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آنگونه كه عل��ي صالح آبادي، 
رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرده، پيش��نهاد افزايش نرخ 
بهره به ش��وراي پ��ول و اعتبار 
ارايه ش��ده و قرار است در اين 
شورا درباره آن تصميم گيري 
شود. اما همانطور كه رييس كل 
بانك مركزي به درستي اشاره 
كرده، »تفاوت هايي در شرايط اقتصاد ما« با ساير كشورها 
وج��ود دارد. از اين رو، اين تفاوت ها كه از قضا، تفاوت هاي 
بسيار معناداري نيز به شمار مي روند، بايد در معادله تغيير 
نرخ بهره مورد توجه تصميم گيران ق��رار گيرد تا اقتصاد 
ايران دوباره گرفتار شوك تازه اي نشود. در اين معادله دو 
سوال اساس��ي وجود خواهد داشت، اول اينكه آيا با توجه 
به تفاوت هاي موجود ميان اقتصاد ايران با ساير كشورها، 
تغيير نرخ بهره ضروري است؟ يا اينكه در ابتدا بايد حداقل 
شرايط الزم اقتصادي و اجتماعي براي افزايش نرخ بهره 
فراهم آيد؟ در صورتي كه پاسخ به اين سوال مثبت باشد، 
سوال دوم ايجاد خواهد شد كه نرخ بهره به چه ميزان بايد 
افزايش يابد كه هم ترمز تورم را بكشد و هم شوك جديد به 
بازارها و زندگي مردم وارد نكند؟ بي گمان، نرخ بهره متمايل 
به صفر و نزديك به نرخ تورم يكي از آرمان هاي اقتصادي 
كشورها يا دولت ها به ش��مار مي رود و كشورهايي هم به 
اين آرمان دست يافته اند، با اين تفاوت كه ميزان تورم در 
كشورهاي مورد نظر نه تنها تك رقمي كه براي سال هاي 
متمادي حدود 2 تا 3 درصد بوده است. اين در حالي است 
كه تورم مزمن دو رقمي طي 5 دهه گذشته در اقتصاد ايران 
ريشه دوانده و نهادينه شده است و مهم تر اينكه علل اين 
وضعيت تورمي در اقتصاد سياسي و نوع نگاه حكمرانان به 
مقوله بودجه و هزينه هاي دولت ريشه دارد به گونه اي كه 
كسري بودجه مزمن طي 5 دهه اخير همواره »همزاد« يا به 
عبارت دقيق تر »عامل«ِ  تورم دو رقمي مزمن بوده است. 
مكانيسم تبديل دالرهاي نفتي به ريال در اقتصاد ايران نيز 
يكي ديگر از عوامل اصلي ايجاد تورم به شمار مي رود، اگر چه 
با كاهش فروش نفت و افت درآمدهاي نفتي طي سال هاي 
اخير، درصد اثر گذاري اين عامل كمتر شده است. در كنار 
تورم دو رقمي مزمن، تحريم هاي يكجانبه  امريكا عليه ايران 
در سال هاي اخير همواره موتور انتظارات تورمي )ناشي از 
عوامل غيراقتصادي( را روشن نگه داشته است. افزون بر اين، 
طي چند ماهه اخير نيز ناآرامي هاي داخلي بر مجموع اين 
ادامه در صفحه 6 عوامل اضافه شده اند.  

اص��الح ن��رخ س��ود بانك��ي 
در كش��ورهاي پيش��رفته و 
كش��ورهايي مث��ل اي��ران كه 
درحال توسعه هستند، تفاوت 
بسيار زيادي دارد؛ به اين صورت 
كه ما زيرساخت هاي استفاده 
نكرده زيادي داريم درحالي كه 
در كشورهاي پيشرفته تقريبا 
از تمام ظرفيت ها استفاده شده و براي مقابله با تورم ناچار 
هستند نرخ سود بانكي را افزايش دهند. بازار پول و سرمايه 
از قديم رقيب سنتي يكديگر هستند و هر زمان يكي از آنها 
بتواند جذابيت بيشتري داشته باشد، پول ها به آن بازار سرريز 
شده و بازارهاي موازي دچار افت شديد مي شوند. افزايش 
نرخ سود بانكي نيز سپرده هاي ترسو را از بازار سرمايه دور 
مي كند و مردم دوباره به س��مت بازارهاي موازي مي روند. 
دولت ها معموال براي جلوگيري از افزايش نرخ تورم كه با 
نرخ بهره در ارتباط مستقيم است، سعي مي كنند تا نرخ سود 
بانكي را افزايش دهند تا تورم ثابت بماند. بنابراين در شرايطي 
كه تورم باال باش��د، الزم است تا سياست هاي انقباضي در 
پيش گرفته شود تا س��رعت گردش پول كم شود و تورم 
پايين بيايد. اما اين موضوع در كشوري مثل ما تفاوت دارد؛ با 
كسري بودجه باال و افزايش نرخ بهره، همچنان موتور چاپ 
پول با سرعت بيش��تري كار خواهد كرد و به اين ترتيب، با 
افزايش نرخ سود بانكي نه تنها نمي توانيم همانند كشورهاي 
پيشرفته عمل كنيم، بلكه تورم افزايش يافته، كسري بودجه 
بيشتر شده و گراني ها افزايش خواهد يافت. در نتيجه باز هم 
شاهد ضعيف تر شدن قدرت پول ملي خواهيم بود. خبرهاي 
مهمي براي بورس بود كه اولين خبر افزايش قيمت دالر بود 
كه باعث مي شود ارزش جايگزيني شركت ها افزايش پيدا 
كند و انتظار رشد ديرهنگام       تر بازار سرمايه نسبت به دالر را 
براي ما به ارمغان خواهد آورد؛ در واقع افزايش قيمت دالر 
به رغم اينكه اتفاق خوبي در اقتصاد نيست اما با توجه به اين 
باور كه بازارهاي موازي مي توانند با تاخير از هم رشد كنند، 
احتمال رش��د تقويت پيدا مي كند و بازار سهام نيز از اين 
قاعده مستثني نيست. خبر بعدي كه اتفاق مهمي ارزيابي 
مي شود بحث احتمال از سرگيري مذاكرات برجامي است. 
همواره دخالت به بورس و شركت هاي بورسي ما آسيب زده 
و دولت با اين اقدام عرصه را بر صادركنندگان تنگ       تر خواهد 
كرد و مي تواند حاشيه سود غيرعملياتي آنها را كاهش داده و 
منجر به اين شود كه شركت ها نتوانند نرخ تسعير را به عنوان 
ادامه در صفحه 8 يك سود شناسايي كنند.  

اين كه نمايندگان مجلس در 
اين وضعيت آش��فته به جاي 
اينك��ه به فكر حل مش��كالت 
اقتصادي و معيش��تي باشند، 
سعي دارند به تمام اركان زندگي 
اف��راد ورود ك��رده و با تصويب 
بخش��نامه و ابالغ دس��تور آن 
را به هداي��ت و كنترل خود در 
آورند مساله اس��ت كه يك بار براي هميشه بايد در مورد 
آن چاره اي انديشيده شود. در حال حاضر وضعيت اقتصاد 
بيمار كشور به حدي بحراني است كه حتي دستگاه هاي 
بي ربط به اقتصاد هم بايد تمامي كارهاي خود را رها كرده 
براي س��امان دادن به اين وضعيت دست به كار شوند. در 
واقع نياز به يك عزم تمام و كمال براي س��امان بخشيدن 
به شرايط اقتصادي و معيشتي مردم وجود دارد، اما اينكه 
يك نماينده مجلس ناگهان ب��ه اين فكر مي افتد كه بايد 
كاري كنيم تا دهه شصتي ها با هم ازدواج كنند، كمي دور 
از انتظار به نظر مي رسد. ما نمي توانيم ازدواج را دستوري 
كنيم، همانط��ور كه هيچ يك از مش��كالت و بحران ها را 
با دس��تور نمي توانيم حل كنيم، مساله جواني جمعيت 
هم با ارايه چنين راهكارهايي و ابالغ اينگونه دستورها به 
سر منزل مقصود نمي رس��د. اگر مي خواهيم آمار ازدواج 
در كش��ور را افزايش دهيم كه به طبع آن فرزند آوري نيز 
افزايش پيدا كند، به جاي دس��تور و بخش��نامه نيازمند 
 فراهم آوردن زيرساخت هاي موجود در اين رابطه هستيم. 
زي��ر س��اخت هايي كه قبل از ه��ر چيزي رف��اه و حقوق 
شهروندي را براي افراد جامعه فراهم كند. اينكه توقع داشته 
باشيم جوانان ازدواج كنند، اما شرايط ازدواج از جمله شغل، 
مسكن، معيشت و... را براي آنها فراهم نكنيم خب اين انتظار 
و توقع ما هم نمي تواند به جايي برس��د، از سوي ديگر اگر 
انتظار داريم كه افراد فرزند آوري كنند، بايد حداقل هاي 
يك زندگي امن و آرام را براي افراد جامعه در نظر بگيريم. 
حداقل هايي مثل آموزش رايگان، درمان، امنيت شغلي و 
غذايي و ... به اين ترتيب مي بينيم كس��اني كه بايد بيش 
از همه براي رس��يدن مردم به اين مطلوب تالش كنند، 
مسووالن هستند. در واقع مسووالن و دولتمردان موظف 
هستند زير ساخت هاي الزم را فراهم كنند و در نهايت از 
مردم انتظار داشته باشند كه برنامه هاي آنها براي افزايش 
جمعيت را اجرايي كنند، وگرنه نمي شود كه با ابالغ و دستور 
به مردم گفت ازدواج كنند و بعد فرزند بياورند و.... مساله 
ادامه در صفحه 8 اينجاست كه در...  

نگاهي ب��ه وضعي��ت تجاري 
كش��ورهاي همس��ايه و البته 
ظرفيت ه��اي بالق��وه اي ك��ه 
اقتصاد ايران داراست به خوبي 
نش��ان مي دهد كه در صورت 
ي��ك برنامه ري��زي هدفمند و 
تالش براي به حداكثر رساندن 
ظرفيت ها، مي توان سهم ايران 
را از بازار صادراتي اين كشورها به شكل قابل توجهي افزايش 
داد اما سوال اينجاست كه آيا ما در عمل توانسته ايم در اين 

حوزه ها اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهيم؟
در واقع سال هاست كه در عرصه شعار، بحث هاي زيادي 
درباره حمايت از توليدكننده، صادركننده و سرمايه گذار 
مطرح مي شود اما متاسفانه واقعيت هاي اقتصادي نشان 
مي دهد كه نه تنها از آنها به درس��تي حمايت نش��ده كه 
حتي شرايط براي فعاليت آنها دش��وارتر نيز شده است. 
از سياس��ت هاي كوتاه مدت و بعضا متناق��ض گرفته تا 
مشكالتي كه براي سرمايه گذاران به وجود مي آيد همگي 
نشان از آن دارد كه ما در عمل نتوانسته ايم شرايط را براي 
توليدكنندگان واقعي فراهم كنيم. در بسياري از كشورهاي 
توس��عه يافته دنيا، دولت براي آنكه از يك فعال اقتصادي 
واقعي حمايت كند، نه تنها او را از ماليات يا سياست هاي 
تنبيهي معاف مي كند كه حتي با ارايه زمين و تسهيالت 
از س��وي دولت افزايش سرمايه گذاري ها در اين بخش ها 

نيز مي رود.
ما در ايران اما عمال تالش چنداني در اين حوزه نكرده ايم 
و در واقع كار را به جايي رسانده ايم كه در آن سفته بازان با 
استفاده از فرصت هاي تورمي يا جهش نرخ ارز، به راحتي 
و در مدتي كوتاه سودي قابل توجه به دست مي آورند اما 
يك فعال اقتص��ادي كه قصد ورود به عرصه مولد و توليد 
ارزش افزوده واقعي را دارد با هزاران مشكل ريز و درشت 
مواجه مي شود. بررس��ي نمونه اي حضور ما در بازارهاي 
صادراتي به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد. ما با عمان از 
سال ها قبل رابطه سياسي بسيار خوبي داشته ايم اما آيا اين 
موضوع به استفاده از فرصت بازار عمان ختم شده است؟ 
اخيرا تعداد زيادي از ايراني ها چه براي مهاجرت و چه براي 
فعاليت اقتصادي و تجارت به عمان وارد شده اند، شركت 
ثبت كرده اند يا كار خود را در ديگر مسيرها آغاز كرده اند. از 
سوي ديگر عماني ها نيز شناخت بسيار خوبي از ايران دارند، 
بسياري از آنها به ايران سفر كرده و در شهرهايي مانند شيراز 
ادامه در صفحه 8 حضور داشته اند.  

