هر گرم طال در اين 
هفته خبر داد كه بيشترين ميزان افزايش قيمت ها در 
عرض يك هفته، به شمار مي رود؛ گفت: اما با اين وجود 
پس از تغيير رييس كل بانك مركزي در روز گذشته، 
قيمت ها كم��ي از اوج فاصله گرفته و اندك كاهش را 

تجربه كرده اند.
نادر بذرافشان در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت 
يك هفته اخير بازار سكه و طالي داخلي اظهار كرد: با 
توجه به اينكه طي يك هفته اخير نيز بازار ارز در داخل 
همچنان روندي صعودي خود را دنبال كرده اس��ت، 
اين افزايش قيمت نرخ ارز بي تاثير بر بازار سكه و طال 
نبوده است و اين بازار را هم با افزايش همراه كرده است؛ 
بگونه اي كه در اين هفته هر قطعه سكه دو ميليون و 
200 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار حدود 100 

هزار تومان افزايش قيمت را به خود ديده است.
رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران ادامه داد: اين در 
حالي اس��ت كه قيمت طال در بازار جهاني كه يكي از 
دو پارامتر اصلي تاثيرگذار بر قيمت سكه و طال در بازار 
داخل اس��ت، در اين هفته به سبب تعطيلي بازارهاي 
جهاني )س��ال نو ميالدي( تغييرات چنداني نداشته 
اس��ت؛ از زماني كه بازارهاي جهاني تعطيل شد، تنها 
حدود پنج تا هفت دالر افزايش قيمت اونس جهاني 
ش��كل گرفت و قيمت جديدي نداشتيم. در حقيقت 
علت اصلي افزايش قيمت س��كه و طال متاثر از رشد 

نرخ ارز بوده است. 
اميدواريم با رويكردها و سياست هاي جديد كه احتماال 
با تغيير رييس كل بانك مركزي صورت خواهد گرفت، 
كنترل روند ن��رخ ارز و كاهش آن در بازارهاي داخلي 
ش��كل گيرد؛ در اينصورت قيمت ها در بازار س��كه و 
طال هم متعادل خواهد شد.وي تصريح كرد: از اواسط 
هفته با توجه به افزايش نرخ ارز، روند تقاضا در بازارهاي 
داخلي اندكي بيشتر شد و بازار سكه و طال بازار التهاب 
پيدا كرد و روند افزايش��ي تا پايان هفته ادامه دار شد. 
طي ماه هاي اخير تغييرات به نسبت قابل توجهي در 
رابطه با قيمت سكه و طال داشتيم اما با تغيير و تحولي 
كه روز گذش��ته در بانك مركزي رخ داد و رييس كل 
بانك مركزي تغيير كرد، اميدواريم كه با رويكردها و 
سياس��ت هاي جديد كه احتماال با تغيير رييس كل 
بانك مركزي صورت خواهد گرفت، كنترل روند نرخ 
ارز و كاهش آن در بازارهاي داخلي شكل گيرد؛ طبيعتا 
در اينصورت قيمت ها در بازار سكه و طال هم متعادل 
خواهد شد. اين مقام صنفي همچنين ابراز اميدواري 
كرد كه با تغييرات ص��ورت گرفته در بانك مركزي و 
تغيير رويكردها، روند قيمت ها در بازار سكه و طال طي 
 هفته هاي پيش رو روند ثبات و كاهش قيمت ها را شاهد 
باشيم و سياست هاي جديد بانك مركزي نقش مهمي 
را در كاهش و ثبات نرخ ارز را داش��ته باشم و به تبع در 
بازار سكه و طال تاثير خود را بگذارد و شاهد روند كاهش 

قيمت ارز، سكه و طال باشيم.
اگر بانك مركزي همان ابتدا، با افزايش عرضه س��كه 
ورود مي كرد، مي توانس��ت نقش مهم��ي در كنترل 

قيمت ها داشته باشد
بذرافشان تاكيد كرد: نكته اصلي افزايش نرخ ارز بوده 
است كه تاثر خود را بر قيمت سكه و طال داشته است. 
اما بخش��ي ديگر از آن به تقاضا و بخشي ديگر هم كه 
مي توانس��ت افزايش قيمت ها را ط��ي ماه هاي اخير 
كنترل كند، بحث عرضه بوده اس��ت. بانك مركزي با 
افزايش عرضه سكه، مي توانس��ت نقش مهمي را در 
كنترل و ثبات قيمت ها و كاهش حباب سكه كه بسيار 
شده است را داشته باشيم اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. 
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران در رابطه با تغيير 
قيمت سكه و طال در بازار وآخرين قيمت ها ثبت شده 
در پايان هفته براي انواع قطعات سكه و مصنوعات طال، 
گفت: همانطور كه اشاره شد، سكه در روز )پنجشنبه( 
ك��ه تا حدودا 22 ميليون و ۶00 هزار تومان هم پيش 
رفته بود، از بعداز ظهر روز گذشته )پنجشنبه( با اعالم 
خبر تغيير رييس كل بانك مركزي، در قيمت ها كمي 
كاهش نس��بت به اوج ها قيمت ها ديده شد و آخرين 
قيمت 21 ميليون و ۹00 هزار تومان را ثبت كرد )۷00 
هزار تومان كاهش قيمت س��كه از بعد از ظهر ديروز( 
. هر مثقال طالي 1۷ عيار نيز كه تا هش��ت ميليون و 
۶00 هزار تومان هم پيش رفته بود، 150 هزار تومان 
و هر گرم طالي 18 عيار حدود 30 هزار تومان نسبت 

به اوج خود، عقب نشيني كردند.

   اين هفته سكه ۲ ميليون و ۲۰۰ و طال 
۱۰۰ هزار تومان افزايش بها داشت

وي اف��زود: اما در مجموع طي ي��ك هفته اخير، روند 
قيمت  انواع قطعات س��كه و مصنوعات طال، رروندي 
افزايشي برآورد مي ش��ود. هر قطعه سكه تمام طرح 
جديد با دو ميليون و 200 هزار تومان افزايش نسبت 
به ابتداي هفته به 21 ميليون و ۹00 هزار تومان و هر 
قطعه سكه تمام قديم با يك ميليون و ۹00 هزار تومان 
افزايش قيمت نسبت به به ابتداي هفته 21 ميليون 
تومان در پايان هفته رسيده اند. نيم سكه با دو ميليون و 
100 هزار تومان در آخرين معامالت هفته 13 ميليون 
تومان و ربع س��كه با ۹00 هزار توم��ان افزايش، 10 
ميليون تومان قيمت داشته  است. سكه هاي گرمي نيز 
در پايان هفته چهار ميليون و ۹00 هزار تومان تعيين 
قيمت شده كه نسبت به ابتداي هفته 400 هزار تومان 

افزايش داشته است.
بذرافشان ادامه داد: هر مثقال طالي 1۷ عيار با 450 
ه��زار تومان افزاي��ش در طول اين هفت��ه در آخرين 
معامالت روز گذشته هشت ميليون و 380 هزار تومان 
قيمت داشته و هر گرم طالي 18 عيار يك ميليون و 
۹34 هزار تومان دادوس��تد شده كه نسبت به ابتداي 

هفته 100 هزار تومان افزايش بها را نشان مي دهد. 
اين مقام صنفي در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه 
نيز اظهار كرد: حباب سكه در حال حاضر در محدوده 

دو ميليون و 100 هزار تومان قرار دارد.

»تعادل«آخريناخبارمرتبطبابركناريصالحآباديوانتخابرييسكلجديدبانكمركزيرابررسيميكند

دبيركميتهكشاورزيمجمعتشخيصمصلحتنظام؛

نقشه راه فرزين

مهاجرتبزرگتاسال۲۰۵۰اتفاقخواهدافتاد!
دبي��ر كارگروه آب و محيط زيس��ت كميته كش��اورزي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است؛ مشكالت 
آب و خاك كشور فاصله چنداني تا تبديل شدن به بحران 
ندارد. در صورت ادامه وضعيت كنوني، تا سال 2050 مردم 
از اس��تان هاي جنوبي مجبور به مهاجرت به استان هاي 
شمالي تر مي شوند و اين مهاجرت موجب تشديد مشكالت 
براي بخش ديگري از س��رزمين مي ش��ود و ما به جايي 
خواهيم رسيد كه ديگر جاي خواب براي انسان نيست، چه 
برسد به غذا!. مهاجرت بزرگ تا سال 2050 اتفاق خواهد 
افتاد / 1۷ ماه طول مي كش��د كه غذاي 12 ماه مردم تهيه 
شود، اين يك فاجعه است! محمد بازرگان، دبير كارگروه 
آب و محيط زيس��ت كميته كشاورزي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادآنالين با 
انتقاد از نگاه دولت ها بر مديريت منابع آبي كش��ور، اظهار 
كرد: با توجه ب��ه قانون توزيع عادالنه آب، قانون جامع آب 
و دس��تورالعمل ها و صورت جلسات، مديريت منايع آبي 
با دولت است اما، تفكر آنها در سال هاي اخير حكمراني و 

مالكيت بر آب بوده است.
وي ادامه داد: وقتي دولت ها خ��ود را مالك منابع بدانند، 
هرطور بخواهد رفتار مي كنند، بدون اينكه جايگاهي براي 

پاسخگويي قائل شوند.
بازرگان با بيان اينكه اين نگاه دولت ها در كشور در حالي 
اس��ت كه در تمام دنيا حكمراني آب بر اساس مولفه هاي 
مختلف كه مهم ترين آن مديريت مش��اركتي ذي نفعان 
است، انجام مي شود، افزود: ايرانيان در هزاران سال پيش 
مديريت مشاركتي منابع را داشته اند كه از نمونه هاي آن 
مي توان به ميراب ها اشاره كرد، همچنين قنات ها و سدهاي 
زير زميني از اختراعات ايرانيان براي مديريت مشاركتي 

آب بوده  است. 
وي تصريح كرد: متاسفانه امروزه تمام اين تفكرها در كشور 
ما دور ريخته ش��ده و ج��اي آن را تفكر مخرب حاكميت 
دولت بر آب را گرفته است كه، موجب بحران در آب هاي 

زير زميني و آب هاي سطحي شده است.
به گفته بازرگان، در كشور ۶0۹ دش��ت وجود دارد كه از 
ميان آنها 430 دش��ت وضعيت فوق بحران��ي دارند كه از 
ميان دشت هاي فوق بحراني در 130 دشت ديگر آبخواني 

وجود ندارد. 
وي افزود: ما در 150 سال گذشته 50 ميليارد مكعب منابع 
آب زير زميني خود را ازدست داده ايم و اين به معني از دست 

رفتن ذخاير آبي براي آيندگان است.
بازرگان بدترين دوره مديريت آب هاي زيرزميني را مربوط 

به سال هاي 1384 به بعد دانست و گفت: در سال 1384 
تفكري اشتباه حاكم شد مبني بر اينكه، خداوند نعمت داده 
و بايد از آن استفاده كنيم. بر اساس اين تفكر اشتباه، چاه هاي 
غيرمجاز رشد جهشي داشت، به نحوي كه به همان تعداد 
كه چاه از سال 1350 تا 1384 ايجاد شد، از سال 1384 به 
بعد چاه غيرمجاز حفر شد تا جايي كه امروز شاهد فاجعه در 

مديريت منابع آب زيرزميني هستيم.

عملك�ردوزارتني�رودرمديري�تآب
شفافنيست

وي عملكرد وزارت نيرو در س��ال هاي اخير را نيز به شدت 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: بر اساس تفكر حاكميت دولت 
ب��ر آب، وزارت نيرو در دولت هاي مختلف هيچگاه خود را 
ملزم نداسته   كه به طور شفاف اطالعات مديريت منابع و 
مصارف را ارايه دهد. بازرگان معتقد اس��ت؛ در سال هاي 
اخير وزارت نيرو در حوزه هاي مهم آبريز اشتباهات بزرگ و 
فاحشي كرده است. وي اين اشتباهات در حوزه هاي آبريز 
را به كش��يدن چك بي محل توصيف كرد و گفت: به طور 
مثال در ح��وزه زاينده رود ميزان آبي كه وج��ود دارد 1.5 
ميليارد مكعب است، ولي وزارت نيرو به دليل دخالت برخي 
مديران، نمايندگان و نهادها يك ميليارد مترمكعب ديگر 
در اين حوزه تخصيص داده و بارگذاري كرده  است. يعني 
براي حوزه اي كه 1.5 ميليارد موجودي دارد 2.5 ميليارد 
چك كشيده شده كه 1 ميليارد بيش از ظرفيت آن منطقه 

براي بهره برداري است. بازرگان همچنين معتقد است؛ در 
مديريت وزارت نيرو بر آب، حس��ابداري آب وجود ندارد، 
موضوعي كه براي كش��وري با آب و هواي خشك و نيمه 

خشك نتايج فاجعه بار دارد.

سدسازيفاجعهديگردرمديريتمنابعآبي
اين عضو كميته كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، سدسازي را معضل بزرگ ديگر 
مديريت منابع آبي كشور عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 
از ۶0۹ دشت كشور در ۶00 دشت سدسازي شده است. در 
حالي كه به دليل شرايط آب و هوايي خشك و نيمه خشك 
ايران، بخش مهمي از آب ها در پشت سدها تبخير مي شود، 
بخش ديگر در انتقال بين شبكه اي از بين مي رود و باقي آن 
نيز به دليل نبود شبكه هاي فني در تهديد هدر رفتن است. 

مهت�مك�ردنكش�اورزيب�رايف�راراز
مسووليتاست

بازرگان در پاس��خ اين پرسش كه بخش كشاورزي متهم 
اصلي مش��كالت مص��رف آب در كش��ور و مقصر بحران 
آفريني در منابع آبي عنوان مي شود، گفت: بر اساس داده ها 
۶5 درصد آب در حوزه كش��اورزي استفاده مي شود كه از 
اين ميزان بخش مهمي به زمين باز مي گردد، متهم كردن 
بخش كش��اورزي براي پنهان كردن اشتباه مديريتي در 
دولت و وزارت نيرو اس��ت. وي ادام��ه داد: طبق قانون در 

آب هاي س��طحي دولت موظف بوده اس��ت شبكه هاي 
زيردس��ت ايجاد كند و حقابه بخش كشاورزي و محيط 
زيست را پرداخت كند اما، تا امروز اين مهم به درستي انجام 
نش��ده و آب هاي اين شبكه ها به بخش صنعت برده شده 
اس��ت. بازرگان بر اين باور است كه دولت ها به جاي متهم 
كردن بخش كش��اورزي و فرار از بار مسووليت قانوني، در 

طرح هاي كالن خود منابع آبي را مورد توجه قرار دهند. 
وي يادآور ش��د: به طور مثال دولت سيزدهم از طرح رشد 
جمعيت و ساخت يك ميليون مسكن سخن گفته است 
درحالي كه هم اكنون در تامين آب بسياري از شهرها مشكل 
داريم و اجراي اين نوع طرح ها بدون توجه به تامين منابع 
آبي مي تواند همه حوزه ها از كش��اورزي، محيط زيست، 

شرب و در نهايت امنيت غذايي كشور را به خطر بيندازد.
بازرگان در پاس��خ به س��والي ديگر مبني بر اينكه يكي از 
راهكارهاي كاهش مصرف آب اجراي الگوي كشت عنوان 
مي شود كه به تازگي تهيه و ابالغ شده است، گفت: الگوي 
كش��تي كه به تازگي ابالغ ش��ده، كاهش مص��رف آب با 
كاهش سينوسي توليد محصول است و بررسي آن نشان 
مي دهد عمال الگوي كشت نيست و يك گزارش از كاهش 
توليد است. وي با اش��اره به شرايط نگران كننده »ردپاي 
اكولوژيك« در ايران، اظهار كرد: در ايران رد پاي اكولوژيك 
1۷ ماه است به اين معني كه به دليل اثر مخرب انسان بر 
زمي��ن، در ايران 1۷ ماه زمان نياز اس��ت كه غذاي 12 ماه 
مردم تهيه ش��ود، اين يك فاجعه اس��ت و هر روز اين رقم 
بيشتر مي شود. به گفته بازرگان؛ در صورت ادامه شرايط 
كنوني، تا سال 2050 مردم از استان هاي جنوبي مجبور به 
مهاجرت به استان هاي شمالي تر مي شوند و اين مهاجرت 
موجب تشديد مشكالت براي بخش ديگري از سرزمين 
مي شود و ما به جايي خواهيم رسيد كه ديگر جاي خواب 
براي انسان نيست و چه برسد به غذا!. دبير كارگروه آب و 
محيط زيست كميته كشاورزي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تاكيد دارد؛ براي كند كردن تخريب منابع نظام و دولت 
بايد تصميم سخت بگيرند و اين تصميم سخت شفاف سازي 
شرايط منابع توليد غذا است، همچنين اجازه داده شود تابلو 
حسابداري آب روشن و شفاف شود تا انديشمندان نظرات 
خود را ارايه دهند تا به مرحله اجرا برسد، ضمن آنكه، الزم 

است الگوي كشت مبتني بر آمايش زمين تهيه شود.
بازرگان اضافه كرد: اگر به راهكارهاي كارشناسان براي گذر 
از بحران توجه شود، شايد در 20 سال آينده امكان گذر از 
بحران را داشته باشيم در غير اين صورت فاجعه اتفاق خواهد 

افتاد و ديگر قابل جبران نيست.



در هفت��ه اخير بورس تهران توانس��ت به طور عجيبي 
ركوردش��كني كند اما نكته جالب اينجاس��ت كه اين 
ركوردش��كني همراه با افت بخش��ي از پرتفوي هاي 
سرمايه گذاري بود و يعني رشد شاخص نتوانسته زيان 
سهامداران را جبران كند. البته پرتفوي اين سهامداران 
مربوط به سال  99 و اوج بورس است كه اكنون در زيان 

بيش از 50 درصدي هستند.
مش��كل اينجاس��ت كه با توجه به وضعيت بازارهاي 
م��وازي و بورس اين ت��رس ايجاد مي ش��ود كه اتفاق 
س��ال 99 در بورس تكرار شود يعني اقبال بيش از حد 
سهامداران به علت رشد شاخص و سپس دوباره افت و 
سقوط آن. اگر كمي داده را بررسي كنيم به اين نتيجه 
مي رسيم كه ميزان اقبال به بازار سرمايه افزايش يافته 
و آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد در پايان 9 ماهه 
سال جاري، تعداد ثبت نام سهامداران در سامانه جامع 
اطالعات مشتريان »سجام« با عبور از دو ميليون نفر، 
به دو ميليون و ۱5۱ هزار و ۱۲۷ نفر رس��يده است كه 
در مقايسه با تعداد ثبت نام كنندگان در كل سال ۱۴00 
رش��د ۲۷ درصدي را ثبت كرده است. گفتني است در 
سال ۱۴00 تعداد كل ثبت نام ها به يك ميليون و ۶00 

هزار رسيده بود.
اين افزايش كد اگر ادامه دار باشد مي توان ناشي از اقبال 
س��هامداران دانست؛ از س��وي ديگر عرضه خودرو در 
بورس كاال باعث شد كه اقبال سهامداران نسبت به بازار 
سرمايه افزايش يابد. بررسي ها نشان مي دهد رشد تعداد 
كدهاي بورسي با افزايش عرضه خودرو در بورس كاال 
همزمان بوده است. از آنجا كه افراد براي خريد خودرو از 
بورس كاال بايد كد بورسي داشته باشند، به نظر مي رسد 
اين بازار اصلي ترين دليل رشد تقاضا براي دريافت كد 
سهامداري بوده اس��ت. به ويژه آنكه بازار سهام در اين 
مدت تحرك خاصي نداشته و بيش از آنكه شاهد ورود 
پول و سرمايه جديد باش��د، خروج پول را تجربه كرده 
است. عرضه خودرو در بورس كاال از ۲۸ ارديبهشت ماه 
سال جاري آغاز شده و همچنان نيز ادامه دارد. بورس 
كاال اعالم كرده شركت هاي خودروساز براي هفته آينده 
هم عرضه هاي تازه اي را تدارك ديده اند. آمارها نشان 
مي دهد تا پايان آذر ماه، ۱۷ هزار و ۷۶۶ دس��تگاه انواع 
خودرو از طريق بورس كاال عرضه شده است. طبق آمار، 
خريداران توانسته اند از طريق بورس كاال، با قيمت هاي 
ارزان ت��ر از ب��ازار صاحب خودرو ش��وند. بدين ترتيب 
خريداران دست كم معادل ۲ هزار و ۷۷ ميليارد تومان 
به دليل خريد خودرو از بورس سود كرده اند. همچنين 
يكي از موضوعاتي كه در هفته هاي گذشته سبب رشد 
بورس شده اس��ت، به جريان افتادن موضوع ماليات بر 
عايدي سرمايه در مجلس بوده است. در صورت اجراي 
طرح ماليات بر عايدي س��رمايه، احتمال جذب منابع 
سرگرداني كه در بازار هاي موازي وجود دارد، به سمت 
بازار هاي با شفافيت بيشتر وجود خواهد داشت و بازار 
سرمايه پتانس��يل جذب بخشي از اين منابع را خواهد 
داشت. اما با توجه به اتفاقاتي كه در نيمه اول سال ۱۳99 

در بازار س��رمايه رخ داد و در آن مقطع، تجربه نس��بتًا 
تلخي براي فعاالن غيرحرفه اي اين بازار رقم زد، احتمااًل 
اين بار ورود نقدينگي به بازار س��هام با تامل بيش��تري 
صورت خواهد گرفت. ورود نقدينگي سرگردان به بازار 
سرمايه زماني سبب خير خواهد شد كه اين سرمايه ها 
از طريق ابزار هاي س��رمايه گذاري غيرمستقيم جذب 
شوند تا عالوه بر آنكه ورود نقدينگي به دور از هيجان و 
به صورت حرفه اي تر صورت مي گيرد، خروج نقدينگي 
از اين بازار هم به دور از هيجان باشد. در چنين شرايطي 
جذب منابع در بازار سرمايه، پايدار و بلندمدت خواهد 
بود. در مقطع كنوني، ارزش بازار سرمايه با قيمت ارز در 
محدوده كنوني، در حدود ۱۴0 ميليارد دالر است و اين 
ارزش روز نشان دهنده آن است كه از كف بازار سرمايه، 
فاصله چنداني نداريم و اين بازار براي س��رمايه گذاران 
بلندمدت، كامال مناسب و معقول است. از سوي ديگر 
با توجه به آنكه حدود ۶5 درصد از شركت هاي فعال در 
بازار سرمايه، صادرات  محور هستند؛ افزايش نرخ ارز در 
بازار غيرمتشكل و به دنبال آن در سامانه نيما، مي تواند 

اثر مستقيم روي سودآوري شركت  ها داشته باشد.

    ركوردشكني بازار در هفته اخير 
بازار س��رمايه اي��ران در هفته ابتداي��ي دي ماه، فصل 
زمستان را توفاني شروع كرد و تقريبا همه ركوردهاي 
بورس در اين هفته شكسته شد. رشد خيره كننده ۱5۱ 
هزار واحدي شاخص كل در هفته ابتدايي دي ماه نشان 

مي دهد، مولفه هاي موثر بر بازار سرمايه فعاليت خود را 
شروع كرده اند. در هفته ابتدايي دي ماه يك اتفاق مهم 
ديگر نيز در بورس رخ داد. در تمام روزهاي اين هفته پول 
حقيقي وارد بازار سرمايه شد و در روز چهارشنبه ركورد 
ورود سرمايه حقيقي به بورس در سال ۱۴0۱ شكسته 
شد. رش��د ۷۱ هزار واحدي شاخص كل بورس در روز 
چهارشنبه نيز ركورد ديگري است كه در سال ۱۴0۱ 
تاكنون شكسته نشده بود. ارزش معامالت خرد و ارزش 
كل معامالت بورس نيز در اين هفته شكسته شد تا همه 
ركوردهاي بازار سهام در اين هفته تغيير كنند. در پايان 
هفته اخير شاخص كل باال تر از هفته پيشين قرار گرفت 
و بيشترين صعود هفتگي در 9 ماه گذشته را ثبت كرد.

در پايان هفته گذش��ته، ش��اخص كل ب��ورس تهران 
پنجمين روز صعودي متوالي را پش��ت س��ر گذاشت. 
ش��اخص كل در اولين روز كاري هفته ۴۱ هزار و ۸0۳ 
واحد رش��د كرد و وارد كانال ۱.5 ميليون واحدي شد. 
شاخص روز يكشنبه نيز ۲5 هزار و 5۶۴ واحد باال آمد 
و روز دوش��نبه صعود ۱۲ هزار و ۸۲9 واحدي داشت. 
ش��اخص كل روز چهارشنبه، در آخرين روز معامالتي 
هفته، ۷0 ه��زار و 9۱۸ واحد رش��د كرد و ضمن ثبت 
بيشترين رشد در سال جاري، وارد كانال يك ميليون 
و ۶00 هزار واحدي ش��د. ش��اخص كل در آخرين روز 
كاري هفته به رقم يك ميليون و ۶۴۷ هزار و ۳۱۴ واحد 
رسيد و نسبت به آخرين روز معامالتي هفته قبل ۱5۱ 
هزار و ۱۱۴ واحد باال   تر ايستاد تا بازدهي هفته شاخص 

بورس مثبت ۱0 درصد ش��د. شاخص كل هم وزن در 
اولين روز هفته ۱0 هزار و 55۳ واحد رشد كرد و در روز 
يكشنبه ۶ هزار و ۴۷9 واحد باالتر ايستاد. اين شاخص 
در روز دوشنبه نيز افزايش ۴ هزار و ۳0۱ واحدي داشت 
و در آخرين روز هفته نيز رشد ۱۳ هزار و ۶۲۷ واحدي را 
تجربه كرد. شاخص كل هم وزن در پايان هفته نسبت 
به هفته پيش��ين ۳۴ هزار و 9۶0 واحد باال تر ايستاد و 

بازدهي مثبت ۷.۸۴ درصدي را ثبت كرد.
در هفته اخير ميانگي��ن ارزش معامالت كل هفته ۶5 
ه��زار و ۶۱5 ميليارد تومان بود كه نس��بت به رقم 5۳ 
هزار و ۱۸0 ميلياردي هفته پيشين، رشد ۲۳ درصدي 
داشته اس��ت. در اين هفته، ميانگين ارزش معامالت 
خرد بورس ۸ هزار و ۲۸۶ ميليارد تومان بود كه نسبت 
به رقم 5 هزار و ۱99 ميلياردي هفته پيشين، افزايش 

59 درصدي داشته است.
در تمام��ي روزهاي معامالتي هفته ش��اهد ورود پول 
حقيقي بودي��م. در روز ابتداي��ي ارزش خالص تغيير 
مالكيت حقوقي به حقيقي ب��ازار ۴۸5 ميليارد تومان 
بود. روز يكش��نبه ۲۲9 ميليارد تومان وارد ش��د و روز 
دوشنبه ارزش پول ورودي ۲۴۸ ميليارد تومان بود. روز 
چهار شنبه براي چهارمين روز متوالي سرمايه حقيقي 
وارد ش��د كه ارزش آن هزار و ۱۴۴ ميليارد تومان بود. 
در مجموع كل هفته ۲ هزار و ۱0۶ ميليارد تومان پول 
حقيقي به بورس وارد ش��د و ميانگين روزانه ورود پول 

حقيقي 5۲۶ ميليارد تومان بود.
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ترس ذهني از ريزش 
كاموديتي ها از بين رفته!

بورسان| سينا سليماني، مدير سرمايه گذاري كارگزاري 
امين سهم با تاكيد به اينكه در بازار سرمايه بيشتر از آنكه 
نياز به حرف داشته باشيم، نياز به عمل درماني احساس 
مي شود، گفت: آشفتگي هاي بزرگ اقتصادي نبايد تعادل 
بازار سرمايه را بر هم زند. در بحث مربوط به نرخ بهره كه 
موضوعي جدي و تاثيرگذار بر بازار سرمايه است، آشفتگي 
مشاهده مي شود و همچنين در سياست گذاري نرخ دالر 
و فاصله نيما با بازار آزاد با چالش هاي بس��ياري مواجه 
هستيم.وي افزود: متاسفانه نبايد اجازه داد سردرگمي 
اقتصاد در بازار س��رمايه منعكس شود و سرمايه گذار را 
به جاي سرمايه گذاري در بازار به سمت بازارهاي ديگر 
هدايت كند.مدير سرمايه گذاري كارگزاري امين سهم با 
اشاره به اينكه در وضعيت پرريسك بازار، سرمايه گذاران 
براي حفظ ارزش سرمايه هاي خود سراغ بازارهاي ديگر 
مي روند، اظهار كرد: بازار س��رمايه كش��ور ارزنده است 
بنابراين نبايد در گير و دار تصميم گيري هاي خلق الساعه 
يا برخي ريسك ها بيفتد.سليماني با تاكيد به اينكه بايد 
مانع از عقب ماندن بازار سرمايه نسبت به بازارهاي ديگر 
شد، تصريح كرد: سياست گذاران و تصميم گيران كشور 
با ارايه راهكارهاي درس��ت و مديريت شده بايد بيش از 
پيش به مهم ترين دغدغه ها و مسائل اين روزهاي بازار 
سرمايه كه شامل ريسك افزايش اختالف نرخ دالر و نيما، 
كسري بودجه قطعي دولت و احتمال افزايش نرخ بهره 
بانكي است، رسيدگي كنند تا بازار سرمايه دچار آسيب و 
ضرر و زيان كمتري شود. وي با اعالم اينكه نقدشوندگي 
در بازار سرمايه نسبت به بازارهاي ديگر باال است، عنوان 
كرد: تبادل دارايي در بازار س��رمايه بسيار راحت است 
به ط��وري كه مي توان آن دارايي را ب��ه راحتي نقد كرد. 
بنابراين فعاالن بازار تغييرات را در ارزش دارايي محاسبه 
و منعكس مي كنند. مدير سرمايه گذاري كارگزاري امين 
سهم خاطرنشان كرد: اگر فرض كنيم كه نرخ دالر افزايش 
مي يابد، نرخ نيما هم بايد ح��دود ۳۴ تا ۳۶ هزار تومان 
افزايش يابد تا فاصله و اختالف اين دو نرخ كاهش پيدا 
كند. اما با اين حال رغبت سرمايه گذاران به سهم خريدن 
افزايش يافته است و با رشد نرخ نيما هم كم كم ترس بازار 
خواهد ريخت. سليماني با اشاره به اينكه بازارهاي جهاني 
طي يك سال گذشته رشد و اصالحات الزم را داشته اند، 
خاطرنش��ان كرد: با توج��ه به انتظ��ارات تورمي كه در 
بازارهاي جهاني كنترل شده، بازار سرمايه كشور در بحث 
مربوط به كاموديتي ها به كف مطمئن تر شده و اين امر 
باعث شده ترس ذهني از ريزش كاموديتي ها از بين برود. 

بورس؛ مأمني براي
جذب نقدينگي هاي سرگردان

بازار س�رمايه| فرش��يد زرين كيا مديرعامل شركت 
مشاور سرمايه گذاري خط ارزش در خصوص تاثير اجراي 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه بيان كرد: بيش از يك سال 
است كه كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس 
مورد تصويب قرار گرفته و جزييات براي بررسي بيشتر به 
كميسيون اقتصادي ارجاع شده است؛ ولي هر بار به دليلي 
اجراي اين طرح به تاخير افتاده است. در مقطع كنوني با 
توجه به تالطم هاي بازار ارز، س��كه و مسكن، پيش بيني 
مي ش��ود عملياتي ش��دن اين طرح با جديت و سرعت 
بيشتري دنبال ش��ود. وي افزود: در صورت اجراي طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه، احتمال جذب منابع سرگرداني 
كه در بازارهاي موازي وجود دارد، به س��مت بازارهاي با 
شفافيت بيشتر وجود خواهد داشت و بازار سرمايه پتانسيل 
جذب بخشي از اين منابع را خواهد داشت. اما با توجه به 
اتفاقاتي كه در نيمه اول سال ۱۳99 در بازار سرمايه رخ داد 
و در آن مقطع، تجربه نسبتاً تلخي براي فعاالن غيرحرفه اي 
اين بازار رقم زد، احتماالً اين بار ورود نقدينگي به بازار سهام 
با تامل بيشتري صورت خواهد گرفت. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به ضرورت ترغيب مردم به سرمايه گذاري 
غيرمستقيم در اين بازار گفت: نكته حائز اهميت در شرايط 
فعلي، سياست گذاري هاي متوليان بازار سرمايه در مورد 
سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس است . معتقدم عالوه 
بر آنكه قوانين و مقررات بازار سرمايه بايد به نحوي اصالح 
شوند كه مردم ترغيب به سرمايه گذاري غيرمستقيم در اين 
بازار شوند، مي بايست از طريق ابزارهاي تشويقي از جمله 
كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس 
نسبت به سرمايه گذاري مستقيم، جذابيت سرمايه گذاري 
غيرمستقيم را افزايش دهند. ورود نقدينگي سرگردان به 
بازار سرمايه زماني سبب خير خواهد شد كه اين سرمايه ها 
از طريق ابزارهاي سرمايه گذاري غيرمستقيم جذب شوند 
تا عالوه بر آنكه ورود نقدينگي به دور از هيجان و بصورت 
حرفه اي تر صورت مي گيرد، خروج نقدينگي از اين بازار 
هم به دور از هيجان باشد. در چنين شرايطي جذب منابع 
در بازار سرمايه، پايدار و بلندمدت خواهد بود. زرين كيا در 
خاتمه ضمن تاكيد بر ارزندگي بازار سرمايه اظهار كرد: در 
مقطع كنوني، ارزش بازار سرمايه با قيمت ارز در محدوده 
كنوني، در حدود ۱۴0 ميليارد دالر است و اين ارزش 
روز نشان دهنده آن اس��ت كه از كف بازار سرمايه، 
فاصله چنداني نداريم و اين بازار براي سرمايه گذاران 

بلندمدت، كامال مناسب و معقول است. 

شرط جديد
براي خريد خودرو از بورس

بورس كاال در نامه اي شرايط خريد خودرو پژو ۲0۷ و هايما 
S۸ را كه قرار است يكشنبه هفته آينده عرضه شود ابالغ 
كرد و در اين دستورالعمل، شرط عدم خريد خودرو تا قبل 
از سال 9۸ الزامي شده است. در اطالعيه مدير بازرسي و 
امور اعضاي بورس كاالي ايران درباره شرايط خريد پژو 
۲0۷ و هايما S۸ آمده است: مهلت ثبت سفارش ساعت 
۱۷ روز شنبه ۱0 دي است و ميزان پيش دريافت خريد 
پژو ۲0۷ صددرصد و هايما S۸ پنجاه  درصد در نظر گرفته 
شده است. همچنين هر كد بورس��ي صرفا امكان ثبت 
س��فارش روي يك كد عرضه از مجموع عرضه هاي روز 
انجام معامله را دارد. در اين دستورالعمل يك شرط جديد 
اعمال شده مبني بر اينكه افرادي كه از ابتداي سال ۱۳9۸ 
از ش��ركت هاي خودروس��ازي موفق به خريد خودروي 

سواري شده اند امكان ثبت سفارش ندارند.