امان اهلل قراييمريم محبيمجيد اعزازي مهدي عليپور

 پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به گزارش » تجارت كاهشي در آبان ماه «

 خروج 200 هواپيماي مسافري 
از مدار حمل و نقل

 جوابيه صمت به يك گزارش 
و پاسخ »تعادل«

صفحه 7     صفحه 5    

 جهش دالر پر و بال هواپيماها 
را قيچي كرد

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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يادداشت- 2

محسن جليلوند

 سمت و سوي 
مذاكرات هسته اي 

رخدادهاي جديد كه 
در ح��وزه مذاك��رات 
برجامي شكل گرفته، 
ب��ه ان��دازه اي از ه��م 
فاصله دارن��د و در دو 
فضاي كام��ال متضاد 
ارايه مي شوند كه عمال 
كار را براي تحليلگران 
دشوار مي سازند. از يك طرف مقامات وزارت 
امور خارجه اي��ران اعالم مي كنند كه غرب به 
صورت پنهاني به آنها درباره توافق پيام مي دهد 
اما در نقط��ه مقابل مقام��ات امريكايي اعالم 
مي كنند به دليل رخداده��اي داخلي ايران، 
اساس��ا مذاكره اي با ايران نخواهند داشت. در 
اين آش��فتگي اطالعاتي، تحليلگ��ر نمي داند 
كه بايد مبتن��ي بر كدامين داده ه��ا، ارزيابي 
نهايي را ص��ورت دهد. همانطور كه مي بينيد، 
فاصله اين اظهارنظرها از هم بسيار زياد است. 
به طور كلي با توجه به جميع شرايط مي توان 
گفت در حال حاضر پرونده اي با عنوان برجام 
ديگر از دس��تور كار دو طرف خارج شده است 
و دو طرف به دنبال باز ك��ردن پرونده تازه اي 
هس��تند تا در خص��وص آن گفت وگو ش��ود. 
بر اس��اس اس��ناد و مدارك مي ت��وان گفت، 
پرون��ده اي كه در ح��ال حاض��ر روي ميز باز 
است، گفت وگوهايي بر س��ر برنامه هسته اي 
ايران اس��ت. اين روند جايگزين رويكرد قبلي 
كه ش��امل مذاكرات برجامي مي ش��ود، شده 
اس��ت. حت��ي چه��ره اي مانن��د اوليانوف كه 
همواره خوش بينانه اظهارنظر مي كرد، توييتي 
مي كن��د و در آن اعالم مي كند، بعيد اس��ت، 
ايران و آژانس توافقي با هم داش��ته باشند. بر 
اين اساس است كه مي گويم به اندازه اي فاصله 
نظرات، ديدگاه ها و حتي اقدامات زياد اس��ت 
كه تحليل را دش��وار مي سازد. در كل احتماال 
چالش اي��ران با جه��ان غرب ادام��ه خواهد 
داش��ت، ايران به برنامه هسته اي خود شتاب 
خواه��د داد، طرف مقابل ه��م تالش مي كند 
از فش��ارها ابزارهاي ارتباطي و اقتصادي خود 
اس��تفاده كند تا ايران را مجاب به گفت وگو و 
توافق كند. اين روند در ش��رايطي ادامه دارد 
كه مقامات امريكايي اعالم مي كنند صحبتي 
با اي��ران درباره برنام��ه هس��ته اي نخواهند 
داش��ت. در اين ش��رايط راه اندازي مكانيسم 
ماش��ه محتمل است و قطعنامه هاي تحريمي 
عليه ايران به ص��ورت اتوماتيك راه مي افتند. 
موضوع حتي در ش��وراي امنيت سازمان ملل 
هم مطرح نمي ش��ود، چرا كه اعضاي شوراي 
امنيت قبال راي خود را در اين خصوص اعالم 
كرده اند. در واقع ايران نمي تواند روي روابطش 
با روسيه يا چين حس��اب باز كند. ايران ذيل 
فصل هفتم س��ازمان ملل ممكن اس��ت، قرار 
بگيرد و فشارهاي اقتصادي بيشتر شود. وقتي 
كش��وري ذيل فصل 7 قرار مي گي��رد، در آن 
ابزارهاي فش��ار مختلفي قرار داده مي شوند. 
طيفي از ابزارهاي سياسي، اقتصادي، ارتباطي 
و...در اين بس��ته گنجانده مي شوند. از سوي 
ديگ��ر تحوالتي كه در س��ازمان مل��ل اخيرا 
شكل گرفت براي من بسيار جالب است. براي 
نخس��تين بار س��ازمان ملل براي يك كشور، 
كميته تحقي��ق ويژه تش��كيل مي دهد . اين 
رفتارهاي هماهنگي است كه كشورهاي غربي 
عليه اي��ران برنامه ريزي كردن��د و ايران بايد 
مراقب اين رفتارها باشد. مجموعه اين گزاره ها 
در حوزه هاي اقتصادي باعث مي شود تا اقتصاد 
ايران دچار مشكالت عديده اي شود. احتماال 
ممكن اس��ت، نظارت هاي بيشتري بر فروش 
نفت ايران اعمال شود، مناسبات تجاري كشور 
با همسايگان تحت الشعاع فشارها قرار بگيرد 
و مس��يرهاي واردات كش��ور با دشواري هاي 
بيشتري همراه ش��ود. مجموعه اين گزاره ها 
يادآوري اي��ن نكته را ضروري مي س��ازد كه 
مقامات دول��ت بايد مراقب اظهارات، اقدامات 
و راهبردهاي خود باشند. هر حركت اشتباهي 
از س��وي ايران مي تواند مش��كالت فراواني را 
براي معيش��ت مردم ش��كل دهد. دولت بايد 
تالش كند، راه هاي ارتباطي با طرف مقابل را 
باز بگذارد تا از فرصت هاي به دست آمده براي 
كاهش آالم مردم اس��تفاده شود. تنها در اين 
صورت است كه مي توان اميدوار بود مشكالت 

كاهش پيدا كند.

يادداشت- 1

حميد حاج اسماعيلي

افزايش دستمزد، معلول تورم 
است نه علت

تحليلگران معتقدند براي 
حل مشكالت اقتصادي به 
جاي توجه به »معلول ها و 
پيامدها« بايد به »علت ها 
و ريشه ها« توجه شود. اما 
متاسفانه نحوه مواجهه تيم 
اقتص��ادي دولت با مقوله 
تورم و افزايش ن��رخ ارز و 
از سوي ديگر دستمزدها به گونه اي است كه تنها به 
معلول ها توجه مي كن��د. صحبت هاي اخير رييس 
كل بانك مركزي در خصوص تاثير افزايش دستمزد 
حقوق بگيران )كارمندان، كارگران و بازنشستگان( 
در بروز تورم، نشان مي دهد كه صالح آبادي به دنبال 
فرافكني نقش خود در بروز مش��كالت اس��ت. بايد 
توجه داشت، افزايش دستمزدها معلول تورم است نه 
علت آن. بسياري از اساتيد علوم اقتصادي، اين روزها 
ريشه هاي تورم در ايران را بررسي كرده و به مواردي 
چون، كسري بودجه، س��وءمديريت هاي اجرايي، 
افزايش نقدينگي، استقراض دولت از بانك مركزي، 
چاپ اسكناس، افزايش پايه پولي، عدم احياي برجام 
و... اشاره كرده اند. اما رييس كل بانك مركزي بدون 
توجه به اين واقعيت ها، توپ رش��د تورم را به زمين 
افزايش دستمزدها مي اندازد. اين صحبت ها، مسبوق 
به سابقه است؛ در دولت سيزدهم افراد زيادي هستند 
كه ادعا مي كنن��د، دولت تعيين كننده دس��تمزد 
كارگران اس��ت. عمال در س��ال هاي قبل هم شاهد 
بوده ايم كه دولت ها از قبل براي رقم هاي تعيين شده 
در شوراي عالي كار، تصميماتي را اتخاذ مي كنند. البته 
كارگران مقاومت كرده و چانه زني مي كنند، اما دولت 
به خاطر اينكه اداره كننده شوراي عالي كار است و با 
كارفرمايان همراهي دارد به راحتي )به دليل ضعف 
تشكل هاي كارگري( مي تواند نمايندگان كارگران 
را در شوراي عالي كار مرعوب ساخته و آنها را تحت 
تاثير قرار بدهد و خواسته هايش را به كرسي بنشاند. 
اين حرف صالح آبادي ناشي از همين شرايط است و 
دولت ب��ه خود اجازه مي دهد فراتر از قانون و زودتر از 
زمان برگزاري ش��وراي عالي كار اظهارنظر كند. اين 
حرف ها خالف قانون و خالف شرايط سه جانبه گرايي 
در كشور است. در عين حال با شرايطي كه دستمزد 
كارگران بايد مبتني بر آن تعيين شود هم مغايرت 
دارد. صالح آبادي مساله تورم را مطرح مي كند و حقوق 
كارگران را به عنوان ريشه آن معرفي مي كند. اين در 
حالي است كه بروز تورم، علل و ريشه هاي متعددي 
دارد كه افزايش دستمزد كارگران معلول تورم است. 
ايش��ان جاي معلول و عامل اصلي را عوض مي كند. 
اگر تورمي نباشد، هيچ نيازي به افزايش دستمزدها 
نيست. حتي اگر تورم در حد منطقي دو تا 5 درصد 
باشد، متقاضي افزايش دستمزدها نيستند، اما وقتي 
تورم ب��االي 40 و 50 درصد در اقتص��اد وجود دارد، 
طبيعي است كه دستمزد كارگران هم بايد افزايش 
پيدا كند. نخستين دليل افزايش تورم، رشد نقدينگي 
اس��ت و بانك مركزي بايد پاس��خگوي افزايش آن 
باشد. مساله بعدي كسري بودجه بزرگ دولت است. 
سوم، بي ثباتي اقتصادي و نوسانات ارزي است كه در 
تورم تاثيرگذار است. رش��د بي رويه نرخ ارز طي ماه 
گذشته، زندگي همه ايرانيان از جمله حقوق بگيران 
و كارگران را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. معرفي 
دستمزد كارگران به عنوان ريشه اصلي تورم، نوعي 
فرافكني است. جالب اينجاست تقويت ارزش پولي 
و حفاظت از آن، از جمله وظايف بانك مركزي است 
كه صالح آبادي صحبتي درباره آن نمي كند. رييس 
كل بانك مركزي به جاي اينكه درخصوص وظايف 
و مسووليت هاي خود صحبت كند، درباره موضوعي 
اظهارنظر كرده كه هيچ ارتباطي با ايشان ندارد. به هر 
حال نمايندگاني از دولت مثل احسان خاندوزي، وزير 
اقتصاد عضو شوراي عالي كار هستند، صالح آبادي 
اساسا عضو شوراي عالي كار هم نيست. بايد ديد چرا 
درباره حوزه اي كه ارتباطي با حوزه وظايفش ندارد، 
حرف مي زند؟ اين صحبت ها در عين حال كه نشان 
مي دهد دولت از قبل در خصوص دستمزدها تصميم 
گرفته و سه جانبه گرايي شوراي عالي كار را زير سوال 
برده، باع��ث ايجاد التهاب در جامع��ه كارگري هم 
مي شود. هر فردي كه عمدا و سهوا يك چنين مواردي 
را مطرح مي كند، مسوول مشكالت و اعتراضات و 
التهاباتي است كه ممكن است در جامعه كارگري 
ش��كل بگيرد و وارد عرصه هاي مدني و اجتماعي 
شود. در كل معتقدم، رييس كل بانك مركزي بايد 
مراقب اظهارات خود باشد و پيامدهاي منفي آن را به 
لحاظ اقتصادي و اجتماعي به عهده بگيرد. بنابراين 
چند گزاره در اين خصوص مطرح است كه بايد مورد 
ادامه در صفحه 3 توجه قرار بگيرد...  

كمال خرازي، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي:

سالح هسته اي
امنيت آفرين نيست

  امروز و فرداهاي 
تيم اقتصادي دولت ادامه دارد

 يلداي 
بدون بودجه

در شرايطي كه در روزهاي ابتدايي هفته جاري، معاون 
پارلماني رييسي گفته بود كار بر روي اليحه بودجه تقريبا 
تمام ش��ده و دولت آمادگي دارد كه متن نهايي اليحه 
پيشنهادي را در همين هفته تحويل مجلس دهد، حاال 
سخنگوي اقتصادي دولت مي گويد كه در تالش هستند 

تا در جلسه روز چهارشنبه اين هفته دولت، اليحه را نهايي 
كنند و در اين صورت سازمان برنامه و بودجه امكان آن 
را خواهد داشت كه در هفته آينده بودجه را به مجلس 
تقديم كند. مجلس يازدهم كه در سال هاي پاياني دولت 
صفحه 2 را بخوانيد قبل، با توجه به...  

رييس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: ما امروز از 
توانمندي هاي بااليي برخورداريم ولي قصد توليد بمب 
اتم نداريم چون اين س��الح را مولفه امنيت نمي دانيم. 
سيد كمال خرازي در سومين مجمع گفت وگوي تهران 
با اشاره به توانمندي هاي هس��ته اي ايران اظهار كرد: 

زماني كه من وزير خارجه بودم طرف هاي اروپايي حاضر 
نبودند با اين موضوع كه ايران ۱5 سانتريفيوژ داشته باشد 
موافقت كنند و صحبت از اين مي كردند كه جمهوري 
اسالمي ايران بايد تضمين عيني بدهد كه دنبال سالح 
صفحه 2 را بخوانيد هسته اي نمي رود. 

 فرشاد مومني 
شرايط اقتصادي كشور را تحليل كرد

بي آينده بودن 
 مهلك ترين پديده 

در انديشه توسعه



در ش��رايطي كه در روزهاي ابتدايي هفته جاري، معاون 
پارلماني رييس��ي گفته بود كه كار بر روي اليحه بودجه 
تقريبا تمام شده و دولت آمادگي دارد كه متن نهايي اليحه 
پيشنهادي را در همين هفته تحويل مجلس دهد، حاال 
سخنگوي اقتصادي دولت مي گويد كه در تالش هستند 
تا در جلسه روز چهارشنبه اين هفته دولت، اليحه را نهايي 
كنند و در اين صورت سازمان برنامه و بودجه امكان آن را 
خواهد داشت كه در هفته آينده بودجه را به مجلس تقديم 
كند. مجلس يازدهم كه در سال هاي پاياني دولت قبل، با 
توجه به اختالفات سياسي با هر بهانه و دليلي، پيكان انتقاد 
را به سمت پاستور مي گرفت، حاال در هفته هاي گذشته 
تالش كرده از انتقاد صريح از عملكرد عجيب دولت پرهيز 
كند و هرچند نمايندگان در ميان تذكرات و گفت وگوهاي 
خود به اين تاخير حدودا دو هفته اي اعتراضاتي را مطرح 
كرده اند اما به نظر مي رسد كه مجلس از تمام خواسته هاي 
خود در برابر دولت عقب نشيني كرده است. در شرايطي كه بر 
اساس دستورالعمل مجلس، دولت بايد تا نيمه آذر هر سال، 
اليحه بودجه سال آينده را به بهارستان بياورد، با رسيدن به 
روزهاي پاياني آذر، همچنان خبري از بودجه نيست و حاال 
به نظر مي رسد تحويل رسمي به دي ماه موكول خواهد شد.

اين در حالي است كه امسال از نظر زمان بندي، سالي مهم 
براي آينده اقتصادي ايران بود و در كنار بودجه س��االنه، 
مجلس بايد براي بررسي برنامه هفتم توسعه نيز وقتي را 
خالي مي كرد. حتي با تاكيد رييس مجلس بنا شد كه ابتدا 
قانون هفتم توسعه نهايي شود و سپس بر اساس آن بودجه 
تصويب ش��ود اما مقامات دولت در روزه��اي بعد از آن به 
تدريج اعالم كردند كه چون زمان كافي براي بررسي برنامه 
هفتم نداشته اند، ابتدا بودجه را به مجلس مي دهند و سپس 
به سراغ برنامه توسعه خواهند رفت و به اين ترتيب قاعده 
برنامه ريزي كه مبناي صحبت هاي نمايندگان مجلس بود 
به فراموشي سپرده شد. در واقع حتي اگر دولت بر اساس 
برنامه مجلس پيش مي رفت نيز ب��ا توجه به محدوديت 
زماني، بنا بر آن شده بود كه بودجه سال آينده به شكل چند 
دوازدهمي نهايي شود و سپس در بهار سال آينده كار بر روي 
اليحه نهايي شود اما حاال به نظر مي رسد قانون برنامه ششم 
توسعه بايد يك سال ديگر تمديد شود و مجلس در آينده 
نامعلوم به سراغ نهايي كردن قانون هفتم برود. حتي اگر اين 
موضوع را مبناي نهايي نظر دولت در نظر بگيريم نيز بايد از 
حدود دو هفته قبل، بودجه به مجلس مي رسيد اما آن طور 

كه خاندوزي گفته هنوز كار بر روي آن تمام نشده است. 
سيداحسان خاندوزي - وزير امور اقتصادي و دارايي - درباره 
اليحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: اليحه بودجه ۱۴۰۲ مشتمل بر 

۲۰ تبصره و مجموعه اي از جداول كالن و رديف هاي خرد 
و جزييات بودجه بود كه در ۱۸ جلسه فوق العاده در جلسات 
وزرا منعقد شد. وي افزود: يكي از داليل طوالني شدن تدوين 
بودجه اين بود كه وزراي دولت مفصل تر از سال گذشته به 
جزييات ورود كردند. وزير اقتصاد ادامه داد: ۱۸ جلسه برگزار 
شد تا موضوعات مفصل تر و با جزييات بيشتر پيگيري شوند. 
بنابراين تمام ۲۰ تبصره اليحه بودجه ۱۴۰۲ در هيات دولت 
بررسي و تصويب شده اس��ت. جداول كالن بودجه آماده 
است، اميدواريم در جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران به 
تصويب نهايي برسد. به اين ترتيب سازمان برنامه و بودجه 
هفته آينده آماده خواهد بود تا مجموعه اليحه بودجه ۱۴۰۲ 
كه ش��امل ۲۰ تبصره و جداول كالن است را براي مجلس 
شوراي اسالمي ارسال كند. خاندوزي در ادامه به چند نكته 
اشاره كرد و گفت: براي نخستين بار احكام ساالنه از احكام 
دايمي تفكيك شد. به اين معنا كه اليحه اي كه از هيات دولت 
به مجلس خواهد رفت در جلوي هر قانون نوشته شده كه 
مي تواند به قانون تنظيم مقررات صرف رود به عنوان حكم 
دايمي تا ديگر الزم نباش��د هر سال حجم زيادي از احكام 
تفصيلي به اليحه بودجه الحاق شود. وزير اقتصاد گفت: در 
راستاي شفاف سازي بودجه ۱۴۰۲ نيز براي نخستين بار 
تالش ش��ده تا بخش قابل توجهي از آنچ��ه تحت عنوان 
تبصره ۱۴ شناخته مي شود و بيرون از سقف منابع عمومي 
دولت بود و به نوعي در درآمدها و هزينه ها پنهان شده بود 
به سقف منابع و مصارف عمومي بودجه اضافه شود به اين 
ترتيب پيگيري و هدفمندي يارانه ها دقيق تر و ش��فاف تر 
انجام خواهد شد. خاندوزي در پايان هم عنوان كرد: رويكرد 
ديگر در اليحه بودج��ه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهاي پايدار، 

مولدسازي اموال غيرمولد و ناكارآمد نهادهاي دولتي و كسب 
درآمد و كاهش كسري بودجه از طريق اين درآمدهاي پايدار 
بوده است. صحبت از نهايي شدن بودجه در حالي مطرح 
است كه هنوز گمانه زني ها درباره جزييات طرح دولت ادامه 
دارد و هيچ اطالعات دقيقي در دسترس نيست. اينكه اعالم 
شده تا پايان سال بودجه ۱۴۰۱ حدود 3۰۰ هزار ميليارد 
تومان كسري خواهد داشت، نشان مي دهد كه ارزيابي دو قوه 
از درآمدهاي سال جاري واقعي نبوده و بايد ديد براي سال 
آينده به چه شكل تصميم گيري خواهد شد. نرخ مبناي دالر 
در بودجه، پيش بيني از درآمدهاي نفتي و نحوه بازگشت 
ارز حاصل از آن، ميزان افزايش حقوق، سرنوش��ت يارانه و 
كاالبرگ و چگونگي تعيين درآمدهاي مالياتي با توجه به 
واقعيت هاي اقتصادي تنها بخشي از مسائلي است كه دولت 
بايد به آنها پاسخي دقيق بدهد اما فعال به نظر مي رسد حتي 
در رابطه با وضعيت نرخ ارز نيز ن��گاه واحدي وجود ندارد. 
احس��ان خاندوزي در همايش علمي – پژوهشي اقتصاد 
پنهان اظهار ك��رد: آن چيزي كه فعاالن اقتصادي را در هر 
سطحي به سمت اقتصاد پنهان و غيرشفاف سوق مي دهد 
به وجود آمدن شرايطي اس��ت كه كار شفاف، اصولي و بر 
مبناي اهداف كالن كشور را دشوار مي كند. وقتي ما به شكلي 
سياست گذاري مي كنيم كه اين نظام انگيزشي براي افراد 
مختلف تغيير مي كند بايد آماده آن باشيم كه اقتصاد پنهان 
در سطوح مختلف خود را نشان دهد. در واقع وقتي كار شفاف 
پرهزينه و سخت شود بسياري از فعاالن اقتصادي ترجيح 
مي دهند به سمتي حركت كنند كه فشار و هزينه كمتري را 
متحمل شوند و اين بخشي از تجربه اي است كه اقتصاد ما در 
سال هاي گذشته داشته است. وي ادامه داد: در واقع ما براي 

مقابله با اقتصاد پنهان بايد در دو سطح مهم اقدامات اجرايي 
و سياست گذاري را پيگيري كنيم به شكلي كه حركت به 
سمت اقتصاد پنهان و غيرشفاف به امري پرهزينه، سخت و 
نادر تبديل شود در واقع نمي توان انتظار داشت كه روزي در 
يك كشور اعالم شود كه چيزي به نام اقتصاد پنهان وجود 
ندارد اما در صورت يك كار اصولي مي توان اين موضوع را به 
يك استثناي بسيار كم تكرار تبديل كرد. وزير امور اقتصادي 
و دارايي با اشاره به مشكالتي كه در تمام سال هاي گذشته 
براي فعاالن اقتصادي كه قصد كار ش��فاف دارند به وجود 
آمده اظهار كرد: در واقع در چنين ساختاري فرار مالياتي 
شايد كوچك ترين موضوع باش��د. وقتي كه ما مي بينيم 
يك توليد كننده داخلي مجبور مي شود متحمل فشارهاي 
بسيار زيادي شود بعضا چند ماه يا چند سال در صف دريافت 
مجوز قرار بگيرد و اين در حالي است كه ما ديگر فعاليت ها را 
عمال رها كرده ايم. خاندوزي ادامه داد: يكي از صحبت هاي 
ما اين اس��ت كه وارد كنندگان رسمي دالر و ديگر ارزهاي 
خارجي يا طال نبايد هيچ هزينه اي را متحمل شوند و تنها 
با يك اظهارنامه بدون پرداخت هيچ حق گمركي ماليات يا 
هزينه ديگر وارد كشور شوند. اين اتفاق نه تنها تا پيش از اين 
پيگيري نشده كه حتي ما شاهد آن بوديم كه دالالن ارز و 
سفته بازان در بازارهايي مانند زمين و مسكن بدون كمترين 
نظارتي كار خود را انجام مي دهند اما فعاالن اقتصادي كه به 
دنبال عملكرد شفاف هستند نمي توانند به راحتي كار خود 
را پيگيري كنند. وي با اشاره به تجربه موفق حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني در دولت سيزدهم توضيح داد: دولت قبل مي دانست 
كه اين اصالح مي تواند به تغيير در برخي قيمت ها منجر شود 
و به همين دليل زيربار آن نرفت ما نيز اين موضوع را رصد 
كرده بوديم اما به اصالحات اقتصادي و حركت به س��مت 
شفافيت اولويت داديم. آمارها نشان مي دهد كه تا پانزدهم 
آذرماه امسال در قياس با مدت مش��ابه سال قبل واردات 
كاالهايي كه اين ارز را دريافت مي كردند به شدت كاهش 
يافته اما آيا مردم كمتر مصرف كرده اند يا در بازار عرضه كم 
شده تنها اتفاقي كه رخ داده بازگشت شفافيت و كنار گذاشتن 
رانت است. با وجود رسيدن به ماه دهم سال جاري، به نظر 
مي رسد همچنان اصلي ترين بخشي كه اعضاي دولت به آن 
افتخار مي كنند، اصالحات يارانه اي ارديبهشت ماه است، 
اصالحاتي كه هرچند رانت ارز دولتي را كاهش داد اما نشان 
داد كه ارزيابي دولت از اثرات تورمي آن دقيق نبوده و هنوز 
با گذشت هفت ماه، شرايط براي كاهش تورم فراهم نشده 
اس��ت و در كنار هم قرار گرفتن تمام اين مسائل منجر به 
سوال مهم خواهد شد كه برنامه دولت براي بودجه اي 