كابوس ۲۰۲۲ بورس هاي 
جهاني موقتا تمام شد

بلومبرگ| انتظار مي رود سهام در نيمه اول سال ۲0۲۳ 
به پايين ترين حد س��ال ۲0۲۲ برگردد. اين گزارش به 
پيام هاي استراتژيست هاي چند شركت معتبر خدمات 
مالي و بانكداري امريكايي چندمليتي اس��تناد كرده و 
مي گويد: سهام در نيمه اول سال آينده با كاهش تازه اي 
روبرو مي شود، زيرا درآمد شركت ها تسليم رشد اقتصادي 
ضعيف تر شده اس��ت و تورم كماكان باالست. نيمه دوم 
سال ش��اهد بهبود خواهيم بود اما اين رشد احتمااًل يك 
بازگشت ماليم و موقتي باشد. بازار سهام در سال ۲0۲۲ 
به  عنوان يك ب��ازار ناموفق، به تاريخ س��ال هاي بد بازار 
پيوست. براي معامله گراني كه اين وضعيت را پشت سر 
گذاشتند، مانعي بالقوه براي بازگشت فوري وجود دارد. 
چيزي كه حس بدتري نس��بت به زيان اصلي دارد. هر 
چند كه افت ۲5 درصدي ش��اخص S&P 500 )قيمت 
سهام 500 شركت دولتي ايالت متحده امريكا( در طيف 
پايين تر سقوط هاي بازار نزولي قرار مي گيرد؛ اما تحقق 
اين وضعيت نيز راه سخت و دشواري را مي طلبد. بازار با 
ميانگين مدت نزولي بودن ۲.۳ روز، بدترين ميانگين را 
از س��ال ۱9۷۷ داشته است. در حالي كه سهام با كاهش 
متوسط به سمت تعطيالت كريسمس حركت مي كرد، 
هركسي كه به افزايش قيمت دوباره سهام )از پايين ترين 
سطح اكتبر تا جهش دسامبر( اميدوار بودغائله را باخت. 
ش��اخص S&P 500 در پنج روز 0.۲ درصد سقوط كرد 
و زيان ماهانه خود را به ۶ درصد رساند. بازاري كه گاهي 
به نظر مي رس��يد تقريبًا آگاهانه متمايل به از بين بردن 
خوش بيني سرمايه گذاران است؛ روندهاي نزولي و روزهاي 
غيرقابل اعتماد شاخص هاي خريد، بيش از اندازه طوالني 
شدند. جاس��تين والترز، بنيانگذار گروه سرمايه گذاري 
بسپوك در يادداشت  روز دوشنبه اش نوشت: ضرب المثل 
قديمي در وال استريت وجود داشت كه مي گفت »وقتي 
ديگران مي ترس��ند، حريص باش و بخر و وقتي ديگران 
حريص هستند، بترس و بفروش!«  اما براي سال ۲0۲۲ 
بايد گفت وقتي ديگران مي ترسند، حريص باش و بفروش 
و وقتي ديگران حريص هستند بترس و باز هم بفروش. 
معامله گران روزانه )سرمايه گذاراني كه از طريق معامالت 
كوتاه مدت و س��ريع در طول روز كسب سود مي كنند( 
۲0 ميليارد دالر از س��هام خود را در ماه دس��امبر به طور 
خالص فروخته اند و مجموع فروش آنها را در ماه هاي اخير 
تقريباً به ۱00 ميليارد دالر رسيده است. يعني ۱5 درصد 
انباشت سرمايه يشان در سه سال اخير. گزارش ديگري 
از وب س��ايت بلومبرگ به ما مي گويد كه انتظار مي رود 
سهام در نيمه اول س��ال ۲0۲۳ به پايين ترين حد سال 
۲0۲۲ برگردد. اين گزارش به پيام هاي استراتژيست هاي 
چند شركت معتبر خدمات مالي و بانكداري امريكايي 
چندمليتي اس��تناد كرده و مي گويد: سهام در نيمه اول 
س��ال آينده با كاهش تازه اي روبرو مي شود، زيرا درآمد 
شركت ها تسليم رش��د اقتصادي ضعيف تر شده است و 
تورم كماكان باالست. نيمه دوم سال شاهد بهبود خواهيم 
بود اما اين رشد احتماالً يك بازگشت ماليم و موقتي باشد. 
براساس نظرسنجي بلومبرگ كه در اين ماه منتشر شد، 
مديران ارشد پولي همچنين شروع دشواري را براي سال 
۲0۲۳ پيش بيني مي كنند كه سود آن به نيمه دوم سال 
متمايل خواهد شد. ميانگين هدف ۲۲ استراتژيست كه 
توسط بلومبرگ بررسي شده اس��ت نشان مي دهد كه 
S&P 500 در س��ال آينده با در ش��اخص ۴0۷۸ به كار 
خود پايان مي دهد )حدود ۷٪ بيش��تر از سطوح فعلي( 
خوش بينانه تري��ن پيش بين��ي افزاي��ش ۲۴ درصدي 
اس��ت، در حالي كه ديدگاه نزولي كاهش ۱۱ درصدي را 

پيش بيني مي كند.

داشبوردهاي جديد نظارتي 
براي تقويت نظارت هوشمند

بر »معامالت الگوريتمي«
داش��بوردهاي جديد نظارتي به منظور تقويت نظارت 
هوش��مند در حوزه معامالت الگوريتم��ي، مبتني بر 
الگوهاي جهاني در سامانه نظارتي، راه اندازي و پياده سازي 
ش��د و از ابتداي هفته گذش��ته )۱۴0۱/9/۲۶( آغاشز 
به كار كرد. با راه اندازي و ش��روع به كار اين داشبوردها، 
آن دس��ته از كدهاي معامالتي كه در طول زمان بازار، 
هشدار هوشمند معامله الگوريتمي در مورد آنها فعال 
مي  ش��ود و ظن اس��تفاده از الگوريتم در معامالت آنها 
وجود دارد، شناس��ايي و به نحو مقتضي با آنها برخورد 
مي شود. از ابتداي هفته گذشته تاكنون، حدود ۸0 كد 
معامالتي در دسته اشخاص حقيقي شناسايي شد كه 
تذكرات الزم به كارگزار مربوط��ه ارايه و در خصوص 5 
مورد به دليل تكرار تخلف، دسترس��ي برخط سهامدار 
مسدود ش��د. با توجه به اهميت دو حوزه »عمليات« و 
»نظارت« در موضوع معامالت الگوريتمي، اقداماتي طي 
هفته هاي اخير در اين خصوص انجام شد كه اهم آن به 
شرح زير است:  داشبوردهاي جديد نظارتي به منظور 
تقويت نظارت هوشمند در حوزه معامالت الگوريتمي، 
مبتني بر الگوهاي جهاني در سامانه نظارتي، راه اندازي و 
پياده سازي شد و از ابتداي هفته گذشته )۱۴0۱/9/۲۶( 
آغاز به كار كرد. با راه اندازي و شروع به كار اين داشبوردها، 
آن دس��ته از كدهاي معامالتي كه در طول زمان بازار، 
هشدار هوشمند معامله الگوريتمي در مورد آنها فعال 
مي شود و ظن استفاده از الگوريتم در معامالت آنها وجود 
دارد، شناسايي و به نحو مقتضي با آنها برخورد مي شود. 
الگوي نظارتي مورد استفاده، برگرفته از الگوهاي جهاني 
و مبتني بر رويكرد پيش��گيرانه و با هدف جلوگيري از 
تكرار و استمرار تخلف است، به نحوي كه در طول زمان 
بازار، كدهاي مشكوك شناسايي و پس از بررسي هاي 
تكميلي و نهايي و احراز تخلف، از طريق سامانه مربوطه، 
تذكر سيستمي به كارگزار ارسال مي شود تا ضمن اطالع 
به معامله گر، هش��دار اوليه به كارگزار و معامله گر داده 
شده و از تكرار تخلف پيشگيري شود؛ اما در صورت تكرار 
تخلف مشابه براي بار دوم، دسترسي مشتري متخلف به 
سامانه برخط كارگزار مسدود شده و چنانچه پس از اخذ 
تعهد از مش��تري و برقراري دسترسي دوباره به سامانه 
برخط، مجدداً شاهد وقوع تخلف مشابه باشيم، برخورد 
انضباطي شديدتر با كارگزار و در صورت لزوم با مشتري، 

در چارچوب ضوابط انجام خواهد پذيرفت.

»تعادل«گزارشميدهد

تغييرمسيرسرمايهگذاري

بورس كاال چگونه مي تواند قيمت  خودرو را كاهش بدهد؟
داستان عرضه خودرو در بورس كاال اين روزها به مساله 
مهمي ن��ه تنها براي س��هامداران خودروي��ي و صنايع 
وابسته، بلكه براي اهالي بازار سرمايه تبديل شده است. از 
سوي ديگر ادامه اين روند نشان دهنده خط مشي دولت 
فعلي در توجه به نظام بازار براي يكي از حاشيه سازترين 
محصوالت كشور طي سال هاي اخير است. در اين گزارش 
تالش مي كنيم با بررسي روند نرخ دالر، قيمت كارخانه 
محصوالت خودرويي و قيمت بازار اين محصوالت؛ نقش 
بورس كاال در رفاه مصرف كننده را بيان كنيم و از سويي 
راهكار مناسب براي كاهش هرچه بيشتر التهاب در اين 
بخش از اقتصاد را مورد واكاوي قرار دهيم.خودروسازان 
بزرگ در كشور طي سال هاي گذش��ته همواره زيان ده 
بوده اند و دوقلوي س��ايپا و ايران خ��ودرو به طور ويژه با 
وجود حمايت هاي گس��ترده دولتي، تيراژ باالي توليد 
و تقاضاي تمام نش��دني خريداران، نتوانسته اند از سايه 
زيان بعضا عملياتي خارج ش��وند. اين اتفاق در حالي رخ 
مي دهد كه در سال هاي دورتر، تفاوت قيمت كارخانه اي 
و بازار محصوالت اين دو خودروس��از چندان چشمگير 
نبوده اس��ت اما به مرور زمان و با جهش هاي متوالي نرخ 
ارز، كنترل قيمت كارخانه اي و رشد قيمت هم  راستاي 
نرخ بازاري اين محصوالت، فاصله زيادي بين اين دو نرخ 
ايجاد كرده است. تفاوت قيمتي ايجاد شده طي سال هاي 
اخير نه تنها نفعي براي توليدكنندگان اصلي نداشته بلكه 
مصرف كنندگان را نيز از كنترل قيمت كارخانه منتفع 
نكرده و نهايتا س��ود سرش��اري را به جيب افراد خاص 
سرازير كرده است. يكي از راه حل هاي كاهش اين تفاوت 
فاحش، ايجاد بستري شفاف براي عرضه محصوالت در 
يك بازار متمركز است و دولت فعلي به درستي عرضه 
محصوالت خودرويي در بورس كاال را براي برون رفت از 

اين ناترازي معنادار انتخاب كرده است.

    روند ۱۳ ساله قيمت خودرو و دالر
براي ساده سازي موضوع، سبد محصوالت پژو از توليدات 
داخلي شركت ايران خودرو به عنوان نماينده خودروهاي 
داخلي پرمصرف براي طبقه متوس��ط مورد بررسي قرار 
گرفته اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه هرچقدر خودروها 
گران تر مي ش��وند، فاصله قيمتي كارخانه از قيمت بازار 
بيشتر شده و اين موضوع بغرنج تر مي شود. براساس آمار 
سنا؛ تا س��ال 95 فاصله معناداري بين روند نرخ اين سه 
متغير ديده نمي ش��ود. از سال 95 تا سال 9۸ و با جهش 
معنادار ميانگين نرخ دالر، هنوز قيمت كارخانه و قيمت 
بازار خ��ودرو منطبق با هم در حرك��ت صعودي ماليم 

هستند. اما از سال 9۸ رفته رفته متغير قيمت بازار از قيمت 
كارخانه خودرو نيز فاصله مي گيرد و درصدد جبران گپ 
دالري خود برمي آيد. نكته حائز اهميت در شكل گيري 
اين روند، تغيير نگاه عمومي به خودرو به عنوان كااليي 
براي حفظ ارزش پول اس��ت. اما با همين تفاس��ير نيز 
تا شروع س��ال ۱۴00 كماكان س��رعت تطبيق قيمت 
بازاري خودرو با نرخ دالر كندتر پيش مي رود و با تشديد 
سياست هاي محدوديت زاي نقل و انتقال پول و ريسك به 
وجود آمده در خريد دالر و سكه، به تدريج قيمت بازاري 
خودرو به عنوان يك كاالي سرمايه اي، تطابق سريع تري 

با نرخ دالر پيدا مي كند.
براي روشن تر ش��دن موضوع، بازه زماني 9 ماهه سپري 
شده از سال ۱۴0۱ را به سه فصل تقسيم كرده ايم تا هرچه 
بيشتر اين تطبيق پذيري به چشم بيايد. مطالعات انجام 
شده نش��ان مي دهد كه تركيبي از رشد افسارگسيخته 
نقدينگي، محدوديت كاالي س��رمايه اي با نرخ گذاري 
آن��ي براي حفظ ارزش پ��ول و انگيزه هاي س��وداگرانه، 
محدوديت هاي نقل و انتقال پول، رشد بي وقفه و پرشتاب 
نرخ ارز و عدم اطمينان به روند كالن اقتصادي با بهره گيري 
عمومي از روند سال هاي اخير؛ عوامل اصلي رشد قيمت 
خودرو در بازار اس��ت و ربط دادن جهش قيمت خودرو 
به عرضه در بورس كاال، رها ك��ردن متغيرهاي اصلي و 
پرداختن به فرعيات براي حفظ هرچه بيشتر منافع افراد 

خاص از رانت اختالف قيمت بازار و كارخانه است.
تركيبي از ش��رايط كالن اقتصادي و رويكرد عمومي 

براي حفظ ارزش پول، مهم ترين عوامل موثر بر رشد 
قيمت خودرو در بازار آزاد در س��ه سال اخير به شمار 
مي روند. اما سوالي كه در اين شرايط مطرح مي شود 
اين است كه چرا عرضه خودرو در بورس كاال نتوانسته 
از ش��تاب قيمت ها در بازار آزاد بكاهد و آيا بورس كاال 
را مي توان در كنار عوامل ياد شده به عنوان يك عامل 

تشديد كننده روند به حساب آورد؟
نكته اول در اين بررس��ي، قيمت گذاري عمومي خودرو 
براساس دالر در ميان مردم است. دالريزه شدن اقتصاد 
در تمام بخش ها و علي الخصوص كاالهاي سرمايه اي طي 
سال هاي اخير كامال مشهود است و عدم عرضه خودرو در 
بورس كاال نمي تواند باعث شود كه مردم كاالي سرمايه اي 

خود را با قيمت هاي پايين تر به حراج بگذارند.
از سوي ديگر فاصله قيمت كارخانه و بازار خودرو، بسيار 
نگران كننده شده است و سهم زيادي از اين تفاوت قيمت 
نه به جيب كارخانه مي رود و نه به جيب مصرف كننده بلكه 
به شكل رانت ميان افراد خاص توزيع مي شود و هرچه اين 
فاصله بيشتر شود )با توجه به تيراژ باالي توليد و فروش 
خودروس��ازهاي داخلي( س��ود بادآورده ابعاد اين رانت 
وسيع تر شده و تالش رانت خواران براي ندادن حتي بخش 

كوچكي از آن به مردم عادي بيشتر مي شود.
عرضه خودرو در بورس كاال با قيمت هايي پايين تر از قيمت 
روز بازار با عرضه محدود نشان مي دهد كه سهمي هرچند 
اندك از اين فاصله قيمت به مصرف كنندگان مي رسد. 
)البته ساز و كار شناسايي و واجد شرايط بودن متقاضيان 

و نحوه رقابت بر سر خريد اين محصوالت از جمله وظايف 
اصلي ناظران بورس كاالست و نبايد از اين نكته غافل شد.( 
نكته بعد ناظر به حجم عرضه خودرو در بورس كاالست. 
همانطور كه مي دانيم، هرچه عرضه يك محصول در بازار 
افزايش يابد و توازن بين خريد و فروش بيشتر برقرار شود، 
رقابت متعادل تر و قيمت ها ب��ه قيمت واقعي نزديك تر 
مي شوند. عرضه فعلي محصوالت خودرويي در بورس كاال 
در حال حاضر اندك است. براي روشن تر شدن موضوع 
كافي است نگاهي به سبد فروش محصوالت ايران خودرو 
از ابتداي سال ۱۴0۱ تا پايان ماه هشتم سال داشته باشيم.

بر اين اساس، ۳۷5 هزار دستگاه انواع خودروي سواري 
در ۸ ماه نخس��ت سال ۱۴0۱ توس��ط شركت ايران 
خودرو به فروش رس��يده اس��ت كه فروش ميانگين 
ماهانه ۴۷ هزار دس��تگاه را نش��ان مي دهد. اما سهم 
عرضه در بورس كاال در ماه نهم سال ۱0 هزار و ۱00 
دستگاه خودرو بوده است. نكته جالب توجه، تقاضاي 
نزديك به ۲5 هزار دستگاهي براي اين حجم عرضه 
اس��ت. آمار فوق نش��ان مي دهد اگرچه روند عرضه 
خودرو در بورس كاال ش��تاب بيش��تري گرفته و اين 
بس��تر را هرچه بيشتر به بازار ش��بيه كرده است اما 
س��هم عرضه خودرو در بورس كاال از مجموع فروش 
ماهانه، به نسبت ۲5 درصد هم نمي رسد و ۷5 درصد 
از فروش محصوالت ايران خودرو كماكان به ش��كل 
قبلي صورت پذيرفته و انتفاع اصلي آن به جيب افراد 
و گروه هاي خاص مي رود. يكي ديگر از ايراداتي كه به 
عرضه محصوالت در بورس كاال گرفته مي ش��ود اين 
است كه افراد با تمكن مالي متوسط، اين محصوالت را 
در بورس كاال با قيمت پايين تر از بازار خريداري كرده 
و در بازار با قيمت باالتري به فروش مي رسانند و از اين 

طريق سودهاي بادآورده زيادي را كسب مي كنند.
در جواب اين ايراد بايد گفت ك��ه اوال عرضه در بورس 
كاال، شفافيت خريداران را افزايش مي دهد، ثانيا هرچه 
حجم عرضه افزايش يابد، فروشندگان خودرو افزايش 
يافت��ه و عامل موثري در ثبات ي��ا كاهش قيمت ها در 
بازار ش��ده و در نهايت پول بيشتري نصيب كارخانه و 
سهامداران خواهد شد كه بساط رانت به افراد خاص را 
كوچك تر خواهد كرد. نهايتا مي توان اين نتيجه را گرفت 
كه عرضه خودرو در بورس كاال از جهات بسياري به نفع 
سهامداران، مصرف كنندگان و افراد عادي جامعه خواهد 
بود و مخالفت هاي صورت گرفته با موضع گيري هاي 
دلسوزانه به هيچ وجه در جهت رفاه عمومي نبود و صرفا 

براي حفظ سفره رانت براي افراد خاص است.