كه هنوز تحويل نشده چگونه در نظر گرفته مي شود.
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سالحهستهاي
امنيتآفريننيست

رييس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: ما امروز از 
توانمندي هاي بااليي برخورداريم ولي قصد توليد بمب 
اتم نداريم چون اين سالح را مولفه امنيت نمي دانيم. سيد 
كمال خرازي در سومين مجمع گفت وگوي تهران با اشاره 
به توانمندي هاي هسته اي ايران اظهار كرد: زماني كه من 
وزير خارجه بودم طرف هاي اروپايي حاضر نبودند با اين 
موضوع كه ايران ۱۵ سانتريفيوژ داشته باشد موافقت كنند 
و صحبت از اين مي كردند كه جمهوري اسالمي ايران بايد 
تضمين عيني بدهد كه دنبال سالح هسته اي نمي رود. وي 
با بيان اينكه تضمين عيني از نظر آنها نداشتن غني سازي 
بود، گفت: آنها بر اين موضوع تاكيد داشتند كه كشوري 
كه نمي تواند غني سازي كند نمي تواند بمب اتم نيز توليد 
كند. وي با بيان اينكه با مقاومت ايران و همت دانشمندان 
ايراني در حال حاضر ما ۱۹ هزار سانتريفيوژ در چرخش 
داريم، گفت: با توجه به توانمندي هاي ايران در زمينه دانش 
هسته اي و پيشرفت هاي كشور در اين حوزه غربي ها ناچار 
ش��دند كه با ايران مذاكره كنند و بر اس��اس ادعاي خود 
موضوع هسته اي ايران را حل كنند. كمال خرازي با اشاره 
به روند مذاكرات در طي اين سال ها گفت: ما امروز در حوزه 
دانش هسته اي از توانايي بااليي برخوردار هستيم. درصدد 
توليد بمب هسته اي نيستيم، توانايي داريم ولي قصد توليد 
بمب نداريم و ما بارها بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه ما از 
نظر اعتقادي توليد بمب را حرام مي دانيم و از نظر راهبردي 
نيز بر اين موضوع تاكيد داريم كه توليد بمب راهگشا نيست، 
چرا كه اگر ايران به سمت توليد سالح هسته اي برود طبيعتا 
كشورهاي ديگر در منطقه نيز در يك مسابقه تسليحاتي 
قرار مي گيرند و مي خواهند سالح هسته اي توليد كنند. 
ما س��ال ها و دهه ها است كه تاكيد مي كنيم كه خواهان 
منطقه اي عاري از سالح هسته اي هستيم و به همين دليل 
مي گوييم كه بايد سالح هاي هسته اي اسراييل در منطقه 
نابود شود و اين رژيم به پادمان بپيوندد. اين ديپلمات ارشد 
ايراني با تاكيد بر اينكه ما داشتن سالح هسته اي را امنيت 
آفرين نمي دانيم و مولفه هاي ديگري را در زمينه امنيت 
مورد توجه داريم، گفت: البت��ه به اين موضوع نيز توجه 
داريم كه داشتن فناوري هسته اي خود بازدارنده است. 
خرازي با تاكيد بر اينكه ايران آمادگي دارد كه به تعهدات 
هسته اي خود بازگردد در صورتي كه طرف هاي مقابل نيز 
به تعهدات شان عمل كنند، گفت: در ارتباط با مذاكرات 
اخير نيز مس��اله پادماني و ادعاهاي مطرح شده از سوي 
آژانس باقي مانده است كه البته مطالب مطرح شده مطالب 
قديمي است و اميدواريم كه سفر اخير كارشناسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به تهران باعث شود كه قضيه حل 
شود. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر 
اينكه تحقق توسعه در منطقه نيازمند صلح و ثبات و امنيت 
است خاطرنشان كرد: منطقه ما نيازمند گفت وگو است و ما 
بارها در موضع گيري هاي خود بر اين مساله تاكيد كرده ايم. 
وي با بيان اينكه ما تاكنون تجاوزي به كشوري نكرده ايم 
ادامه داد: البته به برخي از كشورها كه از ما تقاضاي كمك 
براي استيفاي حقوق شان كرده اند كمك كرده ايم كه اين 
قضيه را در عراق، س��وريه و ... مشاهده كرديم. خرازي با 
تاكيد بر اينكه شرط موفقيت گفت وگو عدم تجاوز، عدم 
دخالت بيگانگان در امور كشورهاي منطقه و ايجاد زمينه 
براي گفت وگو است در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
به سفر اخير رييس جمهور چين و رهبر حزب كمونيست 
اين كشور به عربستان اشاره كرد و گفت: ما از اين سفرها و 
ديدارها استقبال مي كنيم. از اينكه در قالب طرح يك جاده 
يك كمربند سرمايه گذاري بيشتري در منطقه انجام شود 
استقبال مي كنيم ولي در جريان اين سفر خطايي رخ داد 
و آن ورود به مباحث سياسي و تماميت ارضي ايران بود. 
وي با انتقاد از بيانيه مشترك چين و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس و ادعاهاي مطرح شده در آن در مورد تماميت 
ارضي ايران، گفت: آنها )چيني ها( سعي كردند كه اين خطا 
را جبران كنند ولي اين خطا به مثابه اين بود كه ما بياييم در 
مورد وضعيت تايوان كه جزو خاك چين است اظهارنظر 
كنيم و قطعا اين موضوع مورد خرسندي چيني ها نيست 
و اميدواريم ديگر چنين خطاهايي از سوي چيني ها رخ 
ندهد و به صورت كامل خطاي صورت گرفته جبران شود.

پنجرهديپلماسيباايران
بستهنخواهدشد

خبرگزاري رويترز در گزارشي با اشاره به اينكه اگرچه امريكا 
و متحدان اروپايي اش معتقدند كه اكنون زمان خوبي براي 
احياي برجام نيست اما حتي اگر در مقطعي برجام از بين 
برود، اين بدان معنا نيست كه ديپلماسي در همان زمان 
دفن خواهد ش��د. رويترز در گزارش خود نوشت: امريكا 
نزديك به دو سال براي حصول توافق بر سر احياي برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( تالش كرد و شكست خورد، 
با اين حال واشنگتن و متحدان اروپايي اش از بستن پنجره 
ديپلماسي سر باز مي زنند. اين خبرگزاري ادامه داد: داليل 
آنها نشان دهنده خطرناك بودن رويكردهاي جايگزين آن 
همچون پيامدهاي غير قابل پيش بيني گزينه نظامي عليه 
ايران اس��ت و به عالوه آنها كماكان بر اين باورند كه هنوز 
فرصت براي كنترل برنامه هسته اي ايران وجود دارد، حتي 
اگر ظرفيت  غني سازي خود را وسعت داده باشد. جوزپ 
بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا هفته گذشته 
پس از ديدار با مقامات اتحاديه اروپا در بروكسل با تكيه بر 
ادعاها درباره فعاليت هاي هسته اي ايران گفت: از نظر من 
هيچ گزينه بهتر از برجام براي اطمينان از عدم دستيابي 
ايران به سالح هسته اي وجود ندارد. رويترز در ادامه تاكيد 
كرد كه اما موانع براي احياي توافق هسته اي ۲۰۱۵ در سال 
جاري حتي بيشتر شده است. اين خبرگزاري با تكرار ادعاها 
مبني بر ارسال پهپادهاي ساخت ايران براي استفاده روسيه 
در حمالت عليه اوكراين و س��ركوب ناآرامي ها در ايران 
نوشت: اين موارد عالوه بر تسريع برنامه هسته اي تهران، 
داليلي هستند كه هزينه سياسي كاهش تحريم هاي ايران 
را افزايش مي دهند. رابرت آينهورن كارشناس عدم اشاعه 
هسته اي و عضو انديش��كده بروكينگز در اظهاراتي ضد 
ايراني به رويترز گفت: هر روز شما كارشناسان بيشتري 
را مي بينيد كه مي گويند اكنون بدترين زمان براي احياي 
توافق هسته اي است و بايد فشارها عليه جمهوري اسالمي را 
افزايش داد. حتي طرفداران سرسخت برجام نيز كه قلبشان 
مي گويد بايد هزينه سياسي احياي اين توافق را پرداخت، 
عقلشان مي گويد كه چنين كاري بسيار دشوار خواهد بود.

ايرادشوراينگهبانبهمصوبه
بررسيدومرحلهايبودجه

سخنگوي شوراي نگهبان ايرادات مصوبه مجلس در 
مورد بررسي دومرحله اي بودجه را تشريح كرد. هادي 
طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در »نودمين 
گزارش از سلس��له گزارش ه��اي خود به م��ردم« در 
صفحه مجازي خود نوش��ت:  در هفته هاي اخير طرح 
اصالح م��واد )۱۸۰( و )۱۸۲( قانون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي درباره تغيير و اصالح سازوكار 
تصويب بودجه هاي سنواتي جهت اظهارنظر به شوراي 
نگهبان ارسال شد. بر اساس اين طرح بودجه كل كشور 
مي بايس��ت در دو بخش و دو مرحله به تفكيك بخش 
احكام از ارقام و جداول تقديم مجلس شود. در اين طرح 
مقرر شده بود كه پس از تصويب بخش نخست بودجه 
در مجلس، بدون ارسال مصوبه به شوراي نگهبان جهت 
تطبيق مصوبه با شرع و قانون اساسي، دولت مكلف باشد 
بخش دوم را با توجه و با رعايت مصوبات بخش نخست، 
تدوين و به مجلس تقديم كند كه معناي آن، طي نشدن 
كامل تشريفات قانوني جهت الزم االجرا شدن اين بخش 
بود. بنابراين نتيجه حكم مذكور الزام دولت به تبعيت از 
مصوبه اي مي شد كه فرآيندهاي قانوني مذكور در قانون 
اساس��ي در خصوص آن به صورت كامل طي نشده و 
به همين جهت نيز توسط شوراي نگهبان مغاير اصل 
۹۴ قانون اساس��ي شناخته شد. زمان بندي رسيدگي 
به بودجه كل كش��ور يكي ديگر از مسائل مهم در اين 
طرح بود. شوراي نگهبان معموال در بررسي بودجه به 
جهت آنكه قانون بودجه به ابتداي س��ال بعد برسد، با 
برگزاري جلس��ات فوق العاده در كمترين زمان قانوني 
خود يعني ۱۰ روز، نسبت به آن اظهارنظر مي كند اما در 
مصوبه اخير، زمان بندي رسيدگي اين شورا به بودجه تا 
قبل از پايان سال لحاظ نشده بود و عمال بر اساس طرح 
مذكور فرآيند رسيدگي تا ابالغ بودجه مي توانست به 
سال بعد نيز بينجامد. اين امر نيز با توجه به ساالنه بودن 
بودجه و لزوم ابالغ آن قبل از شروع سال جديد، توسط 
شوراي نگهبان مغاير نظام اداري صحيح و بند »۱۰« 
اصل س��وم و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي تشخيص 
داده شد. بر اساس اين طرح يكي از موارد الزم الذكر در 
بخش نخست اليحه، سقف منابع بودجه عمومي دولت 
به تفكيك اجزاي اصلي آن است. شوراي نگهبان با تأكيد 
بر اينكه بودجه كل كشور بايد شامل تمام منابع بوده و در 
جهت جلوگيري از درج نشدن برخي از منابع در بودجه، 
اين حكم را مبهم تشخيص داد. با اين توضيح كه در اين 
طرح به بيان برخي ديگر از مصاديق اكتفا شده و برخي 
از مصاديق منابع بودجه عمومي دولت ذكر نشده بود. به 
همين سبب شوراي نگهبان در راستاي شفافيت هرچه 
بيشتر بودجه، حكم مقرر را از جهت حصري يا تمثيلي 
بودن مصاديق ذكر شده واجد ابهام دانست. البته شايان 
ذكر است با اصالحاتي كه مجلس در مصوبه قبلي انجام 
داد، برخي ايرادات فوق برطرف شد ولي برخي ايرادات 
مثل ايراد زمان بندي همچنان باقي اس��ت؛ لذا مصوبه 

جهت اصالح مجددا به مجلس بازگردانده شد.

مجلسدرمالياتبرعايديسرمايه
كوتاهينداشتهاست

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
در رابطه با توضيحات وزارت صمت در خصوص مقصر 
دانس��تن مجلس در افزايش قيمت خودرو با توجه به 
تصويب نكردن قانون ماليات بر عايدي سرمايه، گفت: 
مجلس در اين رابطه كوتاهي نداشته و اين حرف ها در 
مورد مجلس بي ربط اس��ت؛ چراكه مجلس به دولت 
مجوز و اختيار داده تا خودش موضوع را مديريت كند. 
اهلل وردي دهقاني در رابطه با توضيحات وزارت صمت 
در خصوص داليل افزايش قيم��ت خودرو كه مقصر 
اصلي اي��ن افزايش قيمت ها را دول��ت قبل و مجلس 
)به ويژه كوتاهي مجلس در تصويب ماليات بر عايدي 
سرمايه( دانسته و اينكه آيا مجلس در اين مورد كوتاهي 
كرده اس��ت؟ گفت: نه، مجلس كوتاهي نداشته و اين 
حرف ها در مورد مجلس بي ربط است، مجلس مجوز 
داده و اختيار را به دست دولت داده تا خودش موضوع  را 
مديريت كند.  وي در ادامه تصريح كرد: دولت چندين 
ابزار دارد كه يكي از ابزارهاي آن س��ود گمركي است و 
مي تواند آيين نامه اي بنويس��د كه ورود اين خودروها 
را به كش��ور و تنظيم بازار را به راحتي انجام دهد. ولي 
اينكه اين موارد را به گردن مجلس بيندازد كار درستي 
نيست و صددرصد اشتباه است، چراكه وظيفه مجلس 
اجرا نيست و فقط در تصويب قانون و نظارت بر اجراي 
قانون وظيفه دارد. عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي افزود: قانون عايدي بر سرمايه 
نيز موضوع بي ربطي به بازار خودرو است. اينكه كسي 
در جايي سرمايه ثابت يا در گردشي دارد و ارزش افزوده 
خلق مي كند مربوط به سياست هاي كلي كشور است 
كه در مورد آن تصمي��م بگيرد و البته بارها نيز مطرح 
شده است كه بر سرمايه هاي افراد هم ماليات ببندند. 
دهقاني در رابطه با اينكه در طرح قرعه كشي خودرو كه 
با نرخ دولتي است فردي كه برنده مي شود خودرو را در 
بازار آزاد مي فروشد و سود بسياري مي كند و اين مبلغ 
براي او سرمايه محسوب مي شود در اين رابطه چه نظري 
داريد؟ گفت: رسانه ها، نماينده مصاحبه گر، مجلس و 
ديگران همه بازيچه دست سه گروه افراد هستيم كه 
به دنبال رانت حاصل از توليد فروش خودرو در كشور 
هستند. وي در ادامه و در تشريح اين سه گروه بيان كرد: 
گروه اول خودروسازان هستند كه مي گويند در شرايط 
ايجاد شده مثال خودروي ۱۰۰ ميليوني ۲۰۰ ميليون 
تومان قيمت تمام شده آن است و مي فروشم، اما اين 
خودرو در بازار 3۰۰ ميليون تومان فروخته مي شود كه 
در اينجا اختالف ۱۰۰ ميليون توماني وجود دارد و در 
واقع رانت ايجاد شده است. حال حرف خودروساز اين 
است كه چرا اجازه نمي دهند خودم خودرو را همان 
3۰۰ ميليون تومان بفروشم، يعني حرفش اين است 
كه وقتي محصولم را ۲۰۰ ميليون تومان نيز مي فروشم 
و از من مي خرند،  قيمت بيرون آن 3۰۰ ميليون تومان 
است و به خودم اجازه دهند كه به اين قيمت بفروشم 
و در واقع خودروساز مي خواهد صاحب اين رانت شود.

امروزوفرداهايتيماقتصاديدولتادامهدارد

رييسقوهقضاييه:

معاوناولرييسجمهور:

يلداي بدون بودجه

احكامافراديكهمرتكبجرايمسنگينشدهاندبايدبازدارندهباشد

نيرويمحركهاقتصادوحلمسائلكشورمردمهستند

رييس قوه قضاييه گفت: احكام ص��ادره براي افرادي كه در 
هر حوزه اي مرتكب جرايم سنگين ش��ده اند بايد در عين 
مستند و مستدل بودن، بازدارنده نيز باشند. حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي، طي سخناني در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه، ضمن اشاره به سفر اخير هيات عالي قضايي 
به استان زنجان و قدرداني مجدد از مردم متدين و انقالبي اين 
استان، به حوزه رياست قوه قضاييه دستور داد اجرايي شدن 
به موقع و تمام و كمال مصوبات اين س��فر را پيگيري كنند. 
رييس دس��تگاه قضا همچنين به مركز ارتباطات مردمي 
قوه  قضاييه دس��تور داد خواسته هاي مردمي كه در جريان 
مالقات هاي مقامات قضايي در سفر به زنجان واصل شده است 
را در چارچوب موازين قانوني تا حصول نتيجه پيگيري كنند. 
محسني اژه اي در ادامه بيان داشت: امروز كه با هوشياري و 
بصيرت مردم ايران اسالمي و مجاهدت هاي نيروها و مسووالن 
انتظامي، اطالعاتي، امنيتي و قضايي، توطئه اصلي دشمن 
خنثي شده است، همه مسووالن ذيربط بايد تالش كنند كه 
بواسطه نوسانات ارزي و اقتصادي، فشار مضاعفي به مردم وارد 
نشود و دشمن نتواند از اين ناحيه سوءاستفاده كند. قطعاً دولت 
هم با تالشي كه خواهد داشت به فضل خداوند و كمك مردم، از 
اين چالش عبور خواهد كرد و همه نهايت تالش را خواهند كرد 
كه فشار كمتري به مسائل معيشتي مردم وارد شود. رييس 
قوه قضاييه تصريح كرد: دادستان كل و سازمان بازرسي نيز 
رصد و پيگيري هاي الزم را داش��ته باشند تا اگر شيطنتي 
در خصوص اين نوس��انات ارزي و اقتصادي صورت گرفته، 
رسيدگي و برخورد قانوني صورت گيرد و چنانچه شيطنتي 
در كار نيست، با اطالع رساني درست، به گونه اي تدبير شود تا 
زمينه بهره برداري سوء بدخواهان ايجاد نگردد. محسني اژه اي 
با تاكيد مجدد بر اين موضوع كه محور كار در دستگاه قضايي 
شرع و قانون و عدل و انصاف اس��ت، اظهار داشت: قضات و 

مسووالن دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، 
طبق قانون به وظيفه خود عمل كنند و به اختالف نظرهايي 
كه در برخي مسائل وجود دارد يا اظهاراتي كه با انگيزه هاي 
مختلف ممكن اس��ت در اين روزها در جامعه مطرح شود، 
توجه نداشته باشند و اين قبيل موضوعات تأثيري در كار آنها 
نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظيفه 
خود عمل كنند. رييس قوه قضاييه در ادامه جلسه، دستورات 
مهمي را خطاب به مسووالن ذيربط قضايي در دادگستري ها و 
دادستاني هاي سراسر كشور صادر كرد و به حوزه رياست قوه 
قضاييه دستور داد تا اين دستورات را به سرعت به مسووالن 
مربوط��ه ابالغ گردانن��د. »اعمال نظارت كام��ل و جامع از 
سوي دادس��تان ها بر اقدامات ضابطين و بر تحقيقات ناظر 
بر پرونده ها«؛ »پشتيباني و حمايت همه جانبه دادستان ها 
از دادياران و بازپرس ها در مسير تكميل پرونده و صدور قرار 
نهايي«؛ »اهتمام روساي كل دادگستري ها به ارجاع سريعتر و 
تخصصي تر كيفرخواست ها و پرونده هايي كه به دادگاه ارسال 
مي شوند و لحاظ تخصص و توانايي و تجربه قاضي در ارجاع 
پرونده ها«؛ »صدور هرچه سريعتر احكام پرونده هاي داراي 
زنداني«؛ »مستند، مستدل و بازدارنده بودن احكام صادره 
براي مرتكبين جرايم سنگين اعم از امنيتي يا غيرامنيتي«؛ 
»بهره مندي افراد واجد شرايط از ارفاقات قانوني و درج واضح 
جهات اين اِعمال ارفاق در حكم فرد و خودداري از درج عبارات 
كلي«؛ »تعيين تكليف هر چه سريعتر اموال و اشياء ضبط و 
توقيف ش��ده از متهمان و خودداري از توقيف اشياء و اموال 
غيرموثر در اثبات جرم و محكومي��ت«؛ »انجام توجه الزم 
به خسارت وارده به اموال عمومي و خصوصي و مسووليت 
مباشر، شريك و مسووليت آمران و مسببان ايراد خسارت«؛ 
»رعايت حقوق همه طرف هاي پرونده اعم از شاكي، متهم، 
مدعي و محكوم«؛ »رس��يدگي دقيق به شكايت شفاهي يا 

كتبي متهم يا محكومي كه مدع��ي ناديده گرفتن حقوق 
قانوني اش در مراحل مختلف رسيدگي است«؛ »اجراي سريع 
و بدون تأخير احكام قطعيت يافته با رعايت موازين و تشريفات 
قانوني و خودداري از تاخير ناموجه«؛ »اطالع دادن درخصوص 
داليل احكامي كه قابليت اجرا ندارند«؛ »اطالع رس��اني به 
دادستاني كل و حوزه رياست قوه قضاييه در موارد و موضوعات 
مهم و حساس در مراحل رسيدگي، دستگيري، تحقيقات، 
صدور حكم و اجراي حكم؛ »اطالع رساني مفيد و به موقع و 
قانوني براي افكارعمومي با هماهنگي مركز رسانه در مراحل 
مختلف رس��يدگي به يك پرونده كه نياز به اطالع رساني و 
تبيين براي مردم دارد«؛ »هماهنگي با مركز رسانه در تبيين 
و شفاف سازي پيرامون اخبار كذب كه درخصوص يك پرونده  
قضايي يا يك حكم صادره يا يك فرد زنداني با هدف ايجاد 
فضاسازي و ايجاد ذهنيت غلط در مردم منتشر مي شود«؛ ۱۵ 
دستوري بود كه رييس قوه قضاييه در جريان نشست امروز 
خطاب به روساي كل دادگستري ها و دادستان ها مطرح كرد.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: دادستان ها در فرآيند رسيدگي 
به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت كامل و جامعي بر اقدامات 
ضابطين و بر تحقيقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادياران و 
بازپرس ها را در مسير تكميل پرونده و صدور قرار نهايي مقتضي 
)به ويژه در پرونده هاي داراي زنداني( از همه نظر پشتيباني و 
حمايت كنند. محسني اژه اي گفت: روساي كل دادگستري ها 
نيز ترتيبي اتخاذ كنند تا كيفرخواست ها و پرونده هايي كه به 
دادگاه ارسال و واصل مي شوند هر چه سريعتر و تخصصي تر 
ارجاع شوند و در ارجاع پرونده ها، تخصص و توانايي و تجربه 
قاضي، بيش از پيش مورد لحاظ قرار گيرد. همچنين تاكيد 
صورت گيرد كه اح��كام پرونده ه��اي داراي زنداني هرچه 
سريعتر صادر شود تا فردي بالتكليف در زندان نباشد. رييس 
قوه قضاييه اظهار داشت: احكام صادره براي افرادي كه در هر 