مجيد اعزازي|
در حالي كه ناوگان مس��افري هوايي كش��ور در بدترين 
وضعي��ت خود طي چند ده��ه اخير ق��رار دارد، هر از گاه 
مسووالن دولتي از خريد چند فروند هواپيماي مسافري 
دست دوم خبر مي دهند. خبرهايي كه ما به ازاي بيروني 
آن ملموس نيس��ت يا دست كم هواپيماهاي وارد شده به 
كشور براي خبرنگاران، عكاسان و تصويربرداران به نمايش 
گذاشته نمي شود تا بلكه آنها به نمايندگي از افكارعمومي 
ورود چنين هواپيماهايي را تاييد كنند. همزمان، در البه الي 
چنين خبرهايي، برخ��ي از مس��ووالن دولتي يا بخش 
خصوصي صنعت هوايي از كاهش ناوگان هوايي فعال به 
115 فروند خبر مي دهند كه نشانه اي از ورود هواپيماي 
جديد به ناوگان به ش��مار نمي رود. در عين حال، پس از 
انتشار اخبار مربوط به خريد هواپيماهاي دست دوم همواره 
اين سوال مطرح مي شود كه با توجه به تحريم هاي يكجانبه 
امريكا عليه ايران و لزوم كسب مجوز »اوفك« )دفتر كنترل 
دارايي هاي خارجي امريكا در وزارت خزانه داري اين كشور(، 
چگونه اين خريدها انجام شده است؟ اين سئوال تاكنون 
پاسخ روشني نيافته است. با اين حال، شايد تنها پاسخي كه 
بتوان براي آن فرض كرد، اين است كه تحريم هاي صنعت 

هوايي ايران استثنائا لغو يا متوقف شده است. 

   4 يا 5 فروند؟
در حال��ي كه محمد محم��دي بخش، معاون وزي��ر راه و 
شهرسازي و رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري از ورود 
پنج فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور خبر داده، حسن 
خشخو، معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان يادشده 
از ورود 4 فروند هواپيما به اين ناوگان سخن به ميان آورده 
اس��ت. به گزارش فارس، محمدي بخش به صدا و س��يما 
گفته است: اين هواپيما ها از مدل ايرباس و بوئينگ است؛ 
برخالف تحريم ها، ناوگان هوايي كشور درحال نوسازي و 
پوست انداختن است. به گفته رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري ميانگين سن هواپيما هاي جديد 15 سال است؛ 
اين 5 فروند هواپيما به زودي در ۳ ش��ركت هوايي داخلي 
پرواز و به هموطنان خدمات دهي مي كنند. پيگيري فارس 
از هواپيماهايي كه به تازگي وارد ناوگان هوايي كشور شده 
است نيز حاكي اس��ت، 4 فروند ايرباس ۳4۰ سري ۳۰۰ 
توسط ماهان وارد كشور شده است. اين هواپيماها شامل 
TC-JDM، TC-JDN، TC-JIH و TC-JII اس��ت. 
در همين حال، معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان 
هواپيمايي كش��وري در گفت وگو با صدا وسيما از ورود 4 
فروند هواپيماي ايرباس ۳4۰ به كشور خبر داده است.به 

گزارش مهر، حسن خوشخو گفته است، به تازگي 4 فروند 
هواپيماي ايرباس ۳4۰ وارد كش��ور شده است. اين تعداد 
هواپيما بزودي وارد ناوگان هوايي كشور خواهد شد. خوشخو 
درباره جزييات اين واردات توضيح ديگ��ري ارايه نداد. به 
گزارش مهر، محمدي بخش رييس س��ازمان هواپيمايي 
اواخر ماه گذشته از خريد هواپيما طي 15 ماه اخير خبر داده 
و در پاسخ به تعداد اين هواپيماها گفته بود: بنا نداريم تعداد را 
اعالم كنيم، اما تعداد بسيار زيادي انواع هواپيما و بالگرد وارد 
كشور شده است. به گزارش »تعادل«، 25 اسفند سال 14۰۰ 
نيز رييس سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرده بود: طي ۳ 
ماه گذشته، 1۰ فروند هواپيماي دست دوم خريداري و به 
ناوگان هوايي كشور افزوده شده است. او همچنين خبر داده 
بود: ايران همزمان با مذاكرات هسته اي در وين، براي تامين 
قطعات هواپيما و همچنين پيگيري مفاد قراردادهاي پيشين 

خريد هواپيما با طرف هاي اروپايي مذاكره كرده است. 

    115 فروند هواپيماي فعال
در ناوگان مسافري

اين گزارش همچنين حاكي اس��ت، در 15 مهر ماه سال 
جاري، مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي 
خبر داده ب��ود: با وجود 2۰ ايرالي��ن، در حال حاضر 115 
فروند هواپيما در ناوگان فعال هس��تند. هر چند كه طبق 
اعالم س��ازمان هواپيمايي 17۳ فروند هواپيماي فعال در 
ناوگان وجود دارد البته از اين تعداد عمال 115 فروند هواپيما 
توانايي پرواز دارند. دوره انتظار براي خريد بليت هواپيما بين 
15 روز تا يك ماه رسيده  است و به نوعي بليت گير نمي آيد. 

    پيگيري قراردادهاي برجامي خريد هواپيما
به گزارش »تعادل« ورود 16 فروند هواپيما پس از دستيابي به 
توافقنامه »برجام«، اگر چه به معني اجراي ناقص قراردادهاي 
خريد از س��وي طرف هاي غربي ارزيابي مي شود، اما در عين 
حال، يكي از مهم ترين دستاوردهاي اين سند بين المللي به 
ش��مار مي رود، چه آنكه اين صنعت پس از ماجراي اش��غال 
س��فارت امريكا در تهران توس��ط دانش��جويان خط امام از 
سوي امريكا تحريم شده بود و تحريم آن ريشه دارتر از اغلب 
تحريم هايي بود كه بر اساس برجام متوقف شدند. در بهمن 
سال 1۳99، زماني كه جوبايدن، رييس جمهور امريكا در كاخ 
سفيد مستقر شده بود و همه منتظر آغاز دور تازه گفت وگوهاي 
هسته اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 بودند، زمزمه پيگيري 
قراردادهاي منعقده براي خريد هواپيما از ايرباس،  اي.تي.آر و 
بويينگ مطرح شد. اگرچه تاكنون مذاكرات هسته اي به ثمر 
نرسيده است، اما مسووالن هر از گاه درباره اثرات اين مذاكرات 
روي قرارداده��اي خريد هواپيم��ا در دوره برجام اظهارنظر 
مي كنند. در 19 م��رداد 14۰1 نيز محمدي بخش، رييس 
سازمان هواپيمايي كشور در اين باره گفته بود: »اگر فرصتي 
فراهم شود، نوسازي و بازسازي ناوگان هوايي از اين مسير جزو 
دستورات نظام است و همه اين موضوع و روند را قبول دارند 
اما شرط ايران براي بازگشت به قرارداد ايرباس، اصالح قرارداد 
قبلي است.« به گزارش »تعادل«، بالفاصله پس دستيابي ايران 
و كشورهاي 1+5 به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، در 
سال 1۳95، شركت هواپيمايي ايران اير )هما( در سه قرارداد 
جداگانه با سه ش��ركت هواپيمايي ايرباس، بويينگ و »اي.

تي.آر« قرارداد خريد 2۰۰ فروند هواپيما امضا كرد. نكته مهم 
درباره خريد اين هواپيماها اين بود كه قرارداد خريد به صورت 

اجاره به ش��رط تمليك بود و ايران بنا داشت ۸5 درصد منابع 
مال��ي آن را از طري��ق فاينانس خارجي و 15 درص��د آن را از 
منابع داخلي خود تامين كند.با اين حال، از مجموع 2۰ فروند 
هواپيماي »اي.تي.آر« 1۳ فروند را به هما تحويل داد، چه آنكه 
تحويل مابقي هواپيماها از س��وي اين شركت پس از خروج 
امريكا از برجام به حالت تعليق درآمد. از 1۰۰ فروند هواپيماي 
خريداري شده از شركت ايرباس فقط ۳ فروند تحويل ايران 
شد. اين قرارداد نيز به حالت تعليق درآمد. در قرارداد ايران اير با 
شركت بويينگ نيز خريداري و تحويل ۸۰ فروند هواپيما تعيين 
شده بود كه اين قرارداد نيز به صورت يك طرفه از سوي امريكا 
لغو شد. ايران اير و بويينگ 21 آذرماه سال 95 قرارداد خريد 
۸۰ فروند هواپيما را امضا كردند و قرار شد اين تعداد هواپيما 
طي بازه زماني 1۰ ساله به ايران تحويل داده شود. ارزش اين 
قرارداد 16 ميليارد و 6۰۰ ميليون دالر بود كه شركت بويينگ، 
فاينانس آن را بر عهده گرفت. زمان تحويل اولين هواپيماي 
بويينگ به ايران نيز سال 2۰1۸ اعالم شد. البته نوسازي ناوگان 
هوايي ايران به خريدهاي عمده ايران اير از دو ش��ركت بزرگ 
هواپيماس��از جهان )ايرباس و بويينگ( ختم نشد و شركت 
هواپيمايي آسمان نيز به منظور ترميم ناوگان خود به خريد از 
هواپيماساز امريكايي روي آورد و توانست تفاهم خريد 6۰ فروند 
هواپيماي نسل جديد بويينگ7۳7مكس را در 16 فروردين ماه 
1۳96 امضا كند. طبق تفاهم نامه اي كه منعقد شد، قرار بود اين 
هواپيماها از سال 2۰22 ميالدي به تدريج به شركت هواپيمايي 
آسمان تحويل شود. نمايندگان دو شركت توافق كردند كه در 
سال 2۰22 ميالدي 5 تا 1۰ فروند از اين هواپيماها به ناوگان 
هوايي ايران اضافه ش��ود. در سال 95 و در نخستين روزهاي 
دس��تيابي ايران و 1+5 ب��ه برنامه جامع مش��ترك )برجام( 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشور 
بارها در گفت وگو با رسانه ها اعالم كردند كه ايران براي نوسازي 
ناوگان هوايي خود همچنين گسترش فعاليت هاي خود در 
داخل و خارج از كشور طي 1۰ سال آينده )افق 14۰4( به 5۰۰ 
فروند هواپيماي نو نياز دارد و خريد 2۰۰ فروند هواپيما از سه 
شركت بويينگ، ايرباس و »اي.تي.آر« گام نخست نوسازي 
ناوگان هوايي به ش��مار مي رود. با وجود اين، خروج يكجانبه 
دونالد ترامپ از برجام، قراردادها و برنامه ريزي هاي براي خريد 
2۰۰ فروند هواپيما را دستخوش تغيير كرد، چه آنكه هر گونه 
خريد و فروش پرنده هايي كه در آنها حتي به ميزان 1۰ درصد 
از قطعات س��اخت امريكا به كار رفته باشد، نيازمند مجوز از 
»اوفك« )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي امريكا در وزارت 
خزانه داري اين كشور( است. از اين رو، قرارداد با ايرباس و »اي.

تي.آر« معلق شد و حاال مسووالن ايراني اميدوارند با بازگشت 
امريكا به برجام دوباره اين قراردادها احيا شوند

ادامه از صفحه اولدر شهر 5 .Sat  راهوشهرسازي December 31. 2022  2396   شنبه 10 دي 1401    7 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره

صدور بيش از 4 هزار
پروانه ساخت از ابتداي سال

مهدي عباس��ي رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي ش��هر تهران با اش��اره به ميزان 
ساخت و س��از در مناطق مختلف تهران گفت: از 
ابتداي س��ال تاكنون 4 هزار و ۳16 پروانه ساخت 
در مناطق 22گانه تهران صادر ش��ده اس��ت كه 
بيش��ترين آمار ص��دور پروانه متعل��ق به منطقه 
15 با صدور 5۳6 پروان��ه و كمترين پروانه صادر 
ش��ده در منطقه 9 تهران با 91 پروانه است. او در 
گفت وگو با مهر، ادامه داد: همچنين در رتبه دوم 
صدور بيشترين پروانه ساخت منطقه 4 تهران با 
صدور ۳55 پروانه و سپس منطقه 2 با صدور ۳25 
پروانه قرار دارد. رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي ش��هر تهران درباره تعداد صدور 
پروانه ساخت در س��اير مناطق پايتخت گفت: از 
ابتداي س��ال تاكنون در منطقه يك تهران 176 
پروانه در منطقه سه 1۰6 پروانه ساخت و ساز در 
منطقه پنج 2۰2 پروان��ه و در منطقه 6 تهران نيز 
112 پروانه ساخت و ساز صادر شده است. عباسي 
اف��زود: همچنين منطقه 7 ته��ران با صدور 191 
پروانه، منطقه ۸ تهران با صدور 25۳ پروانه، منطقه 
1۰ با صدور 1۸6 پروانه، منطقه 11 با صدور 1۰5 
پروانه، منطقه 12 با صدور 1۰7 پروانه، منطقه 1۳ 
با صدور 2۰۰ پروانه و منطق��ه 14 با صدور 225 
پروانه در ادامه ليست تعداد پروانه هاي صادر شده 
قرار دارند. وي با اش��اره به تعداد صدور پروانه در 
س��اير مناطق گفت: در ادامه اين ليس��ت منطقه 
16 با صدور 19۰ پروانه، منطقه 17 با صدور 169 
پروانه، منطقه 1۸ با ص��دور 224 پروانه، منطقه 
19 با ص��دور 92 پروانه، منطقه 2۰ با صدور 1۸6 
پروانه، منطقه 21 با صدور 1۳4 پروانه و منطقه 22 
با 151 پروانه موفق به صدور 4۳16 پروانه تاكنون 
ش��ده اند. گفتني است، با گذشت 1۰ ماه از شروع 
سال شهرداري توانسته اس��ت تعداد پروانه هاي 
س��اخت خود را افزايش دهد و همچنين در بستر 
اعطاي مش��وق ها س��ازندگان تمايل بيشتري به 
ساخت مسكن كرده اند اما همانطور كه گفته شد 
تهران هنوز بيش از 12 هزار بافت فرسوده دارد كه 
بايد هرچه سريع تر اين بافت نوسازي شود و بايد 
منتظر ماند و ديد تا پايان سال چه ميزان به تعداد 
پروانه هاي صادر شده و تمايل شهروندان به افزايش 

ساخت و ساز چقدر افزوده مي شود.

پايتخت طي 15 سال گذشته 
ايمن تر شده است

رييس س��ازمان پيش��گيري و مديري��ت بحران 
ش��هر تهران درباره ارزيابي س��اختمان هاي مهم 
و بلندمرتبه توضيحات��ي ارايه كرد. علي نصيري، 
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره وضعيت ايمني 
شهر گفت: به هرحال شهر تهران يك روزه به اين 
وضعيت نرسيده اس��ت و يك روزه هم نمي تواند 
درست شود اما مهم اين است كه وضعيت ايمني 
ش��هر يك روند تصاعدي و به س��مت جلو باشد و 
حالت ايستايي يا رو به پايين نداشته باشد. وي با 
بيان اينكه ش��هر ايمن تر از قبل شده است، ادامه 
داد: براساس بررسي هايي سامانه تخمين خسارت 
كه در سازمان ما است و خسارت ناشي از زلزله را 
پيش بيني مي كند تقريبا از حدود 15 سال پيش 
تاكنون با اقداماتي كه انجام شده از جمله نوسازي 
در بافت فرس��وده انجام شده ش��هر ايمن تر شده 
است. اين عددي است كه سامانه از روي محاسبات 
فني نشان داده است. رييس سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران با بيان اينكه ما چند 
هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه در تهران داريم، 
تصريح كرد: ساختمان هاي مهم به ساختمان هايي 
گفته مي ش��ود كه شامل بندهاي ج و د آيين نامه 
2۸۰۰ است. ساختمان هاي بلندمرتبه نيز شامل 
ساختمان هايي است كه بيش از 6 طبقه هستند 
و اعيان آنها بيش از 5 هزار مترمربع اس��ت. ما اين 
س��اختمان ها را با كمك نمايندگاني از 7 دستگاه 
از جمله آتش نش��اني ارزيابي مي كنيم. ما در اين 
ارزيابي ها همه ابعاد ايمني را بررس��ي مي كنيم. 
ارزيابي ها براس��اس چك ليس��ت 16 صفحه اي 
انجام مي ش��ود. اين چك ليس��ت توس��ط مركز 
تحقيقات و آموزش وزارت راه و شهرسازي آماده 
شده است و ارزيابان آموزش الزم هاي را ديده اند. 
نصيري خاطرنش��ان كرد: 522 ساختمان مهم 
و بلند مرتبه تا هفته گذش��ته مورد ارزيابي قرار 
گرفته ان��د و بعد از ي��ك وقفه يك هفت��ه اي، از 
دوش��نبه هفته آينده دوباره اين ارزيابي ها آغاز 
خواهد ش��د. همه ابعاد ايمن��ي از جمله ايمني 
سازه، ايمني تاسيسات الكتريكي، ايمني حريق 
ارزيابي مي شود. در پايان ارزيابي ها ساختمان ها 
رتبه بندي مي شوند و به ساختمان هاي پرريسك، 
پرخطر، مي��ان خطر و اولويت نارنج��ي و زرد يا 
كم خطر تقس��يم مي ش��وند. تمركز ما بيشتر بر 
روي ساختمان هاي پرريسك است و مسير آغاز 
شده است. وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود در پاس��خ به اينكه فرونشس��ت چه تاثيري 
مي تواند بر س��اختمان هاي ناايمن داشته باشد، 
گفت: درخصوص اثر فرونشس��ت بر س��ازه بين 
كارشناس��ان اختالف وجود دارد اما فرونشست 
پهنه هكتاري دارد و با فروريزش كه گاهي اوقات 
در شهر اتفاق مي افتد متفاوت است. فرونشست 
در دشت ها و در س��ال هاي آينده شهر را نيز درگير 
مي كند و باعث آسيب ديدن ش��ريان هاي حياتي 
مي شود. رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
ش��هر تهران با تاكيد بر حفظ منابع آبي زيرزميني 
تصريح كرد: آب يك س��رمايه است كه نمي دانيم با 

آن چيكار مي كنيم و آن را هدر مي  دهيم.