حوزه اي )اعم از امنيتي يا غيرامنيتي( مرتكب جرايم سنگين 
شده اند بايد در عين مستند و مس��تدل بودن، بازدارنده نيز 
باشند. وي افزود: همچنين افرادي كه وفق قانون مي توانند 
از ارفاقات بهره مند گردند، بايد اين ارفاقات در قبال آنها لحاظ 
شود و حتماً نيز توجه شود كه در حكم آنها، جهات اين اعمال 
ارفاق قانوني صورت گرفته، به صورت واضح قيد شود تا هم 
خود فرد از داليل اين ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، 
گفته نشود كه چرا به اين فرد ارفاق صورت گرفت؛ در اين مقوله 
توجه شود كه در حكم فردي كه ارفاق قانوني شامل او شده، به 
درج يك عبارت كلي نظير »احوال خاص متهم« يا »شرايط 
خاص متهم« اكتفا نشود؛ بلكه موضوع تبيين شود. محسني 
اژه اي در ادامه بيان داش��ت: مقامات قضايي در اجراي مواد 
۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسالمي و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آيين 
دادرسي كيفري، به ضابطين تاكيد كنند و خود نيز نظارت 
داشته باش��ند كه اشياء و اموال توقيف و ضبط شده از متهم 
هر چه سريع تر تعيين تكليف شوند و از توقيف اشياء و اموال 
غيرموثر در اثبات جرم و محكوميت، خودداري شود.رييس قوه 
قضاييه گفت: در زمان رسيدگي در دادسرا و دادگاه به خسارت 
وارده به اموال عمومي و خصوصي و مسووليت مباشر، شريك 
و مسووليت آمران و مسببان ايراد خسارت، توجه الزم صورت 
گيرد. محس��ني اژه اي در ادامه با تاكيد بر ضرورت حفظ 
حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمامي مراحل و موارد 
رسيدگي به يك پرونده در دادسرا و دادگاه بايد كليه حقوق 
مقرر در قانون همه طرف هاي پرونده اعم از شاكي، متهم، 
مدعي و محكوم رعايت شود و چنانچه متهم يا محكومي 
نسبت به ناديده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسيدگي 
به پرونده اعم از مرحله تحقيقات يا بازداش��ت، شكايتي 
شفاهي يا كتبي داشت بايد به آن شكايت رسيدگي شود 

و هر موردي كه ثابت شد، وفق قانون عمل گردد. 

همايش بيمه س��المت و پزش��ك خان��واده در محالت 
كم برخوردار كش��ور با حضور معاون اول رييس جمهور 
برگزار و بر تحت پوشش قرار گرفتن يك و نيم ميليون نفر 
در اين محالت تاكيد شد. محمد مخبر در همايش بيمه 
سالمت و پزشك خانواده در ۲۰۲۰ محله كمتر برخوردار 
با رويكرد اجتماع محور كه در سالن اجتماعات بيمارستان 
قلب شهيد رجايي برگزار شد، با اشاره به روحيه و رويكرد 
مديريت جهادي در اوايل پيروزي انقالب اسالمي و هشت 
سال دفاع مقدس، گفت: اجراي طرح توانمندسازي محالت 
كم برخوردار با كمك جوان��ان و مردم از ايده تا اجراي آن 
يك كار جهادي مبتكرانه بود كه بر روي تمام اين اقدامات 
با حضور مردم از هر محله فكر، برنامه ريزي و سازماندهي 
بزرگي صورت پذيرفت و بايد با س��رعت و قوت ادامه پيدا 
كند. وي اجراي اين طرح را يكي از مصاديق مهم حركت 
عدالت محور، جهادي و مردمي دانس��ت و افزود: اگر اين 

طرح بنا بود در س��ازمان يا يك ساختار اداري انجام شود، 
اجراي اين حجم از خدمات اجتماعي، توانمندس��ازي، 
اشتغال، سالمت و مسكن در اين ابعاد وسيع در سرتاسر 
كشور با وجود ديوانساالري و برخي سازوكارهاي دولتي با 
چالش ها و مشكالت زياد مواجه مي شد. مخبر با قدرداني 
از دس��ت اندركاران اجراي طرح توانمندسازي محالت 
كم برخ��وردار تصريح كرد: دولت با تمام توان از اين طرح 
پشتيباني مي كند و از نظر مادي، معنوي و حاكميتي از هيچ 
كمكي فروگذار نخواهد كرد. معاون اول رييس جمهور در 
بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه وجه تمايز نظام 
جمهوري اسالمي ايران با ساير حكومت ها جهت گيري 
عدالت محور و تحقق ش��عار عدالت است،  تصريح كرد: 
خدمات نظام جمهوري اسالمي در طول۴۰ سال گذشته 
بسيار گسترده است تا جايي كه پيش از پيروزي انقالب در 
يك شهر ۲۰۰ هزار نفري چند پزشك خارجي با كمترين 

تحصيالت به مردم خدمات مي دادند اما پس از پيروزي 
انقالب اس��المي شبكه بزرگ بهداشت كش��ور در كنار 
خدماتي همانند آب، برق و جاده در سرتاسر كشور به ويژه 
مناطق محروم اجرايي و عملياتي شده است. وي با تاكيد بر 
اينكه با هر يك از نعمت هاي خدادادي در ايران مي توان به 
راحتي كشور را اداره كرد، افزود: بايد ظرفيت ها و مزيت هاي 
كش��ور را به دس��ت مردم بس��پاريم تا در حوزه مسائل و 
اصالحات اقتصادي كش��ور هر چه سريعتر به سرمنزل 
مقصود برسيم. نيروي محركه اقتصاد و حل مشكالت كشور 
خود مردم هستند و چنانچه همه بتوانيم همدالنه، متحد 
و در يك مسير رو به جلو حركت كنيم، مسائل و مشكالت 
به تدريج حل خواهد شد. مخبر خاطرنشان كرد: علي رغم 
توطئه هاي دشمنان و رسانه هاي معاند دولت سيزدهم 
گام هاي بسيار بزرگي در زمينه معيشت، اشتغال، سالمت 
و مسكن برداشته است كه جزو اهداف و راهبردهاي جدي 

دولت در زمان آغاز به كار بود و ام��روز پس از ۱۵ ماه يك 
كارنامه قابل ارايه از خدمات يك سال و نيم گذشته وجود 
دارد.معاون اول رييس جمهور با برشمردن خدمات دولت 
در زمينه بهداشت و طرح مسكن ادامه داد: شبكه بهداشت 
كشور ما در دنيا كم نظير است تا جايي كه در دورترين نقاط 
ايران خانه هاي بهداشت فعال هستند و اين شبكه بهداشت 
در دوران شيوع كرونا كمك هاي بزرگي به كشور كردند. وي 
با گراميداشت ياد و خاطره و تالش هاي مهندس رستم 
قاس��مي براي اجراي طرح ساخت چهار ميليون واحد 
مسكوني در دولت سيزدهم افزود: طرح ساخت ۴ ميليون 
واحد مسكوني در دولت با قوت ادامه دارد و زمين و مجوز 
براي يك ميليون و چهارصد هزار واحد مسكوني درطول 
چند ماه گذشته آماده ش��ده كه در اين ميان ۵۰۰ هزار 
واحد مسكوني براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي 

و ۲۰۰ هزار خانه روستايي هم درنظر گرفته شده است.



گزارش ها نش��ان مي دهد كه بالغ بر 75 درصد جمعيت 
ايران بدون اعانه نمي توانند زندگي خود را بگذرانند. پرسش 
اصلي اين است كه مداراي نجيبانه مردم ايران با فقر تاكجا 
مي تواند ادامه داشته باشد. روند تحوالت مقداري كاالهاي 
اساسي را بررسي كنيم مشاهده خواهيم كرد كه چه مردم 
باشرافتي داريم. فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي در نشست اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه 
همگان مي دانند اوضاع كشور نابسامان است، گفت: اقتصاد 
سياسي ايران رانتي اس��ت و فرصت استثنايي را به افراد 
مي دهد كه بتوانند به نحوه بايسته و بيشترين دستاورد از اين 
رانت بهره بگيرند. راه نجات اين است كه علم را فصل الخطاب 
قرار دهيم و از دريچه علم به مسائل توسعه اي نگاه كنيم. 
در چنين شرايطي اگر دريچه توسعه به رسميت شناخته 
ش��ود بايد كاري كرد كه ظرفيت هاي دانايي در حكومت 
انطباق پيدا كند. استاد دانشگاه عالمه طباطبايي با بيان 
اينكه هيچ عنصري تعيين كننده تر از پويايي رابطه مردم و 
حكومت نيست، افزود: در اين شرايط اختالل معني داري در 
بين رابطه مردم و حكومت ايجاد شده و هر روز شكنندگي 
آن در حال افزايش است و در درون حكومت سهل انگاري 
ناشي از بحران منفعتي و معرفتي ايجاد شده است. از اين رو 
بايد تالش شود كه هوش حكومت ارتقاء پيدا كند و به جاي 
اكنون زدگي، افق ديد را وسيع كند. اين روند نمي تواند قابل 
تداوم باشد. بسياري از تحليل گران دهه 40 را به عنوان دهه 
طاليي در ايران مي دانستند، اين درحالي است كه در سال 
49 گزارش ها نشان مي داد كه فريب رشدهاي بي كيفيت 
دورقمي را نخوريد، سيس��تم به سمت فروپاشي در حال 
حركت است. وي با بيان اينكه درباره وضعيت اجتماعي 
كشور بايد از مفهوم سقوط اعتماد اجتماعي سخن به ميان 
آورد، افزود: در انديشه توسعه از اين عبارت ها كم استفاده 
نش��ده اس��ت اگر حكومت با بحران روبرو است در واقع با 
بحران انديش��ه مواجه شده اس��ت و اين بحران را به ساير 
حوزه ها نيز س��رايت مي دهد. مومني با بيان اينكه رابطه 
مردم و حكومت را بايد كالبدشكافي كرد افزود: از دريچه 
انديشه توسعه و كارنامه نظري و عملي مي توان در هفت 
عرصه متمركز شد در اين هفت عرصه مي توان ريشه هاي 
اصلي بحران را شناسايي كرد. اين هفت عرصه عبارتنداز: 
فقر، نابرابري، عقب ماندگي هاي فزاينده نسبت به خارج، 
مش��اركت، وضعيت بنيه توليدي، فساد، وابستگي هاي 
ذلت آور به دنياي خارج. به گزارش ايلنا، اين استاد دانشگاه 
با بيان اينكه ايران دچار حس بي آينده بودن ش��ده است، 
افزود: مهلك ترين پديده در انديشه توسعه بي آينده بودن 
اس��ت براي اينكه هش��دار جدي در اين زمينه داده شود 
بايد بگويم كه مرحله بعد از بي آينده بودن فروپاشي است. 