كسي از دولت صداي ما را 
مي شنود؟ 

 آن به عنوان بي برنامگي دولت سيزدهم ياد كرد، 
تمديد برنامه ششم توسعه اقتصادي نوشته شده 
در دولت روحاني است. آنچه مي توان از اين اقدام 
دولت استنباط كرد؛ اين است كه در حال حاضر 
دولت جديد هيچ برنامه اقتصادي منسجمي به 
عنوان برنامه هفتم توسعه اقتصادي نداشته و به 
نظر مي رسد اين بي هدفي نيز براي 4 سال آينده 
هم ادامه خواهد يافت.  برهمين اساس بسياري 
از تحليلگران بر اين باورند، اگر دولت مي خواهد 
در بر همين پاشنه نچرخد، بايد يك خانه تكاني 
اساس��ي در تيم اقتص��ادي اش بده��د. چرا كه 
معدل پايي��ن وزراي اقتصادي دولت، باعث افت 
كارآمدي نظام اقتصادي كش��ور شده كه در اين 
ميان وزير اقتصاد ب��ا كارنامه غيرقابل قبولي كه 
در اين مدت از خود به جاي گذاش��ته، بيشتر از 

ساير وزرا در معرض انتقاد قرار دارد. 
احس��ان خان��دوزي از زماني كه راه��ي خيابان 
باب همايون ش��ده و بر صندلي وزارت تكيه زده، 
عملكرد قابل قبولي در مديريت اقتصاد كش��ور 
نداش��ته و پيش بيني مي ش��ود در كسوت وزير 
اقتصاد و ب��ا ادامه فعاليتش نتواند گشايش��ي را 
ايج��اد كند. بر همين اس��اس ب��ه رييس دولت 
توصيه مي شود، قبل از استيضاح »خاندوزي« يا 
ديگر وزراي اقتصادي، خودش دس��ت به ترميم 
كابينه بزن��د. در پايان توصيه اخي��ر نگارنده به 
سياس��تگذاران، تصميم س��ازان و كساني كه به 
رتق و فتق امور در دولت مشغولند، اين است كه 
صداي اصحاب رس��انه بشنويد واز قدم گذاشتن 
در راه اصالحات نهراس��يد؛ چرا كه تنها راه عبور 
از بحران فعلي و خيابان تغيير ش��يوه حكمراني 

است.

وقتي مردم، بهاي ناكارآمدي 
بخش هاي ديگر را مي پردازند

 مگر سوبس��يد يا كمكي از سوي حاكميت براي 
اين بازار در نظر گرفته شده يا مگر سهم هزينه اي 
اينترن��ت در بودجه خانوارها چقدر اس��ت كه از 
يك سو اجازه افزايش قيمت خدمات را نمي دهند 
و از سوي ديگر، به سادگي اجزاي بهاي تمام شده 
خدمات را با اين مصوبه  باال مي برند؟ رخدادهاي 
اخير كش��ور، اپراتورهاي ارتباط��ي را با چالش 
بس��يار جدي كيف��ي و درآمدي روب��رو كرده و 
حداقل انتظار از وزارتخانه در اين شرايط بحراني، 
اين اس��ت كه ب��ه چالش هاي اساس��ي صنعت، 
دامن نزن��د؛ در غير اين صورت، باي��د در انتظار 

ورشكستگي كامل اين صنعت نشست.

تحريم هاي هوايي لغو شد؟

الحاق 5 فروند هواپيماي جديد به ناوگان مسافري 
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سال ۲۰۲۲ براي بازار ارزهاي ديجيتال، سالي پرفرازونشيب 
بود؛ به گونه اي كه بس��ياري از پلتفرم هاي غيرمتمركز و 
متمركز ورشكسته شدند يا اينكه در تالش براي ماندن در 
بازار هستند. به نظر مي رسد كه ديگر در مراحل پاياني بازار 
نزولي هستيم؛ آن هم در شرايطي كه بازيگران مخرب، در 
فرآيندي دراماتيك و ضروري، براي بلوغ كل سيس��تم از 
بازار كنار گذاشته مي شوند. با اين همه، فناوري هاي نسل 
سوم وب كه در اين زمس��تان ارز ديجيتال پديد مي آيند، 
همه چيز را تغيير خواهند داد.  نسل سوم وب، مشابه گذار 
از يك جامعه عمدتاً كشاورزي به يك جامعه صنعتي تر، 
نشانگر تكامل بعدي در تبادل اطالعات خواهد بود. يك 
ساختار محاسباتي كه به گونه اي طراحي شده است تا 
انسان ها را در مركز و حريم خصوصي را در اولويت قرار 
دهد. فناوري بالك چين، نيز روش جديدي براي تعامل 
با اينترنت به ارمغان مي آورد و نحوه تعامل ما با يكديگر 
را به شكلي اساسي تغيير خواهد داد. در همين راستا، 
ماهش والنكي، يكي از مديران مجموعه س��وپرلير در 
يادداشتي در وب س��ايت كوين تلگراف، براي ارزهاي 
ديجيتال پيش بيني  ارايه كرده است كه مي توان انتظار 
وقوع آنها را در س��ال ۲۰۲۳ داشت. در اين پيش بيني 
آمده كه ارزش سرمايه گذاري هاي خطرپذير در حوزه 
ارزه��اي ديجيتال تا نيمه اول س��ال ۲۰۲۳ همچنان 
كاهش خواهد يافت كه لزومًا اتفاق بدي نيست؛ بلكه 
نشان دهنده متعادل شدن حجم سرمايه گذاري ها در 
سطحي معقول است. س��رمايه گذاران نمي خواهند 
روي دارايي هاي در حال سقوط سرمايه گذاري كنند. 
بنابراين، در حالي كه مش��كالت اقتصاد كالن و خطر 
ركود جهاني را بررس��ي مي كنند، منتظر شروع روند 
صعودي مي مانند. ديگر اينكه در سال ۲۰۲۳، نخستين 
مشخصه هاي آنارشيستي نسل سوم وب از بين خواهد 
رفت كه نياز به حضور برندهاي بزرگ را كنار مي گذاشت. 
مشاركت كنندگان در نهايت در مي يابند كه در نبود پول 
برندهاي بزرگ، تنها چيزي كه دارند يك ارز ديجيتال 
اس��ت كه ارزش آن تنها به س��رمايه كاربران و دالالن 
وابسته است. در عوض، اين پروژه ها از برندهاي بزرگ 
و تبليغات آنها، بازاريابي و سرمايه  حاميان مالي استفاده 
مي كنند تا روياي وب ۳.۰ از طريق تقسيم كردن اين 
س��رمايه هاي هدفمند خارجي بي��ن كاربران واقعي 
محقق ش��ود. برندهاي نس��ل دوم وب، مانند نايكي، 
استارباكس و متا با تمركز روي توكن هاي غيرمثلي و 
با تأكيد بر جذب مشتري و پرداختن به كسب درآمد، 

به آزمايش در نسل سوم وب ادامه خواهند داد. 

    افزايش كيفيت و كشف دستاوردهاي جديد
با كاهش هزينه هاي توسعه برنامه هاي وب ۳.۰ و افزايش 
هزينه هاي جذب كاربر به سمت افزايش كيفيت و كشف 
دستاورد هاي جديد متمركز خواهيم شد. نسل سوم وب، 
اپ اس��تور و پلتفرم تبليغاتي خود را خواهد داشت كه به 
توسعه دهندگان و كاربران كمك مي كند تا يكديگر را به طور 
مو ثرتري پيدا كنند. در ابتدا، بالك چين هاي اليه۱ و كيف 
پول ها براي به دست آوردن چنين جايگاهي با يكديگر رقابت 
مي كنند، اما احتمااًل بازيكن جديدي كنترل را به دس��ت 
خواهد گرفت. فراگيرش��دن برنامه هاي نسل سوم وب در 
سال ۲۰۲۳ بيشتر شبيه برنامه هاي پردانلود و پرفروش در 
روزهاي اوليه عرضه تلفن هاي همراه هوشمند، مانند بازي 
انگري بِرزد در سال ۲۰۰۹ خواهند بود؛ برنامه هايي با تجربه 
كاربري س��اده و گرافيك بصري اما همراه با سازوكارهاي 
نوآورانه براي تعامل و كس��ب درآمد. پنجم، حركت روند 
كنوني به س��مت ايجاد پايداري و تداوم پذيري در بازي ها 
اس��ت، موجي از محص��والت با پايداري داخل��ي را ايجاد 
مي كند كه فاقد طبيعت پرافت وخي��ز معامالت ارزهاي 
ديجيتال هستند. اين روند، يك تجربه يكنواخت و خنثي 
براي بازيكنان ايجاد مي كند كه صرفًا ش��بيه يك كپي از 
بازي هاي ويدئويي كنوني وب ۲.۰ است. با گذشت زمان، 
توسعه دهندگان بازي دوباره ياد خواهند گرفت كه معامالت 
در بازار بخشي از سرگرمي است و سپس سعي مي كنند تا 
آن را با روش هاي سالم و مسووالنه به بازي ها اضافه كنند. در 
عين حال استيبل كوين ها موارد استفاده بيشتري را خارج 
از بازارهاي سرمايه ارز ديجيتال پيدا مي كنند. اين اتفاق 
منجر به پذيرش بيش��تر آنها به عنوان جريان اصلي 

پرداخت و ورود ايده هاي نو به فضاي نس��ل سوم وب 
مي شود. تحقيق و توسعه بالك چين هاي خصوصي 
و دولتي نيز با معرفي برخي از زيرساخت   هاي متمركز 
عمومي مانند ارزهاي ديجيتال مل��ي )CBDC( يا 
توسعه زيرساخت هاي بازار )بورس( ادامه خواهد يافت.

    افزايش جنگ هاي فرهنگي 
در مورد ارزهاي ديجيتال

همچنين به نظر مي رس��د شدت جنگ هاي فرهنگي در 
مورد ارزهاي ديجيتال تا پايان س��ال ۲۰۲۳ بيشتر  شود و 
تا انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده ادامه يابد. رونق 
و ركود ب��ازار، در كنار هك هاي غيرمنتظره اي مانند هك 
پلتفرم وارم هول، س��رمايه گذاري در پروژه هاي با ريسك 
بيش از حد زياد مانند ِترا و كالهبرداري هاي آشكار مانند 
سيف مون، ادامه خواهد داشت. سياست مداران بيشتري 
در قبال ارزهاي ديجيتال مواضع محكمي اتخاذ خواهند 
كرد. با اين حال، دولت اي��االت متحده همچنان در مورد 
قانون گذاري بالتكليف اس��ت كه البته ب��ه زيان صنعت 
ارزهاي ديجيت��ال خواهد بود. هر قانون جديدي كه وضع 
شود، كامل نخواهد بود و همچنان مي تواند به پروژه هاي 
خطرناك اجازه دهد كه از زير دست قانون گذاران بگريزند. 
از طرفي همانطور كه سازندگان در طول بازار نزولي به توسعه 
برنامه ها ادامه مي دهند، در سال ۲۰۲۳ به نقطه اي خواهيم 
رس��يد كه نوآوري هاي جديدي فراتر از روندهاي موجود، 
مانند پروژه هاي تصوير پروفاي��ل NFT، پروژه هاي بازي 
براي كسب درآمد و راه حل هاي اليه ۱ ظهور خواهند كرد. 
اين نوآوري هاي جديد چرخه بعدي بازار را پيش مي برند 
و اميدواريم اين چهارچوب هاي جدي��د، كاربردپذيري و 
پذيرش واقعي مصرف كننده، چند صد ميليون كاربر جديد 
ارزهاي ديجيتال را به ارمغان بياورند. در نهايت، ترديد نسبت 
به آينده، همچنين مي تواند نشان دهنده فرصت ها باشد و 
كساني كه قادر به تطبيق سريع خود با شرايط هستند، در 
صورت وقوع تغييرات قابل توجه، از اين بازار سود خواهند برد.

    پيش بيني شركت معامالتي كيوسي پي كپيتال
در عين حال شركت معامالت ارزهاي ديجيتال كيوسي پي 

كپيتال در آخرين گزارش خود به پيش بيني عملكرد بازار 
ارزهاي ديجيتال در سال ۲۰۲۳ پرداخته است. اين شركت، 
با بررسي رويدادهاي كليدي سال گذشته به تأثير آنها در 
سال جديد و تصويري از وضعيت احتمالي ارزهاي ديجيتال 
در س��ال ۲۰۲۳ ترسيم كرده اس��ت. گزارش كيوسي پي 
كپيتال، ابتدا به بازدهي دارايي هاي جهاني در سال ۲۰۲۲ 
اش��اره مي كند. دارايي هاي معيار بازار مانند بيت كوين، 
اس اندپي ۵۰۰ و نزدك ۱۰۰ بدترين سال عملكرد خود را 
تجربه كرده اند. به جز گاز طبيعي، ساير دارايي ها بيشترين 
زيان خود را از دهه ۷۰ ميالدي شاهد بودند. بيت كوين بيش 
از ۷۰درصد نسبت به باالترين سطح قيمت خود سقوط 
كرد و اتريوم نيز با كاهش ۷۲درصدي ارزش خود مواجه 
شد. عملكرد منفي بازار در سال ۲۰۲۲، پيامد شديدترين 
چرخه افزايش نرخ بهره در تاريخ اخير توسط فدرال رزرو 
اياالت متحده بود. طبق پيش بيني كيوسي پي كپيتال از 
بازار ارزهاي ديجيتال، فدرال رزرو به احتمال زياد به فشار بر 
بازارها ادامه خواهد داد. اين نهاد مالي در تالش است تا تورم 
را از باالي ۹درصد به نرخ هدف حدود ۲درصد كاهش دهد. 
در نتيجه، فدرال رزرو به افزايش نرخ بهره ادامه مي دهد و 
ترازنامه خود را كوچك مي كند. كيوسي پي كپيتال معتقد 
اس��ت زماني كه تورم به اوج خود رسيده باشد، بازار شاهد 
تورم چسبنده يا پايدار خواهد بود. به عبارت ديگر، فدرال 
رزرو در تالش خود براي كاهش تورم به نرخ هدف با مشكل 
مواجه خواهد شد. در اين شرايط، اگر قيمت كاموديتي ها 
مانند قيمت نفت به ب��االي ۱۰۰ دالر افزايش يابد، وضع  
بدتر خواهد ش��د. در نتيجه، تا زماني كه تورم چس��بنده 
باقي بماند، ممكن است پتانسيل رشد قيمت بيت كوين و 
ديگر دارايي هاي ريسك پذير محدود شود. عالوه بر اين، 
كيوس��ي پي كپيتال بر اين باور است كه كميته بازار 
آزاد فدرال از خطرات افزايش تورم بي اطالع اس��ت. 
از اي��ن روي، فدرال رزرو س��قوط ارزش دارايي هاي 
ريس��ك پذير مانند ارزهاي ديجيتال را )مشتاقانه( 
پذيرفته و ضرر سرمايه گذاران را ناديده خواهد گرفت. 

    رشد بازارها از چه زماني آغاز خواهد شد؟
اگ��ر فدرال رزرو براي كاهش فش��ار سياس��ت هاي پولي 
سخت گيرانه خود عجله كند، پتانس��يلي براي رشد بازار 
وجود دارد. در ماه هاي گذشته، برخي از نمايندگان اين نهاد 
مالي به احتمال وقوع چنين رويكردي اشاره كردند. اگر اين 
جناح موفق به تغيير رويكرد فدرال رزرو شود، بازار جهاني، 
از جمله بيت كوين و ديگر ارزهاي ديجيتال شاهد جهشي 
بزرگ خواهد بود. دالر امريكا كه در شاخص دي ايكس واي 
)DXY( بازتاب يافته است، به عنوان يك مانع مستقيم براي 
رشد ارزش ارزهاي ديجيتال به روند خود ادامه خواهد داد. 
از منظر تكنيكال، شاخص دالر اياالت متحده در ۶ هفته 
گذشته روندي نزولي داشته اس��ت، اما به احتمال زياد از 
سطوح فعلي خود جهش خواهد كرد. اين حركت صعودي 
قيمت ممكن است شاخص دالر را به ۱ ۲۰ برساند و باعث 
س��قوط ارزش ارزهاي جهاني، بازار س��هام و دارايي هاي 
ريسك پذير مانند بيت كوين شود. شكست شاخص به زير 
سطح كنوني نيز مي تواند آغازگر سناريويي معكوس باشد.
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اينترنت طبقاتي برنامه نويسان
به گفته وي مشكل ديگري كه برخي از كاربران مخصوصًا 
برنامه نويسان و كاربران حرفه اي با آن روبه روهستند 
دسترس��ي به سايت ها و خدماتي اس��ت كه ايراني ها 
را تحريم كرده اند و تا پيش از اي��ن اينگونه كاربران از 
طريق فيلترشكن به آنها دسترسي داشتند: براي حل 
مشكل اين دس��ته از كاربران در وزارت ارتباطات و نيز 
توسط بخش خصوصي، سرويس هايي براي حل اين 
مش��كالت ارايه شده اس��ت و هم اكنون دسترسي به 
بسياري از سايت هاي تحريمي بدون نياز به فيلترشكن 
امكان پذير است. با اين وجود در همين ماه سرويسي با 
كيفيت مناسب تر براي اين دسته كاربران معرفي خواهد 
شد. اين سخنان بار ديگر نشان مي دهد ارايه اينترنت با 
سطح دسترسي متفاوت براي اقشار مختلف جامعه در 
دستور كار دولت قرار دارد. در همين راستا نيز اتحاديه 
فناوران رايانه تهران اطالعيه اي منتشر كرد كه اعضاي 
اين اتحاديه مي توانند از اينترنت بدون فيلتر بهره مند 
شوند؛ موضوعي كه با مخالفت بسياري از كارشناسان از 
جمله رياست نصر تهران مواجه شده است. الجوردي 
همچنين در سخنان خود كاهش پهناي باند بين الملل 
را رد كرده و گفت: هم اكنون بيش از سه برابر نياز مردم 
ظرفيت براي اينترنت بين الملل وجود دارد. بنابراين 
موضوع كاهش پهناي باند درس��ت نيست. در شبكه 
داخل نيز وضعيت مناسب است و كمبود ظرفيت در 
شرايط فعلي وجود ندارد. اختالل اشاره شده توسط وزير 
ارتباطات نيز ناشي از مشكل يكي از اپراتورها بود كه با 
كمك وزارت ارتباطات رفع شد. او اعالم كرد به دليل 
وجود ظرفيت كافي، آنالين شدن مدارس و دانشگاه ها 
تأثيري در ايجاد اشباع در شبكه نداشته و سرويس هاي 

داخلي بدون هيچ مشكلي فعاليت مي كنند.

ماسك: همه شبكه هاي اجتماعي 
سانسورچي امريكا هستند

ايالن ماسك، مديرعامل شركت توييتر مي گويد 
كه تمام پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي با دولت 
امريكا همكاري مي كنند تا محتويات را سانسور 
كنند. به گزارش مهر به نقل از راشاتودي، ماسك 
پس از خريداري توييتر، اسنادي را منتشر كرده 
بود كه نشان مي داد، اين پلتفرم، با اداره تحقيقات 
فدرال )اف بي آي(، س��ازمان اطالع��ات مركزي 
)سي آي اي(، پنتاگون و ساير سازمان هاي دولتي 
امريكا براي سانسور اطالعات مرتبط با انتخابات، 
اوكراين و كوويد-۱۹ همدست بوده است. ماسك 
در توييتر نوشت: »همه« شركت هاي رسانه هاي 
اجتماعي در سانسور گس��ترده و سنگين دخيل 
هستند و اين مداخله در مواقعي به دستور مستقيم 
و آشكار دولت، بسيار چشمگير است. براي مثال، 

گوگل به طور مكرر لينك ها را ناپديد مي كند.

بورس و دالر
عالوه بر اينها بحث بودجه را نيز داريم كه هر ساله 
به صورت س��نتي در اين فصول مطرح مي شود. 
به رغم اتفاق نظري كه روي بازار سرمايه و اهميت 
آن در جامعه وج��ود دارد، با توجه به بيش از ۵۰ 
ميلي��ون س��هامدار، جايگاه بازار س��رمايه هنوز 
جايگاهي منطقي نيست. از گوشه و كنار اخباري 
مي شنويم كه روي بازار تاثير مي گذارد. از جمله 
آنها مي توانيم به خبر مطرح ش��ده از سوي يكي 
از نمايندگان در خصوص عدم عرضه خودرو در 
بورس كاال اش��اره كنيم كه البته بعدتر تكذيب 
ش��د. اينگونه اخباري كه با بازار سرمايه مرتبط 
اس��ت مي تواند بر بازار سرمايه شوك هاي منفي 
وارد كن��د. در مواردي، از جمل��ه عرضه خودرو 
در آبان سال گذش��ته، حتي موجب ريزش بازار 
سرمايه هم شد و بهمن ماه فروش سهام را ايجاد 
كرد؛ بنابراين به نظر مي رس��د اظهار مطالبي كه 
بازار س��هام را متاثر مي كنند باي��د طبق قانون 

كنترل شوند و زيرنظر سازمان بورس بيايند.
به م��وازات خروج پ��ول از صندوق هاي با درآمد 
ثابت، ما ش��اهد افزايش ارزش معامالت و رش��د 
ش��اخص كل و همچنين ورود پول به بازار سهام 
بوديم. اين موضوع نش��ان مي دهد پول هايي كه 
از صندوق ه��اي درآمد ثاب��ت در حال خروجند 
عمدتا صرف خريد س��هام و رش��د بازار سرمايه 
مي شوند و اين گمانه زني كه اين پول ها به سمت 
بازارهاي م��وازي بروند خيلي محتمل نيس��ت. 
بازار سرمايه به دليل ساختاري كه دارد مي تواند 
سرمايه س��رمايه گذاران را از تورم حفظ كند و از 
آن سبقت بگيرد. بنابراين بازار سرمايه نسبت به 
بازارهاي غيرمولد، از جمله طال و س��كه و حتي 
مسكن، بازار جذاب تري است؛ البته در بلندمدت. 
بنابراين اين تمايل كه پول به سمت بازار سرمايه 
بيايد وجود دارد؛ حال اينكه در بازار سرمايه چه 
گروه هايي جذاب تر باش��ند مس��تلزم اين است 

شرايط را ريزتر نگاه كرد.

فراموشي هاي مهم 
بودجه اي

در صورتي كه ما به س��مت كوچك شدن اقتصاد 
دولتي حركت مي كرديم، اي��ن بخش خصوصي 
بود كه در فعاليت هاي اقتصادي نقش محوري به 
دس��ت مي آورد و در اين چارچوب حتي اگر پول 
نفت به كشور مي رسيد نيز امكان سرمايه گذاري 
در زيرساخت ها و به وجود آوردن مقدمات توسعه 
اقتصادي را ش��كل مي داد اما در عم��ل ما تنها با 
اقتص��اد دولت با محوريت نفت به پيش رفته ايم و 
به اين ترتيب تجربه اي كه در س��ال هاي گذشته 
به وجود آمده، بارها تكرار شده است. يعني وقتي 
دولت ها به پول نفت دسترسي پيدا كرده اند، راهي 
تازه براي س��رمايه گذاري پيدا كرده اند و هر بار به 
داليل مختلف، دسترسي به نفت محدود شده، كار 
براي اداره كش��ور نيز با مشكل مواجه شده است. 
اين مساله حياتي اس��ت كه بايد براي آن تصميم 
بگيريم اما پيگيري روند بودجه ريزي در سال هاي 
گذشته نشان مي دهد كه نه دولت ها و نه مجالس، 

اهميتي به اين اصالحات مهم نداده اند. 

ارزش سرمايه گذاري هاي خطرپذير در حوزه ارزهاي ديجيتال تا نيمه اول سال ۲۰۲۳ همچنان كاهش خواهد يافت

آغازيكسالسختبرايبيتكوين

شهرداری نودشه در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه اصالح و تکمیل خیابان سوم شهر نودشه به شماره فراخوان 2001005278000004  ازطریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مناقصه در سامانه مورخ 1401/09/29  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:30  روز پنج شنبه مورخ 1401/10/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها

آدرس: شهر نودشه – خیابان مرزداران – سراهی شهرداری – ساختمان شهرداری – واحد فنی و عمران
جهت کسب آگهی بیشتر با شماره های 2444-2358-08346442022  تماس حاصل گردد.
)واحدعمران( 09187207390  و ) شهردار( 09188332683  و ) ذیحساب( 09183326012

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
اصالح و تکميل خيابان سوم شهر نودشه

)) مرحله اول مناقصه ((

شهرداری نودشه

نوبت دوم
تاریخ :1401/09/29

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله اي 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/4  می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمبلغ تضمین )ریال ( شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار 1
2832.100.000.0002001001434000127 – 4 - 401قطر  250 میلیمتر جهت منطقه دولت آباد  

تاریخروزساعتعنوان

1401/10/7چهار شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/10/17شنبه 13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/10/18یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکتها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پژو پارس به رنگ سفید روغني 
به شماره پالك  24-467 ن53 به شماره موتور 12488328062 
 و ش�ماره شاس�ي NAAN01CI4AE 678513 م�دل 1389 
به نام سركار خانم فاطمه زاده بابادي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سامانهپيامكيروزنامهتعادلمفقودي
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 



تعادل|
بررسي آخرين آمار مربوط به صنعت فوالدسازي نشان 
مي دهد كه در ۸ ماه نخست امسال، توليد فوالد رشد ۱۴ 
تا ۲۰ درصدي داشته و در مقابل صادرات اغلب محصوالت 
فوالدي كاهش يافته است. به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد 
از جمله داليل كاهش صادرات فوالد مي توان به وضعيت 
بازار جهاني فوالد و كاهش تقاضا براي فوالد در مناطق 
مختلف دنيا، اعمال عوارض صادراتي روي محصوالت 
فوالدي در ابتداي سال و دامپينگ روسيه كه منجر به 
كاهش س��هم ايران در بازارهاي هدف شد، اشاره كرد. 
در همين حال، يك توليدكننده فوالد مي گويد: كاهش 
توليدفوالد درساير كشورهابه دليل كمبودانرژي سبب 
شده تاصنايع فوالد ايران، پيشنهادات گسترده اي براي 
صادرات اين محصول استراتژيك به مقصدكشورهاي 
اتحاديه اروپاداشته باشد. از آن سو، براساس اعالم  انجمن 
جهان��ي فوالد؛ در م��اه نوامبر ۲۰۲۲ اي��ران به جايگاه 

هفتمين توليدكننده بزرگ فوالد جهان صعود كرد. 

    توليد افزايش و صادرات كاهش يافت
بررس��ي آخرين آمار مربوط به صنعت فوالدسازي نشان 
مي دهد كه در هشت ماه نخست سال جاري، ۸ ميليون و 
۶۵۸ هزار تن مقاطع طويل فوالدي شامل تيرآهن، ميلگرد، 
نبشي، ناوداني و س��اير مقاطع توليد شده كه نسبت به ۷ 
ميليون و ۳۸۶ هزار تن توليدي طي هشت ماهه نخست 
۱۴۰۰، رش��د ۱۷ درصدي را تجربه كرده است. در بخش 
صادرات اين محصول نيز ش��اهد افزايش صادرات بوديم 
به گونه اي كه در هش��ت ماه امس��ال يك ميليون و ۸۷۸ 
هزار تن مقاطع طويل فوالدي صادر شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدي را نشان مي دهد. البته 
صادرات در بخش هاي تيرآهن و نبش��ي، ناوداني و ساير 
مقاطع به ترتيب افت ۵ درصدي و ۱۰ درصدي داشته است.

همچنين در اين بازه زماني ۶ ميليون و ۸۶ هزار تن مقاطع 
تخت فوالدي توليد شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 
۱۰ درصد رشد را تجربه كرده است؛ با اين حال در بخش 
صادرات اين محصول )۲۶۵ هزار تن( ش��اهد كاهش ۳۵ 
درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال هستيم. در مجموع 
۱۴ ميليون و ۷۴۴ هزار تن محصوالت فوالدي توليد شده 
كه در مجموع ۱۴ درصد بيشتر از ميزان توليد آنها در مدت 
مشابه سال گذشته است. همچنين در مجموع صادرات 
كل محصوالت فوالدي ب��ا ۲ ميليون و ۱۴۳ هزار تن افت 
۲ درصدي مواجه بوده است. همچنين در بخش مربوط به 
شمش فوالد )فوالد مياني شامل اسلب و بيلت و بلوم( نيز 
شاهد توليد ۲۱ ميليون و ۱۳۶ هزار تن محصول بوده ايم 
كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۴ درصدي يافته 
است. همچنين ۴ ميليون و ۵۷۰ هزار تن از اين محصول 
صادر ش��ده كه بيانگر كاهش ۵ درصدي نسبت به مدت 
مشابه پارس��ال است. سهم عمده اين كاهش براي اسلب 
است كه در اين مدت افت ۳۱ درصدي در صادرات داشته 
است. در هشت ماه نخست امسال ۲۴ ميليون و ۱۵۷ هزار 
تن آهن اسفنجي توليد شده كه رشد ۲۰ درصدي نسبت به 
مدت مشابه پارسال داشته است. البته در بخش صادرات اين 

محصول )۵۴۳ هزار تن( شاهد افت ۳۴ درصدي بوده ايم.

    صادرات محصوالت فوالدي به مقصد اروپا
ب��ه اعتقاد فعاالن صنعت ف��والد از جمله داليل كاهش 
صادرات فوالد مي توان به وضعي��ت بازار جهاني فوالد و 
كاهش تقاضا براي فوالد در مناطق مختلف دنيا، اعمال 
ع��وارض صادراتي روي محصوالت ف��والدي در ابتداي 
س��ال و دامپينگ روسيه كه منجر به كاهش سهم ايران 
در بازارهاي هدف شد، اشاره كرد. در همين حال، محمد 

س��عيدي، توليد كننده فوالد گفت: ايران طي سال هاي 
اخير در ميان ۱۰ كشور برتر توليدكننده فوالد قرار داشته 
است، اما در ماه نوامبر )آبان( صنعت فوالد كشور با توليد 
۲.۹ ميليون تن از كشورهايي نظير تركيه، آلمان و برزيل 
پيشي گرفته و به جايگاه هفتم توليد كننده فوالد در دنيا 

رسيده است. اين توليدكننده فوالد گفت: كاهش توليد 
فوالد در ساير كشورها به دليل كمبود انرژي سبب شده تا 
صنايع فوالد ايران، پيشنهادات گسترده اي براي صادرات 
اين محصول اس��تراتژيك به مقصد كشورهاي غربي از 
جمله كشورهاي اتحاديه اروپا داشته باشد. سعيدي عنوان 

كرد: عمده پيشنهادات صادرات فوالد كشور، مرتبط با 
صنايع پايين دستي حوزه فوالد در كشورهاي اتحاديه اروپا 

هستند كه از فوالد به عنوان ماده اوليه استفاده مي كنند.

    صعود ايران
به جايگاه هفتم فوالدسازان جهان

به گزارش وزارت صمت؛ انجمن جهاني فوالد از توليد ۲.۹ 
ميليون تن فوالد در ايران طي يازدهمين ماه سال جاري 
ميالدي خبر داده است. توليد فوالد ايران در اين ماه با رشد 
۳.۹ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
است. رشد ۳.۹ درصدي توليد فوالد ايران در نوامبر ۲۰۲۲ 
و با وجود تداوم تحريم هاي غيرقانوني امريكا درحالي است 
كه كل توليد فوالد جهان در اين م��اه ۳.۷ درصد و توليد 
فوالد امريكا ۱۰.۵ درصد كاهش يافته است. براساس اين 
گزارش؛ ايران طي سال هاي اخير بر اساس آمار ۱۲ ماهه 
دهمين توليدكننده بزرگ فوالد جهان بوده است، اما در 
نوامبر امسال توانسته براي نخستين بار تا جايگاه هفتمين 
توليدكننده بزرگ فوالد جهان بر اساس آمار ماهانه باال رود. 
توليد فوالد ايران در اين ماه از آلمان كه بزرگ ترين اقتصاد 
اروپا محسوب مي شود و همچنين از توليد فوالد برزيل و 
تركيه بيشتر بوده است. توليد فوالد آلمان در نوامبر امسال 
۱۷.۹ درص��د كاهش يافته و به ۲.۸ ميليون تن رس��يده 
است. بروز بحران انرژي در آلمان به دنبال جنگ اوكراين 
به خوبي در افت توليد فوالد اين كشور نمايان شده است. 
توليد فوالد برزيل نيز در اين ماه ۱۶.۳ درصد كاهش يافته و 
به ۲.۶ ميليون تن رسيده است. تركيه نيز ۲.۴ ميليون تن 
فوالد در ماه نوامبر توليد كرده است كه اين رقم با افت ۳۰.۷ 
درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شده است. 
تنها چين، هند و ايران با افزايش توليد فوالد در نوامبر ۲۰۲۲ 
مواجه ش��ده اند. توليد فوالد چين با رشد ۷.۳ درصدي به 
۷۴.۵ ميليون تن و توليد فوالد هند با رشد ۵.۷ درصدي به 
۱۰.۴ ميليون تن رسيده است. چين بزرگ ترين توليدكننده 
فوالد جهان در ماه نوامبر بوده و پس از اين كشور به ترتيب 
كشورهاي هند، ژاپن، امريكا، روسيه، كره جنوبي، ايران، 
آلمان، برزيل و تركيه در رتبه هاي دوم تا دهم قرار گرفته اند.

اخبار

ادامه از صفحه اول

رويداد

ويژه
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عرضه يك خودروي جديد
در بورس كاال

يكشنبه هفته آينده براي نخستين مرتبه ۵۰۰ دستگاه 
هايم��ا  S۸ در بورس كاال عرضه خواهد ش��د. به گزارش 
ايسنا، بورس كاال ۱۱ دي ميزبان ۴۵۰۰ دستگاه خودرو از 
محصوالت ايران خودرو خواهد بود كه از اين تعداد ۴۰۰۰ 
دستگاه پژو ۲۰۷ دستي و ۵۰۰ دستگاه هايما  S۸ است كه 
اين محصول براي نخستين بار روي تابلو معامالت مي رود. 
قيمت پايه پژو ۲۰۷ از سوي اين خودروساز ۱۸۵ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان و قيمت پاي��ه هايما S۸ معادل ۹۳۴ 
ميليون تومان اعالم شده است. زمان تحويل اين خودروها 
۲۵ فروردين سال آينده خواهد بود. درصد پيش پرداخت 
س��فارش خريد پژو ۲۰۷، صد در صد و هايما S۸ پنجاه 
درصد اعالم شده است. بر اين اساس هر كد ملي )خريداران 
حقيقي( صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي يكي از كدهاي 
عرضه شده در تاريخ عرضه و صرفا براي يك دستگاه خودرو 
بوده و خريداران بايد شرايط سني ۱۸ سال تمام را داشته 
باشند. همچنين اشخاصي كه در عرضه هاي قبلي موفق به 
خريد خودرو شدند امكان ثبت سفارش ندارند. خريداران 
جهت ادامه مراحل خريد بايد همزمان با تسويه در بورس 
كاال )حداكثر تا پايان مهلت مجاز تس��ويه در بورس( با 
مراجعه سايت فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو به 
آدرس )esale.ikco.ir( اقدام به ايجاد و تكميل پروفايل 
شخصي كرده و در زمان مقرر كه طي پيامك )تكميل وجه 
هزينه هاي متعلقات قانوني( اطالع رساني مي شود عالوه 
بر انتخاب يكي از نمايندگي هاي مجاز، بيمه گر مورد نظر 
خود را در سايت انتخاب و نسبت به واريز وجه هزينه هاي 
جانبي اقدام كنند. هزينه هاي جانبي در خودرو پژو ۲۰۷ 
شامل بيمه و شماره گذاري و هزينه ثابت جمعا به مبلغ 
۴ ميليون ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به عالوه ۱۳ درصد 
بابت ماليات و عوارض قانوني است كه براساس مبلغ 
معامله محاسبه و توسط خريدار بايد پرداخت شود. 
اين هزينه در هايما S۸ نيز شامل بيمه و شماره گذاري 
و هزينه ثابت جمعا به مبلغ ۴ ميليون ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ 
تومان به عالوه ۱۲ درصد بابت ماليات و عوارض قانوني 
است كه براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خريدار 
بايد پرداخت شود. مكان تحويل پژو ۲۰۷ انبار كارخانه 

تهران و هايما S۸ انبار كارخانه خراسان رضوي است.