براي شما قابل تصور نيست كه چرا ساختار قدرت كنوني 
در ايران از ارايه گزارش��ي منصفانه از وضع موجود طفره 
م��ي رود. بزرگ ترين ادعايي كه از س��وي حكومت طرح 
مي شود حركت به سمت استقالل از حكومت هاي شرقي 
و غربي است اين درحالي است كه اقتصاد رانتي با بحران 
داده ها روبرو است و به داليل گوناگون نمي توان به داده ها 
اكتفا كرد. وي با اشاره به وضعيت اقتصادي ايران در سه سال 
منتهي به 1400 گفت: براي نخستين بار جمعيت كم درآمد 
در ايران 2 برابر شد و گزارش ها نشان مي دهد كه بالغ بر 75 
درصد جمعيت ايران بدون اعانه نمي توانند زندگي خود را 
بگذرانند.  پرسش اصلي اين است كه مداراي نجيبانه مردم 
ايران با فقر تاكجا مي تواند ادامه داشته باشد. روند تحوالت 
مقداري كاالهاي اساسي را بررسي كنيم مشاهده خواهيم 
كرد كه چه مردم باشرافتي داريم. اين كارشناس اقتصادي 
ادام��ه داد: نجابت خانواده هاي ايران��ي در برابر فقر تا آنجا 
مي تواند ادامه داشته باشد كه كارد به استخوان نرسد بعد از 
آن زمان تغيير خواهد كرد. من در سال 96 موج اعتراضات 
را از دريچه اقتصادي تحليل كردم و با جزييات نشان دادم 

كه چگونه حكومتگران عامل م��ردم را ناديده گرفتند و 
متحدان استراتژيك خود را تغيير دادند و مردم را جايگزين 
رباخوارها و دالالن كردند. در سال 96 دو گروه در خيابان 
ريختند گروه نخست كارگران كارخانه هاي متوسط و رو 
به ب��اال بودند كه حدود 6 تا 25 ماه حقوق دريافت نكردند 
آنها اعالم كردند كه ديگر نمي توانند به اين ش��رايط ادامه 
بدهند همزمان با اين گروه س��پرده گذاران در موسسات 
غيرمجاز نيز به خيابان آمدند. حكومت گران گروه اول را با 
تهديد به خانه ها فرستادند و به آنها گفتند كه اين شرايط را 
تحمل كنند اما براي جبران خسارت هاي وارده به گروه دوم 
جلسات شماري را برگزار كردند و حدود 35 هزار ميليارد 
تومان در اختيار آنها قرار دادند. وي تصريح كرد: تلخ ترين 
قس��مت ماجرا اين بود كه رييس جمهور وقت كه خود را 
حقوقدان مي دانست بيان كرد كه اين بحران را هنرمندانه 
حل كرديم و توانست مسائل مربوط به موسسات غيرمجاز 
را سامان بدهيم . مومني با بيان اينكه بايد از مقام توصيف 
باالت��ر بياييم و وارد مقام تحليل ش��ويم، افزود: اين تفكر 
ايجاد شده است كه حكومت اگر كوتاه بيايد فرو مي ريزد. 

اين سخن بارها به ميان آمده است كه رژيم پهلوي به اين 
دليل كه كوتاه آمد س��قوط كرد اما ما ك��ه آن ايام را درك 
كرديم به خوبي مي دانيم كه شاه در مسير سركوب تا اعالم 
حكومت نظامي جلو رفت و وقتي سركوب جواب نگرفت 
اعالم كرد كه من صداي انقالب شما را شنيدم. به گفته اين 
استاد دانشگاه، علم روشن خواهد كرد كه چگونه بايد از اين 
شرايط خارج شويم و چگونه ما به اين مراحل رسيده ايم. 
بي كفايت ها و رانت ايجاد ش��ده در كشور باعث شد مبالغ 
ارزي و ريالي قابل توجهي تلف شود و برخالف وعده هايي كه 
داده شد نتوانستند عمل كنند اينجاست كه بايد گفت آيينه 
شكستن خطاست و گاهي بايد عملكرد خود را رصد كنيم.

وي در پاي��ان با بيان اينكه راه نجات اي��ران، مردمداري و 
جلسات مشاركت با دانايان و حركت به سمت برنامه هاي 
ميان مدت است، افزود: برنامه توسعه ايران پاورپوينتي شده 
است اين برنامه با مناسبات رانتي افراد همسو بوده و مي تواند 
نظر اين افراد را جلب كند اين درحالي است كه راه نجات 
ايران اين است كه يك برنامه دقيق توسعه ملي تدوين شود 

وهمگان براي اجراي آن مشاركت و كمك كند.

جوابيه

ادامه از صفحه اول
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 پاسخ شركت ملي گاز
 به گزارش »تعادل«

 احترام��ًا، عط��ف ب��ه درج خبري با عنوان »س��د 
سود س��ازي جدي��د ب��راي صناي��ع« در م��ورخ 
1401/09/15  در آن روزنام��ه محترم ،  توضيحات 
اين شركت جهت تنوير افكار عمومي ارسال مي شود. 
 »اولويت شركت ملي گاز ايران، تامين گاز بخش هاي 

خانگي- تجاري در فصول سرد سال است.«
به استحضار مي رساند تركيب مصارف گاز طبيعي 
در ماه هاي س��رد سال به دليل رشد شديد مصرف 
بخش خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده در ماه هاي 
مزبور، با تغييرات شديدي مواجه است و اين موضوع 
از ويژگي هاي مهم و الزامات س��اختاري مديريت 
شبكه تامين و عرضه گاز در ايران و ساير كشورهاي 
دنياست. با توجه به رشد شديد مصارف به خصوص 
در بخش خانگي و تجاري در ماه هاي س��رد سال، 
مديريت شبكه عرضه گاز در ماه هاي مزبور از طريق 
تخصيص احجام گاز به بخش هاي مصرف كننده بر 
اساس اولويت تعيين شده در شبكه صورت مي گيرد.

همچنين در قراردادهاي فروش گاز مشتركين عمده 
بر لزوم تامين سوخت جايگزين در دوره سرد سال 
تاكيد شده و مشترك مكلف به انجام تمهيدات الزم 

در اين خصوص مي باشد. 
بر همين اساس اولويت ش��ركت ملي گاز ايران در 
تامين گاز بخش هاي مختلف در فصول سرد سال، 
تامين كامل نيازهاي بخش خانگي، تجاري مي باشد. 
همچنين استفاده مقطعي از حامل هاي انرژي  اوليه 
جايگزين به منظور پيك سايي در فصول اوج مصرف 
عالوه بر اينكه روالي پذيرفته ش��ده و در حال اجرا 
در شبكه هاي عمده تامين انرژي در سطح جهاني 
است، ضمن متنوع سازي سبد انرژي اوليه عرضه 
ش��ده، موجب ارتقاء ضريب امنيت عرضه انرژي - 
كه شاخصي فرا اقتصادي اس��ت - شده و پايداري 
بيشتر شبكه ملي تامين انرژي و پيشگيري از بروز 
اختالل در عرضه و تامين انرژي در مقياس ملي را 
به همراه دارد.  در بخشي از مطلب منتشر شده كه 
در آن به كسري گاز اشاره شده بود، تأكيد مي گردد 
ايران از چند سال گذشته با ناترازي گاز مواجه بوده 
است كه اين ناترازي با توجه به عدم سرمايه گذاري 
الزم در پروژه هاي مربوط ب��ه افزايش و ازدياد گاز، 
وج��ود پروژه هاي ناتمام متعدد، ع��دم توجه الزم 
به مشكل افت فش��ار در ميادين گازي مختلف در 
سال هاي گذشته است و بدون ترديد در سال هاي 
آينده نيز تبعات اين بي تدبيري ادامه خواهد يافت؛ 
چراكه عالوه بر هزينه سنگين سرمايه گذاري مورد 
ني��از، زمان قابل توجهي از آغاز توس��عه ميادين تا 
بهره برداري از آنها صرف خواهد شد. يادآور مي گردد 
طي سال 1399، اين ناترازي باعث شد عالوه بر قطع 
گاز پتروشيمي ها و صنايع، كشور حتي در زمستان 
نيز با قطعي برق خانگي ناش��ي از كمبود سوخت 
مواجه شود اما خوشبختانه در سال گذشته عليرغم 
زمستان سرد، با تدابير وزارت نفت و شركت ملي گاز 
ايران، ناترازي گاز مديريت ش��د و عالوه بر سوخت 
رساني بيشتر به صنايع و پتروشيمي ها، تعطيلي آنها 
نسبت به سال قبل به شدت كاهش يافت، كشور نيز 
با افت فشار گاز يا قطع برق نيز مواجه نشد.همچنين 
الزم به ذكر اس��ت ميزان خوراك پتروشيمي ها از 
ابتداي س��ال جاري تاكنون نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 4 درصد رشد داشته است. 
لذا روابط عمومي شركت ملي گاز ايران باز هم يادآور 
مي ش��ود كه وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران با 
وجود تنگناها و مشكالت موجود در زمينه ميزان 
مصرف گاز طبيعي در كشور، پيش بيني هاي الزم 
را به منظور مديريت چالش پيش رو به عمل آورده 
و تدابير مورد نياز را براي عبور از فصل سرما اتخاذ 
نموده است ولي با اين وجود، همه مشتركان به ويژه 
مردم ش��ريف ايران با مديريت مصرف گاز طبيعي 
مي توانند به تأمي��ن پايدار گاز در كش��ور به ويژه 
تأمين انرژي مورد ني��از صنايع و نيروگاه ها كمك 

شاياني نمايند.
در پايان از آن رسانه محترم درخواست دارد با روشي 
مناس��ب در حوزه مديريت مصرف بهينه انرژي از 

جمله آب، برق و گاز در كشور الگو سازي نمايد.
روابط عمومي شركت ملي گاز ايران

 افزايش دستمزد
معلول تورم است نه علت

 نخست( دستمزدها، معلول تورم است نه علت آن. 
وقتي تورم باال مي رود، كارگران درخواست افزايش 
دستمزدها را مطرح مي كنند. دولت اما جاي علت 

و معلول را تغيير مي دهد. 
دوم( بايد به ريشه هاي بروز تورم در كشور پرداخته 
ش��ود. موضوعاتي چون كس��ري بودجه، رش��د 
نقدينگي، استقراض از بانك مركزي، افزايش نرخ 
ارز، مشكالت سياس��ت خارجي و... از جمله اين 
موارد هستند. جالب اينجاست كه حل مشكالت 
ريشه اي و علت هاي بروز تورم، ذيل وظايف بانك 
مركزي قرار دارد، اما صالح آبادي به جاي توضيح 
نقش خ��ود در اين مش��كالت درباره دس��تمزد 

كارگران اظهارنظر مي كند.
س��وم( دس��تمزد كارگران داراي قان��ون و روال 
منطقي است. بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت كه 
معادل خط فقر فرض مي شود دستمزدها تعيين 
مي شود. مگر مي شود در اقتصاد ايران، 45 درصد 
تورم وجود داشته باشد، اما مزد كارگران 20 درصد 

افزايش داده شود؟
مجموع��ه اين م��وارد نش��ان مي ده��د كه علي 
صالح آب��ادي كامال عم��دي درباره اي��ن گزاره ها 
صحبت مي كند. در عين حال اين مقام دولتي بايد 

پاسخگوي چرايي اظهارات خود باشد.

در بازار ارز و طال چه مي گذرد؟
روز گذشته قيمت دالر در بازار متشكل و سهميه اي روندي 
صعودي داش��ت. دالر هرات در كان��ال 3۸ هزار تومان و 
سليمانيه نيز در محدوده 39 هزار توماني معامله شد. اما 
دالر تهران همچنان پرچمدار قيمت در بازارهاي همسايه 
اس��ت. ديروز روند خريد و فروش در بازار دالر مانند 2 روز 
گذش��ته در جريان بود. قيم��ت دالر در بازارهاي موازي 
افزايشي بود و دالر هرات با نرخ 3۸ هزار 450 توماني معامله 
مي شد. دالر سليمانيه نيز در پله 2 و 3 كانال 39 هزار توماني 
قرار دارد اما فعال دالر تهران پرچمدار بازارهاي موازي است. 
قيمت دالر در بازار متشكل 36 هزار و 272 تومان است و 
روند افزايشي دارد. دالر توافقي نيز 36 هزار و 603 تومان 
در بازار معامله مي ش��ود. تحليلگران فني افزايش سطح 
انتظارات تورمي را به عنوان عامل اصلي افزايش قيمت دالر 
در بازار معامالت تهران مي دانند. از سويي فاصله قيمت دالر 
با تورم بيش از 50 درصدي دليل ديگر افزايش قيمت اين 
اسكناس امريكايي در ماه هاي پاياني سال عنوان مي شود 
كه از ابتداي سال توسط كارشناسان بازارهاي مالي نسبت 
به آن هشدار داده شده است. روز گذشته صالح آبادي طي 
نشستي در جمع خبرنگاران؛ به موارد متعددي در بازارهاي 

سرمايه و مالي به ويژه نرخ ارز اشاره كرد.