رفع تعهدات ارزي
با قيمت نزديك به بازار

عليرضا پيمان پاك گفت: بحث كوتاژ ارزي را با همكاري 
بانك مركزي با هدف رفع تعهدات ارزي صادركنندگان 
دنبال مي كنيم تا ارز صادركنندگان به كشور بازگردد و با 
قيمت نزديك به بازار واقعي به فروش برسد. به گزارش صدا 
و سيما، عليرضا پيمان پاك، رييس سازمان توسعه و تجارت 
در نشست با نمايندگان و فعاالن بخش خصوصي و دولتي 
تجارت در كرمان افزود: برگشت ارز مساله مهمي است كه 
آن را ابتدا از بانك مركزي پيگيري و روش هاي برگشت ارز 
را تسهيل كرديم. بنا شد كه وزارت صمت در اين خصوص 
جدولي ارايه كند و مهلتي به صادركنندگان بدهد. اكنون 
بحث كوتاژ ارزي را با همكاري بانك مركزي با هدف رفع 
تعهدات ارزي صادركنندگان دنبال مي كنيم كه در اين 
خصوص براي رفع مشكل تعهدات ارزي صادركنندگان، 
صرافي هايي معرفي مي شوند. پيمان پاك اظهار داشت: 
مجلس وعده داده نيم درص��د از عوارض صادرات حذف 
مي ش��ود كه اميدواريم اين اتفاق بيفت��د اما ممنوعيت 
صادرات را طي يك سال و ۲ ماه گذشته نداشتيم و حتي 
ممنوعيت دام را آزاد كرديم. بحث عوارض نيز مربوط به 
محصوالت جاليزي است كه توسط جهاد كشاورزي 
گذاشته مي شود، قانون بورس كاال و عوارض گوجه و 

پياز و عوارض پلكاني فوالد را ظرف ۲ ماه لغو كرديم.

افزايش تمايل
براي خريد لباس دست دوم

نايب رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادرات نساجي 
و پوش��اك خاطرنش��ان كرد: با افت قدرت خريد مردم 
و افزايش قيمت پوش��اك نو، تمايل ب��راي خريد لباس 
دست دوم صعودي ش��د كه اين موضوع مي تواند براي 
مصرف كنندگان عواقب بهداشتي به همراه بياورد چراكه 
پوش��اك با سالمت مردم عجين شده است. مجيد نامي 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به كاهش 
سهم پوشاك در سبد مصرفي خانوارها، گفت: مطابق با 
گزارش هاي مركز ملي آمار بعد از افت قدرت خريد مردم 
تمايل براي خريد پوش��اك كاهش پيدا كرد. وي با بيان 
اينكه در دهه ۹۰ قاچاق پوش��اك روند افزايشي به خود 
گرفت، تصريح كرد: دولت ب��راي مديريت بازار ارز بعد از 
اعمال تحريم ها عليه اي��ران و حمايت از محصوالتي كه 
توانايي توليد آن در داخل كش��ور وجود داشت واردات 
بيش از ۲ هزار قلم كاال از جمله پوشاك را ممنوع كرد. نائب 
رييس اتحاديه توليدكندگان و صادرات نساجي و پوشاك 
ادامه داد: بعد از كاهش سهم قاچاق و واردات غيرقانوني، 
توليد در صنعت پوشاك افزايش پيدا كرد. باوجود تجربه 
تورم در كشور، از نظر قيمتي تورم در پوشاك مانند ساير 
اقالم باال نرفت چراكه بازار رقابتي در صنعت پوشاك ايران 
ايجاد شده است. به گفته اين فعال اقتصادي؛ بعد از شيوع 
بيماري كرونا و كاهش مبادالت تجاري ش��اهد قاچاق و 
ورود بي رويه كاال به كشور بوديم؛ بنابراين يك رقابت بين 
برندهاي داخلي و با كاالي خارجي و قاچاق وجود دارد و 
برندهاي ايراني براي اينكه بتوانند كار كنند مجبورند كه 
قيمت هاي رقابتي براي محصوالت خود در نظر بگيرند 
اين در حالي است كه قيمت تمام شده مواد اوليه توليد 

روزانه باال مي رود.

 ثبات ارزي و كنترل تورم 
دو وظيفه مهم فرزين

 ايج��اد ثبات در ب��ازار ارز و ديگري كنترل ت��ورم و مهار 
گراني ها. در ابتداي كار هم از صميم قلب اظهار اميدواري 
مي كنم كه فرزين و تيمش موفق شوند. اميدوارم، ريشه 
س��وداگراني كه در محيط ارزي به جمش��يد بسم اهلل ها 
معروف ش��ده اند، كنده ش��ود و اقتصاد ايران رنگ ثبات 
به خود ببيند. مردم ما فش��ار زيادي را تحمل مي كنند و 
الزم است كه كمي از بار فش��ار به مردم كاسته شود. اما 
به نمايندگي از مردم عملك��رد او را رصد خواهيم كرد و 

خوبي ها و بدي هايش را اطالع رساني خواهيم كرد.

 مديرعامل شركت گاز
 چهارمحال و بختياري اعالم كرد

اعمال محدوديت هاي گاز صنايع 
با افزايش مصرف بخش خانگي

مديرعامل ش��ركت گاز چهارمحال و بختي��اري گفت: 
درصورتي كه در مص��رف گاز بخش خانگي صرفه جويي 
صورت نگيرد و طرح هاي محدوديتي صنايع افزايش پيدا 
كند متاسفانه ميزان توليد در صنعت استان كاهش پيدا 
خواهد كرد و حتي احتمال دارد در برخي روزها نيز توليد 
اين مراكز متوقف شود.جهانبخش سليميان در گفت وگو 
با ايسنا درخصوص افزايش مصرف گاز طي روزهاي اخير 
در چهارمحال و بختياري، اظهار كرد: براساس آخرين آمار 
شركت گاز استان از ميزان ۱۰.۲۸۹ ميليون متر مكعب 
مص��رف گاز روزانه مق��دار ۶.۱۱۶ ميليون متر مكعب در 
بخش خانگي و براي گرمايش مورد استفاده قرار مي گيرد 
همچني��ن ۴.۱۷۳ متر مكعب گاز ني��ز در صنايع و براي 
توليد مصرف مي شود.مديرعامل شركت گاز چهارمحال 
و بختياري افزود: درحال حاضر به طور متوسط در ازاي هر 
يك درجه سانتي گراد كاهش دما كه در استان رخ مي دهد 
مصرف گاز در بخش خانگي و گرمايش پنج درصد افزايش 
پيدا مي كند.وي ادام��ه داد: با وجود در نظر گرفتن برخي 
محدوديت هاي مصرف گاز در بخش صنعت و با توجه به 
كاهش دماي موجود در چهارمحال و بختياري درصورتي 
كه در بخش خانگي ش��اهد صرفه جوي��ي در مصرف گاز 
نباشيم، صنايع اس��تان به ميزان بيشتري مشمول طرح 
اعمال محدوديت مصرف خواهند شد.سليميان با اشاره 
به كاهش دما طي روزهاي اخير در چهارمحال و بختياري، 
عنوان ك��رد: در اين مدت حدود ۷۵۰۰۰۰ متر مكعب در 
روز افزايش مصرف گاز در بخش خانگي به ثبت رس��يد. 
مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياري اضافه كرد: 
درصورتي كه در مص��رف گاز بخش خانگي صرفه جويي 
صورت نگيرد و طرح هاي محدوديتي صنايع افزايش پيدا 
كند متاسفانه ميزان توليد در صنعت استان كاهش پيدا 
خواهد كرد و حتي احتمال دارد در برخي روزها نيز توليد اين 
مراكز متوقف شود.وي خاطرنشان كرد: تاكنون در صنايع 
موجود در چهارمحال و بختياري قطع گاز وجود نداشته 
است و تنها اين مراكز با محدوديت مصرف مواجه بوده اند، 
درحال حاضر نيز برخي صنايع استان براي محدوديت 
۵۰ درصدي ترغيب ش��ده اند اما درصورت بروز شرايط 
خاص، گاز برخي صنايع براي مدت كوتاهي قطع خواهد 

شد چراكه تامين گاز بخش خانگي در اولويت قرار دارد.

علي رغم صعود ايران به جايگاه هفتمين توليدكننده بزرگ فوالد جهان

صادرات فوالد افت كرد

آقای شهاب الدین اس�معیلی برابر وکالت نامه ش�ماره 36831  مورخ 
95/05/05  تنظیمی دفتر 40 گیالنغرب با ارس�ال درخواس�ت ش�ماره  
140185650788000237  مورخ 1401/10/03 و یک برگ استش�هادیه 
مصدق شده تنظیمی دفتر اس�ناد رسمی شماره 40-گیالنغرب مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
44/14 مترمرب�ع پ�الک 68 اصلی ناحی�ه 22 گیالنغرب  بخش ش�ش 
کرمانشاه به شماره سریال سند المثنی  793859 الف/93  ثبت شده در 
دفتر امالک جلد 8 صفحه 554 ذیل ثبت 1774 بنام آقای قباد مجردی 
ثبت و صادر گردیده، بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است ، لذا مراتب 
طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه 
شخصی مدعی انجام معامله و یا سند نزد خود باشد مراتب را ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم و ارسال نماید.بدیهی است 
پس از انقضاء مهلت مقرر نس�بت به صدور س�ند مالکیت المثنی اقدام 
خواهد شد و سند مالکیت اولیه باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکيت

نقدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320
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خبرروز

توزيع شير رايگان دانش آموزي در ۸ استان تاكنون
سخنگوي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه تاكنون شير رايگان در ميان دانش آموزان مناطق كم برخورداِر هشت استان كشور توزيع شده 
است، گفت: تخصيص بودجه الزم براي توزيع بسته هاي امنيت غذايي از سوي سازمان برنامه به طور كامل محقق نشد؛ با اين حال همچنان 
در حال پيگيري هستيم. صادق ستاري فرد در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت اجراي طرح بسته  امنيت غذايي و توزيع شير در ميان 
دانش آموزان مناطق محروم اظهار كرد: برنامه ما اين بود كه بتوانيم شير و تغذيه رايگان را با توجه به اعتبار ديده شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه 
از محل اعتبارات هدفمندي يارانه ها در ميان دانش آموزان مناطق محروم توزيع كنيم. وي افزود: اعتبار درنظر گرفته شده ۱۱۵۰ ميليارد تومان 

بود كه محقق نشد و تالش كرديم از محل هاي ديگري نياز دانش آموزان را به ويژه در مناطق روستايي و عشايري كم برخوردار تامين كنيم.

رويداد

يك كارشناس آلودگي هوا ضمن توضيح با بيان اينكه 
آلودگي هواي تهران دو راهكار عمده و اساسي دارد، 
گفت: تنها راه اصالح وضعيت آلودگي هواي تهران 
توسعه حمل و نقل عمومي و دولت الكترونيك است. 
يوسف رشيدي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ترك 
فعل مشهود برخي دستگاه ها در اجراي قانون هواي 
پاك اظهاركرد: وزارتخانه هاي مختلف از عمد ترك 
فعل نمي كنند. ما در موضوع آلودگي هوا نيازمند اقدام 
بسيار عاجل در توسعه حمل و نقل عمومي هستيم. با 
اين اقدام فشار از روي ساير بخش ها برداشته مي شود 
تا بتوانند اقدامات خود را در فرصت مناس��ب انجام 
دهند. وي ادامه داد: فكر مي كنم ما در نوشتن قوانين 
توجه خاصي به نحوه اجرايي كردن آن نمي كنيم و 
از پايه قانون را درست ننوشته ايم. بدين جهت با گذر 
زمان گرفتاري هاي بعدي ب��ه وجود مي آيد. وقتي 
زيرس��اخت و امكانات نداريم، هر كسي جايگزين 
مسوول وزارتخانه هاي فعلي باشد باز هم نمي تواند 

كاري انجام دهد و ترك فعل رخ خواهد داد.

    قانون هواي پاك كارآمد است؟
رشيدي در پاسخ به اينكه آيا قانون هواي پاك كارآمد و 
مبتني بر واقعيات جامعه تدوين و تصويب شده است، 
توضيح داد: ما فكر مي كنيم با نوشتن قانون مشكل 
آلودگي هوا حل مي ش��ود اما مش��كل آلودگي هوا با 
اقدام جدي و اجراي كارآمد صرف نظر از اينكه قانون 
باشد يا نباشد، حل خواهد ش��د. وي افزود: به عنوان 
نمونه مردم با توسعه حمل و نقل عمومي مناسب براي 
رفت وآمدهاي خود مجبور به استفاده از خودروهاي 
شخصي نيس��تند. مقصر آلودگي هواي تهران تنها 
خودرو، موتورس��يكلت و سوخت نيس��ت چراكه با 
بهترين خودرو و سوخت نيز در ترافيك فعلي تهران 

حتما زمستان آلودگي هوا را خواهيم داشت. گنجايش 
اتمسفر براي تهويه هوا و آالينده ها مقدار مشخصي 
است و بستگي به شرايط باد، وضعيت اقليمي منطقه و 
توپوگرافي دارد بنابراين آنچه الزم داريم انجام اقداماتي 
اس��ت تا سفرهاي درون ش��هري را به سمت حمل و 
نقل عمومي سوق دهيم كه متاسفانه اكنون فاقد آن 
هستيم. رشيدي با انتقاد نسبت به نبود حمل و نقل 
عمومي مناسب در تهران گفت: وضعيت ترافيك تهران 
نشان دهنده اين است كه نه تنها حمل و نقل عمومي 
مناسبي در پايتخت نداريم بلكه عقب ماندگي عمده اي 
نيز وجود دارد. اگر وضعيت مناسبي در حمل و نقل 
عمومي داشتيم بسياري از مشكالت مان حل مي شد 
اما در غياب حمل و نقل عمومي مناسب، ساير اقدامات 

براي كاهش آلودگي هوا بي ثمر خواهد بود.

    اما و اگرهاي نوشتن قانون هواي پاك 
وي درباره نوشتن قوانين آلودگي هوا توضيح داد: براي 
نوشتن قوانين آلودگي هوا ابتدا بايد به صورت پايلوت و 
در مقياس كوچك قابليت اجرايي آنها را بررسي كنيم 
و در صورت اجرايي شدن به سراغ نوشتن قانون برويم. 
اكنون ما مشكلي كه در بسياري از موارد در قانون هواي 
پاك داريم اين است كه ابتدا قانون و پس از گذشت سه تا 
شش ماه آيين نامه اجرايي آن نوشته شد، در صورتي كه 
اين كار اشتباه است. اول بايد نحوه  اجراي قانون مشخص 
شود س��پس قانون نوشته ش��ود. به عبارتي ما مسير را 
برعكس ط��ي كرده ايم. وقتي اجراي قانون مش��خص 
نيست؛ تصويب قانون بي معنا است. رشيدي تصريح كرد: 
ما در موضوع هوا غير از آلودگي هوا، آلودگي قوانين را نيز 
داريم چراكه قوانين بسياري وجود دارند اما نحوه عملياتي 
كردن قوانين درست و شفاف نيست. با همه اين تفاسير به 
نظر مي رسد مي توان آلودگي هواي تهران را كاهش داد.

    براي وضعيت آلودگي هواي تهران 
چه كنيم؟

اين كارش��ناس آلودگي هوا به دو راهكار اساسي و 
عمده براي اصالح وضعيت هواي تهران اشاره كرد 
و گفت: صرفنظر از جلب حمايت مالي از صندوق 
ذخيره ارزي، صندوق توس��عه يا ... هر منبع ديگر 
ابتدا بايد در يك بازه زماني مشخص خطوط مترو را 
بسيار سريع و كارآمد تكميل و مراكز جذب سفر را 
به ايستگاه ها نزديك كنيم سپس الزم است توسعه 
دولت الكترونيك را در دس��تور كار قرار دهيم. وي 
تاكيد كرد: اگر اين دو كار را انجام ندهيم هيچ وقت 
مشكل آلودگي هوا حل نخواهد شد. معضل آلودگي 
هواي تهران با اس��تفاده از خودرو و موتورسيكلت 
برقي و موارد فانتزي از اين دست حل نخواهد شد. 
واقعا توس��عه حمل و نقل عمومي بايد در اولويت 
اول قرار گيرد، به گونه اي كه س��فرهاي ضروري را 
پاسخگو باشد. با اين كار عدالت اجتماعي را رعايت 
مي كنيم عالوه بر آن آلودگ��ي هوا كنترل خواهد 
شد. رشيدي اضافه كرد: اقدام بعدي توسعه دولت 
الكترونيك و دوري جستن از سفرهاي زائد است. 
با اين دو اقدام موفق به حذف آلودگي هوا خواهيم 
شد بنابراين اقداماتمان بايد مبتني بر فكر، دانش 
و عقل باش��د ت��ا بتوانيم به نتيجه برس��يم. درباره 
مشاهده رنگ قهوه اي هوا در برخي مناطق تهران در 
پي شدت گرفتن آلودگي هوا در هفته هاي گذشته 
اظهار كرد: در شرايط آلودگي هوا نمي توان از رنگ 
هوا به اطالع��ات خاصي پي برد چون لزوما ممكن 
اس��ت به آلودگي هوا ربطي نداش��ته باش��د. رنگ 
قهوه اي هوا احتماال به علت بازتابش و تفرق نور به 
ذرات معلق بوده كه باعث شده رنگ مشاهده شده 

در آسمان متعارف نباشد.

توسعه حمل و نقل عمومي، كليد كاهش آلودگي هواي تهران 
خبر

دو سناريوي ايران در مواجهه 
با جهش هاي جديد كرونا

عضو كميته علمي كش��وري مقابله ب��ا كرونا با 
اش��اره به اينكه بيماري زايي س��ويه هاي جديد 
كرونا مشابه اميكرون پايين است، در عين حال 
به س��رايت پذيري باالي آن اشاره و تاكيد كرد: با 
توجه به رفت وآمدها و مس��افرت ها بايد نظارت 
و كنت��رل كافي از مبادي م��رزي صورت گيرد؛ 
زيرا عدم نظ��ارت مي تواند جرق��ه اي از افزايش 
ابتال به بيماري در كش��ور باشد. محمد وجگاني 
در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت بروز 
كرونا، گفت: در حال حاضر صحبت هايي از سويه 
جديدي از كرونا مطرح است كه مقداري فرانسه 
و امريكا را درگير كرده اس��ت. اين صحبت ها در 
مورد س��ويه هاي XBB  و BQ۱ مطرح است به 
شكلي كه در فرانسه ۶۰ درصد و در امريكا حدود 
۳۵ درصد مبتاليان جديد به سويه BQ۱ كرونا 
مبتال مي ش��وند. وي افزود: به طور كلي بروز هر 
موجي در هر كش��وري بايد به دقت رصد شود؛ 
چراكه كرونا نشان داد كه انتقال بيماري به جامعه 
جهاني به سرعت بااليي اتفاق مي افتد؛ بنابراين 
با توجه به رفت وآمدها و مسافرت ها بايد نظارت 
و كنت��رل كافي از مبادي م��رزي صورت گيرد؛ 
زيرا عدم نظ��ارت مي تواند جرق��ه اي از افزايش 
ابتال به بيماري در كشور باشد. چيزي كه اندكي 
نگراني ها را كاهش داده است اين است كه مرگ 
و مير حاص��ل از ابتال به اين س��ويه هاي جديد 
كمتر است، اما اين نبايد سبب غفلت شود و بايد 
بدون آنكه به جامعه استرس وارد كنيم، به رصد 
و مراقبت ادامه دهيم. وي افزود: بر اس��اس نظر 
كارشناسان سويه جديد اوميكرون بيماري زايي 
در حد اميكرون دارد؛ هرچند كه فراگيري بااليي 
دارد و اين سبب مي شود احتماال در روزهاي آتي 
با افزايش موارد مواجه شويم. او تاكيد كرد: با توجه 
به اينكه ويروس كرونا دايم در حال جهش است، 
ممكن اس��ت در حين افزايش موارد ابتاليي كه 
به دنبال ش��يوع زيرسويه هاي BQ۱ و XBB در 
كشور مشاهده مي كنيم، همزمان با جهش هاي 
خطرناك مواجه ش��ويم كه اي��ن احتمال نبايد 

ناديده گرفته شود. 

  عالئم مبتاليان به سويه هاي جديد كرونا
اين ايمونولوژيس��ت، ادامه داد: كساني كه قبال 
به اميكرون مبتال شده اند ايمني نسبتا مناسبي 
در براب��ر BQ۱ و XBB دارن��د و در صورت ابتال 
به اين س��ويه ها هم عالئم خفيف ت��ري تجربه 
خواهند كرد. وي تاكيد كرد: به طور كلي ابتال به 
سويه هاي جديد BQ۱ و XBB عالئم خفيفي به 
همراه داشته و كشندگي بااليي هم ندارد. او درباره 
پيش بيني ها از احتمال بروز موج هشتم كرونا در 
كشور، تصريح كرد: دو پيش بيني و سناريو وجود 
دارد؛ اول آنكه موج هشتم ظرف ماه هاي آتي رخ 
مي دهد و دوم اينكه با توجه جهش هاي بيماري، 
واكسيناس��يون و ايجاد ايمني در جامعه، ديگر 

موجي از بيماري را شاهد نباشيم. 

وزارت نفت درباره كيفيت سوخت نيروگاه هاي اطراف پايتخت روشنگري كند

اخبار ضد و نقيض درباره مازوت سوزي 
گروهراهوشهرسازي|

پس از ي��ك هفته تقريب��ا پربارش و 
پرب��رف در اس��تان تهران ك��ه منجر 
به پاك��ي هوا به ويژه در پايتخت ش��د، پيش بيني 
كارشناس��ان سازمان هواشناس��ي حاكي از ثبات 
جريان هاي هوايي و در نتيجه رش��د آالينده هاي 
ه��وا در هفته پيش رو اس��ت. اي��ن پيش بيني اما 
ساعتي پس از انتش��ار تحقق يافت و هواي ديروز 
تهران در م��رز قرمز براي تمام گروه ها قرار گرفت. 
از همي��ن رو، بار ديگر مس��ووالن مربوطه به عدم 
تشكيل كالس هاي حضوري امروز دادند. در حالي 
كه در سال جاري، دو هفته پاياني آذرماه مدارس 
به دليل آلودگي هوا تعطيل شده بودند، همچنان 
اين س��ئوال وجود دارد كه علت آلودگي چيست و 

راهكار رهايي از آن كدام است؟ 
 برخي از كارشناسان معتقدند، سهم منابع متحرك 
بيش از منابع ثابت است، اما نبايد از كيفيت سوخت 
و دور تند فعاليت مراكز متع��دد صنعتي از جمله 
نيروگاه ها، پااليش��گاه ها، كارخانه هاي س��يمان 

اطراف كالن شهر ها غافل شد.
عده اي نيز پيكان انتقاداتشان روانه كيفيت سوخت 
خودرو ه��اي بنزيني و گازوئيلي اس��ت و عالوه بر 
نقش حجم باالي تردد ها و فرسودگي وسايل نقليه 
شخصي و عمومي، از فرآيند احتراق وسايل نقليه 
گاليه دارند و معتقدند در كمتر از ۴8 ساعت، حجم 
باالي تردد ها و كيفيت نازل س��وخت آسمان آبي 

كالن شهر ها را سياه مي كند.
در همين رابطه، محسن ناصري، رييس هيات مديره 
انجمن علمي هواي پاك در گفت وگو با تسنيم در 
پاس��خ به اينكه بيشترين س��هم ايجاد آلودگي در 
هواي پايتخت چيس��ت؟ اظهار كرد: ب��ا توجه به 
سوابق موجود، تاكنون بيشترين آلودگي مربوط به 
منابع متحرك اس��ت. عمده ترين شاخص آالينده 
هوا از عنصر co خارج شده و به ذرات يا گردوغبار 

متمايل ش��ده است. در ش��رايط حاضر طبق آمار، 
برخي ايام دي اكس��يد هاي گوگرد ني��ز باالترين 
ش��اخص را به خود اختصاص داده اند كه شرايط را 

دشوار كرده است.
وي اف��زود: دي اكس��يد هاي گوگ��رد مي توانن��د 
منجر به افزايش ذرات ش��وند. منابع��ي كه از آنها 
دي اكسيد هاي گوگرد توليد مي شوند، محدودند. 
هيدروكربن هاي سنگين شامل مازوت و گازوئيل 
با كيفيت بس��يار نازل باعث ايج��اد و افزايش اين 

آلودگي در مناطق شهري مي شود.
ناصري با اشاره به اقدامات وزارت نفت براي بهبود 
و ارتقاي كيفيت گازوئي��ل تصريح كرد: حذف به 
اندازه و مناس��ب گوگرد از گازوئيل توسط وزارت 
نفت اق��دام مهمي بود كه صورت گرف��ت. بايد به 
دنبال منابع توليد كننده مازوت گشت كه منجر به 

آلودگي هوا شدند.
ريي��س هيات مديره انجمن علمي ه��واي پاك با 
اش��اره به س��وخت مازوت به عنوان يكي از منابع 
آلودگي هوا عنوان كرد: بخشي از صنايع كه سوخت 
مصرف مي كنند و در صدر آنها نيروگاه ها هستند، 
بايد مورد بررس��ي قرار بگيرند. تأمين سوخت اين 
نيروگاه ها با هم��كاري وزارت نفت و وزارت نيرو يا 
ديگر دس��تگاه هاي مرتبط، طي يك فرايند كلي 

صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: بايد از وزارت نفت پرسيد، سوختي 
ك��ه در اختيار نيروگاه ها در مج��اورت تهران داده 

مي شود، از چه نوعي است؟
رييس هيات مديره انجمن علم��ي هواي پاك در 
ادامه تأكيد كرد: حاال كه س��وزاندن سوخت هاي 
س��نگين مانند مازوت بس��يار تأثيرگذار اس��ت، 
بهترين كار عوض كردن سوخت است. سوخت هاي 
كم كربن با ميزان گوگرد پايين به كاهش آلودگي ها 

كمك مي كند.
وي با اش��اره به مطالعات س��ازمان محيط زيست 

اظهار كرد: س��ازمان محيط زيس��ت مطالعاتي در 
خصوص وضعيت هواي كالن ش��هر ها انجام داده 
اس��ت. جزييات و دس��تورالعمل هاي متناسب با 
كاهش آلودگي هوا در اين مطالعات بيان ش��ده و 
دولت، سازمان ها را مكلف به اجراي آن كرده است. 
س��ازمان بازرس��ي هم مي تواند در اجرا، همكاري 
كند و سازمان هاي مربوطه را مورد سوال قرار دهد.

ناصري خاطرنشان كرد: موضوع آلودگي هوا جديد 
نيست. بيشتر شهر ها و كشور ها درگير اين مساله 
هستند. ما مي توانيم با بهره مندي از دستورالعمل 
ارايه شده توسط سازمان محيط زيست، ۳۰ تا ۴۰ 

درصد از ميزان آلودگي هوا را كاهش دهيم.

    حمل و نقل عمومي و دولت الكترونيك
در همين حال، يوسف رشيدي، كارشناس آلودگي 
هوا با بيان اينكه آلودگي ه��واي تهران دو راهكار 
عمده و اساسي دارد، گفت: تنها راه اصالح وضعيت 
آلودگي هواي تهران توسعه حمل و نقل عمومي و 

دولت الكترونيك است.
رشيدي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ترك فعل 
مشهود برخي دستگاه ها در اجراي قانون هواي پاك 
اظهاركرد: وزارتخانه هاي مختلف از عمد ترك فعل 
نمي كنند. ما در موضوع آلودگي هوا نيازمند اقدام 
بسيار عاجل در توسعه حمل و نقل عمومي هستيم. 
با اين اقدام فش��ار از روي س��اير بخش ها برداشته 
مي شود تا بتوانند اقدامات خود را در فرصت مناسب 

انجام دهند.
وي ادام��ه داد: فكر مي كنم ما در نوش��تن قوانين 
توجه خاصي به نحوه اجرايي كردن آن نمي كنيم 
و از پايه قانون را درس��ت ننوشته ايم. بدين جهت 
با گذر زمان گرفتاري هاي بعدي به وجود مي آيد. 
وقتي زيرس��اخت و امكان��ات نداريم، هر كس��ي 
جايگزين مس��وول وزارتخانه هاي فعلي باش��د باز 
هم نمي توان��د كاري انجام دهد و ت��رك فعل رخ 

خواهد داد.
وي افزود: به عنوان نمونه مردم با توسعه حمل و نقل 
عمومي مناسب براي رفت وآمدهاي خود مجبور به 
اس��تفاده از خودروهاي ش��خصي نيستند. مقصر 
آلودگي هواي تهران تنها خودرو، موتورسيكلت و 
سوخت نيست چراكه با بهترين خودرو و سوخت 
نيز در ترافيك فعلي تهران حتما زمستان آلودگي 
هوا را خواهيم داشت. گنجايش اتمسفر براي تهويه 
هوا و آالينده ها مقدار مشخصي است و بستگي به 
ش��رايط باد، وضعيت اقليمي منطقه و توپوگرافي 
دارد بنابراين آنچه الزم داريم انجام اقداماتي است 
تا سفرهاي درون ش��هري را به سمت حمل و نقل 
عمومي سوق دهيم كه متاس��فانه اكنون فاقد آن 

هستيم.
رش��يدي با انتقاد نس��بت ب��ه نبود حم��ل و نقل 

عمومي مناس��ب در تهران گفت: وضعيت ترافيك 
تهران نش��ان دهنده اين اس��ت كه ن��ه تنها حمل 
و نقل عمومي مناس��بي در پايتخ��ت نداريم بلكه 
عقب ماندگي عمده اي نيز وجود دارد. اگر وضعيت 
مناسبي در حمل و نقل عمومي داشتيم بسياري از 
مشكالت مان حل مي شد اما در غياب حمل و نقل 
عمومي مناسب، ساير اقدامات براي كاهش آلودگي 

هوا بي ثمر خواهد بود.
اين كارش��ناس آلودگي هوا به دو راهكار اساسي و 
عمده براي اصالح وضعيت هواي تهران اشاره كرد 
و گفت: صرفنظر از جلب حمايت مالي از صندوق 
ذخيره ارزي، صندوق توس��عه يا ... هر منبع ديگر 
ابتدا بايد در يك بازه زماني مشخص خطوط مترو را 
بسيار سريع و كارآمد تكميل و مراكز جذب سفر را 
به ايستگاه ها نزديك كنيم سپس الزم است توسعه 

دولت الكترونيك را در دستور كار قرار دهيم.
وي تاكي��د كرد: اگ��ر اي��ن دو كار را انجام ندهيم 
هيچ وقت مش��كل آلودگي هوا حل نخواهد ش��د. 
معضل آلودگي هواي تهران با استفاده از خودرو و 
موتورسيكلت برقي و موارد فانتزي از اين دست حل 
نخواهد شد. واقعا توسعه حمل و نقل عمومي بايد 
در اولويت اول قرار گيرد، به گونه اي كه س��فرهاي 
ضروري را پاسخگو باشد. با اين كار عدالت اجتماعي 
را رعايت مي كنيم عالوه بر آن آلودگي هوا كنترل 

خواهد شد.
رش��يدي اضافه كرد: اقدام بعدي توس��عه دولت 
الكترونيك و دوري جستن از سفرهاي زائد است. 
با اين دو اقدام موفق به حذف آلودگي هوا خواهيم 
شد بنابراين اقداماتمان بايد مبتني بر فكر، دانش و 

عقل باشد تا بتوانيم به نتيجه برسيم.

گزارش

رويخطخبر

كرونا و سرنوشت نامعلوم كودكان بي سرپرست
براساس آمارهاي وزارت تعاون ۱۴ هزار و ۶۱۳ كودك 
سرپرس��ت خود را به واس��طه ابتال به كرونا از دس��ت  
داده اند، در اين راس��تا مديركل ك��ودكان و نوجوانان 
سازمان بهزيستي كشور درخصوص كودكاني كه هردو 
سرپرس��ت خود )هم پدر و هم مادر( را به دليل كرونا از 
دست داده اند مي گويد: هيچ كودكي به سبب از دست 
دادن والدين به مراكز نگهداري بهزيس��تي وارد نشده 
است. به گزارش ايسنا، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
زمستان سال گذشته )۱۴۰۰( گزارشي ارايه كرد كه با 
استفاده از داده هاي متوفيات ناشي از كرونا كه از وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و با داده هاي 
پايگاه اطالع��ات رفاه ايرانيان تركيب  ش��د، وضعيت 
خانوارهاي داراي كودك و خانوارهاي زن سرپرس��ت 
آسيب ديده از كرونا را بررس��ي كرده بود؛ گزارشي كه 
خالصه آن نشان مي داد ۱۴ هزار و ۶۱۳ كودك زير ۱8 
سال، سرپرست خود را به  واسطه ابتال به كرونا از دست  
داده ان��د. اما يك پژوهش تطبيقي كه توس��ط هيلز و 
همكاران او )در سال ۲۰۲۱( انجام  گرفته و توسط سازمان 
جهاني بهداشت منتشر شده نشان مي دهد كه بر اساس 
برآورد داده هاي مرگ ومير ناشي از كرونا در ۲۱ كشور 
مورد مطالعه، ظرف يك سال گذشته، حدود يك ميليون 
و ۴۲ ه��زار كودك، مرگ حداقل يكي از والدين خود را 
تجربه كرده اند. اين نرخ براي ايران ۱.۷ كودك به ازاي 
هر هزار كودك است و بر اين اساس، كشور ما در ميان 
۲۰ كشور بررسي شده در قاره هاي مختلف، در جايگاه 

ششم قرار دارد. به تعبير ديگر، تعداد كودكان يتيم شده 
در بازه زماني مذكور از تعداد افراد فوت ش��ده پيش��ي 
گرفته است. از اين ميزان، تعداد كودكاني كه پدر خود را 
ازدست داده اند بين ۲ تا ۵ برابر بيشتر از كودكاني است كه 
مادر خود را ازدست  داده اند. در اين راستا، سعيد بابايي، 
مديركل كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور در 
پاسخ به اين سوال كه آيا در دوران شيوع ويروس كرونا 
كودكاني كه هردو سرپرست خود )هم پدر و هم مادر( را 
از دست داده و به مراكز نگهداري بهزيستي تحويل داده 
شده باشند نيز وجود داشته است؟ به ايسنا مي گويد: هيچ 
كودكي به سبب از دست دادن والدين به مراكز بهزيستي 
وارد نشد. وي مي افزايد: در طول دوران كرونا كودكاني 
بوده اند كه يك يا هر دو والد خود را از دست داده اند، اما 
فرهنگ مردم ما به گونه اي است كه هميشه حمايت از 
اين كودكان را در كانون خانواده و فاميل در دستور كار 
خود قرار مي دهند و كمتر پيش مي آيد كه كار نگهداري 

آنان به بهزيستي سپرده شود. 

اليحه »فرونشست زمين« در يك قدمي بررسي در مجلس

فرونشست در كشور متولي خاصي ندارد و اين موضوع 
سبب شده تا شوراي شهر تهران تصميم بگيرد از طريق 
شوراي عالي استان ها، اليحه اي را به مجلس ارايه دهد 
تا حداقل دستگاه مسوول مساله فرونشست زمين در 
كشور مشخص شود تا بتوان براي اين مساله فكري كرد. 
به گزارش ايسنا، محمدآقاميري رييس كميته عمران 
شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
۵۵ سال از اولين گزارشات مشاهده فرونشست زمين 
در ايران مي گذرد؛ اما متاس��فانه عليرغم هشدارهاي 
متخصصان امر تاكنون قوانين چن��دان كارآمدي در 
خصوص فرونشست وضع و اجرايي نشده است، ادامه 
مي دهد: در قوانين باالدستي فعلي قوانيني كه در آن 
مستقيما در خصوص فرونشس��ت زمين اشاره شده 
باشد، بسيار محدود بوده و جوابگوي اين پديده بحراني 
و روبه رشد نيست، اين در حالي است كه فرونشست در 

ايران بسيار جدي است. پس با توجه به اهميت موضوع 
فرونشس��ت و اثرات همه جانبه آن از يك طرف و نبود 
قوانين جامع و كارآمد از طرف ديگر، س��بب شد تا در 
كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران با همكاري 
شوراي عالي استان ها جلسات متعدد تخصصي با حضور 
مسووالن دس��تگاه هاي ذيربط، متخصصان و اساتيد 
دانشگاه هاي معتبر در خصوص واكاوي پديده برگزار 
ش��ود كه در اين جلسات تالش ش��د تا ضمن بررسي 
راهكارهاي فن��ي و اجرايي در زمينه كنترل و مقابله با 
تاثيرات فرونشست، نواقص و ضعف هاي قوانين موجود 
نيز احصاء ش��ود. وي در مورد نتيجه برگزاري جلسات 
با متخصص��ان مي گويد: در حال حاض��ر اين طرح در 
كميسيون هاي شوراي عالي استان ها در حال بررسي 
اس��ت و اميد داريم تا قبل از آغاز سال جديد اين اليحه 

از طريق شوراي عالي استان ها به مجلس ارسال شود.
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