   بهره بانكي افزايش مي يابد؟
به نظر مي رسد در صحبت هاي روز يكشنبه رييس كل 
بانك مركزي مهم ترين موردي كه به آن اشاره شد، اصالح 
نرخ بهره بانكي بود. او اين تصميم نهاد پولي كش��ور را به 
تبعيت از 90 كشور دنيا كه در ماه هاي گذشته اصالح نرخ 
بهره بانكي انجام داده اند، الزامي دانست و به روسيه كه نرخ 
بهره  بانكي خود را يك شبه به 20 درصد رساند، اشاره كرد. 
هر چند صالح آبادي اين تصميم را منوط به تصميم نهايي 
شوراي پول و اعتبار دانست كه توسط بانك مركزي پيگيري 
خواهد شد. به اعتقاد تحليلگران بازارهاي مالي نگه داشتن 
فنر فشرده دالر در دستان دولت و فاصله آن با تورم به اندازه 
كافي به توليد داخلي صدمه زده اس��ت. به باور آنها با اين 
اقدام، سود توليد نمي تواند خود را به سود بانكي برساند و 
آسيب به توليد كشور بيشتر مي شود. روز گذشته بازار دالر 
با قيمتي باثبات در حالت انتظاري قرار داشت. بسياري از 
معامله گران در انتظار سفر دبيركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ايران و اخبار مربوط به مذاكرات هسته اي برجام و 
نهايتا تاثير آن بر قيمت دالر بودند. بازار در حالتي انتظاري 
قرار داشت و با اينكه قيمت كاهش نداشت اما روند باثباتي 
را پشت  سر گذاشت. اما ديروز چشم انتظاري معامله گران به 
تغيير روند قيمت دالر نتيجه اي عكس داشت. خبري از سفر 
گروسي به تهران در رسانه ها درج نشد، بازارهاي موازي با 
رشد قيمت همراه شدند و قيمت دالر متشكل و سهميه اي 
نيز افزايشي بود. در ش��رايط كنوني برخي معامله گران 
معتقدند كه بازار ارز كشش قيمت هاي پايين تر را ندارد و در 
شرايط موجود هرچه عرضه دالر توسط بازار ساز انجام شود، 
به دليل مبهم بودن شرايط برجام بازهم قيمت ها صعودي 
خواهد بود. برخي ديگر اما عقيده  دارند سياس��ت گذار با 
قدرت بيشتري تزريق انجام مي دهد و پيش بيني مي كنند 
كه قيمت به كانال پايين تر نيز ريزش كند؛ در نتيجه در حال 

حاضر وقت خريد نيست.

   ترس بازار ريخته است
امروز توسط دادستان تهران، كيفرخواست 16 قاچاقچي 
حرفه اي كه با خريدوفروش غيرقانوني ارز، با مجموع مبالغ 
دو هزار و 200 ميليارد تومان، دو ميليون و 411 هزار دالر و 
245 هزار يورو، قاچاق و پولشويي كرده  بودند، در دادسراي 
جرايم اقتصادي صادر شد. دنياي اقتصاد نيز در گزارشي از 
دستگيري بيش از 100 دالل توسط نيروي انتظامي استان 
تهران در روز گذشته خبر داد كه اين افراد طي يك ماه اخير 
در اتوبوس و مس��جد اقدام به برقراري معامالت صوري و 
فردايي مي كردند كه سبب افزايش نرخ ارز مي شد. در يك 
ماه گذشته نيز خبرهايي از اين دس��ت در بازار ارز وجود 
داشت. فضاي بازار انتظامي بود و بسياري از معامله گران 
كف بازار، با احتياط خريدوفروش مي كردند. البته به نظر 
مي رسد اثر رواني اين  دست اخبار در شرايط فعلي تاثير 

چنداني بر قيمت دالر ندارد.

   تواني براي كنترل قيمت دالر در بازار نمانده
ميثم رادپور، كارش��ناس مس��ائل مالي ب��ه تجارت نيوز 
مي گويد: »تورم موضوعي است تعيين كننده و مهم كه 
بدون شك بازار ارز را تحت تاثير قرارداده و جهت كلي بازار را 
مشخص  مي كند. اخيرا در كشور به ركوردهاي بي سابقه اي 
از تورم رسيده ايم و به طور متوالي تورم هاي باالي 40 و 50 
درصد را تجربه  كرده اي��م.« او مي افزايد: »بازار ارز نجابت 
به خرج داده و تا حدودي عقب تر از تورم است. ما در اقالم 
مصرفي خانوار، صندوق هاي سرمايه  اي و تمامي بخش هاي 
بازار و اقتصاد، تورم افسارگس��يخته اي را شاهد هستيم. 
قدرت ارزپاش��ي نهاد پولي كش��ور نيز با توجه به شرايط 
اقتصادي و سياسي كشور محدود است.« او با اشاره به اينكه 
در حال  حاضر حقوق و درآمد دريافتي را اگر به دالر حساب 
كنيم، زير خط مطلق فقر جهاني اس��ت، تاكيد مي كند: 
»ش��ايد در گذشته قيمت دالر قابليت كنترل داشت، اما 
عواملي مثل كاهش فروش نفت، تحريم ها، بزرگ شدن 
بي دليل بدنه دولت و ناكارآم��دي آن تواني براي كنترل 
بازار نگذاشته است.« راد پور با تاكيد بر اينكه تمام عوامل 
تكنيكي و فني در كنار عامل تورم رنگ مي بازد، خاطرنشان 
مي كند: »منابع اين كشور به شدت مستهلك شده است. 
حتي اگر درآمد نفت هم كاهش پيدا نمي كرد، ما در اين 
روند فعلي مي افتاديم. عامل تحريم ها به اتفاقات امروز در 
بازار هاي مالي س��رعت داده است . قيمت طال و سكه به 
صورت كاهشي آغاز به كاركرد. قيمت سكه امامي در ادامه 
معامالت امروز با افزايش مجدد وارد پله ۸ كانال 1۸ ميليون 
توماني ش��د و در محدوده هاي 7 و ۸ كانال مذكور نوسان 
داش��ت. در ادامه اما با روند كاهشي نزديك به 350 هزار 
توماني بار ديگر به پله 3 كانال 1۸ ميليون توماني برگشت. 
قيمت طال و س��كه امروز با روند صعودي محدود اونس 
جهاني طال همراه نبود. طالي جهاني بعد از تعطيالت پايان 
هفته امروز با رشدي نزديك به 4 دالر در تالش است خود 
را به محدوده 1۸00 دالري برساند. فعال محدوده مذكور، 
منطقه مقاومتي مهمي براي قيمت طالي جهاني است. به 
نظر مي رسد انس جهاني طال قدرت كافي براي ماندن در 
محدوده 1۸00 دالري را ندارد، زيرا در هفته هاي گذشته 
بارها به اين منطقه رس��يده و با ريزش قيمت تا محدوده 
1730 دالري نيز ريزش داشته است. در حال حاضر اونس 

جهاني طال به قيمت 1.796.16 دالر است.
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بي آينده بودن مهلك ترين پديده در انديشه توسعه

تورم در اوج؛ افزايش نرخ بهره خيلي كم، كافي يا بيش از حد؟
بانك هاي مركزي پيش��رو جهان در ماه دس��امبر 2022 
قاطعانه صحبت كردند، اما اقدامات خفيف تري انجام دادند. 
پس از چند جلسه در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه )14 و 
15 دسامبر 2022( فدرال رزرو، بانك مركزي اروپا و بانك 
انگلستان تصميم گرفتند استراتژي مبارزه با تورم خود را از 
الگوي اخير افزايش نرخ بهره 0.75 درصد به نيم واحد درصد 
تغيير دهند. سوييس، نروژ، مكزيك و فيليپين نيز سرعت 
افزايش نرخ بهره را كاهش دادند. آنها عمل ضعيف تر را با 
كلمات قوي تر تركيب كردند. فدرال رزرو از »كار بيشتري 
براي انجام دادن« براي شكست تورم باال سخن گفت، بانك 
مركزي اروپا از »زمينه بيشتر براي پوشش« صحبت كرد، 
درحالي كه بانك مركزي انگلستان اصرار داشت كه بايد در 
مبارزه با افزايش قيمت ها »قوي« عمل كند. اين حركت ها 
به دور از هماهنگي بود. در عوض، بانك هاي مركزي جهان 
در تالش هس��تند تا در زماني كه تورم اوج در بس��ياري از 
كشورها مي تواند از لحاظ سياسي پيچيده تر شود، براي 
افزايش بيشتر نرخ ها براي خود زمان بخرند. ست كارپنتر 
كه 15 سال را در فدرال رزرو گذراند و اكنون اقتصادان ارشد 
جهاني در مورگان استنلي است، مي گويد كه اكثر بانك هاي 
مركزي در حال نزديك شدن به اوج نرخ هاي سياستي خود 
هستند، نرخي كه احتماال باعث كاهش شديد رشد يا ركود 
در اقتصاد آنها مي ش��ود. او گفت بنابراين اين يك حركت 
استراتژيك عاقالنه است كه اقدام بيشتر را پيشنهاد كنيم.

   نرخ بهره و سير صعودي آنها در فدرال رزرو، 
بانك انگلستان و بانك مركزي اروپا

كارپنتر مي گوي��د: »بانكداران بانك ه��اي مركزي واقعا 
مسووليت ثبات اقتصادكالن را بر عهده دارند. بنابراين من 
فكر مي كنم آنها ترجيح مي دهند با صحبت قاطع و گفتن 
اينكه آماده هستند تا نرخ ها را بيشتر افزايش دهند و بعدا 
با خوشحالي متوجه ش��وند كه مجبور به انجام كارهاي 
بيشتري نيستند به جاي اينكه به دنيا بگويند كه كارشان 
تمام شده است، اشتباه كنند و سپس بروند و بگويند » اوه، 

ما بايد كارهاي بيشتري انجام دهيم.«

   پيش بيني تهاجمي
فدرال رزرو روز چهارشنبه 13 دسامبر 2022 قبل از همه 
دست به كار شد و افزايش 0.75 درصدي را كنار گذاشته و 
يك افزايش نيم واحد درصدي را اعمال كرد، به طوري كه 
نرخ بهره اكنون در محدوده هدف بين 4.25 تا 4.5 درصد 
قرار دارد. تصميم يكپارچه براي كاهش سرعت افزايش ها با 
پيش بيني ها و سخنان تهاجمي همراه بود. مجموعه جديد 
پيش بيني هاي اقتصادي نشان داد كه مقامات قصد دارند 
نرخ بهره را در سال آينده به باالي 5 درصد افزايش دهند، 
بدون اينكه تا سال 2024 هيچ كاهش نرخي داشته باشند.

جروم پاول، رييس فدرال رزرو، تالش كرد تا هرگونه شك 
و ترديد در م��ورد برنامه هاي بانك مركزي اياالت متحده 
براي از بين بردن تورم »باالي غيرقابل قبول« را از بين ببرد.

او به خبرنگاران گفت: »ما درباره اين موضوع پيشرفت هاي 
زيادي داش��تيم و اثرات كامل انقباضات سريع ما تاكنون 
احساس شده است. با اين حال، ما كارهاي بيشتري براي 
انجام دادن داريم.« در فرانكفورت آلمان، نرخ بهره در سطح 
2 درصد هنوز به طور قابل توجهي كمتر از اياالت متحده 
اس��ت. اما كريس��تين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا، 
اصرار داشت كه افزايش كمتر نرخ بهره نسبت به جلسات 
قبلي بر خالف آنچه كه به نظر مي رسيد، تغييري به سمت 
پاي��ان دادن به چرخه كاهش نرخ بهره نيس��ت. او گفت: 
»بانك مركزي اروپا در حال چرخش نيست« و افزود كه 
بانك مركزي منطقه يورو »زمينه بيشتري براي پيشرفت 
دارد، ما زمان بيشتري نسبت به فدرال رزرو داريم«. وعده 
نزديك او مبني بر افزايش نيم واحد درصدي نرخ بهره در 
ماه هاي فوريه و مارس، اقتصاددانان را ش��گفت زده كرد، 
زيرا بسياري از آنها انتظار داشتند بانك مركزي به سرعت 
چرخه افزايش نرخ خود را در چند ماهه آينده پايان دهد. در 
بريتانيا، جايي كه مقامات در حال حاضر از در مقايسه با ميني 
بودجه فاجعه بار ماه س��پتامبر كمتر مورد توجه هستند، 
بانك مركزي نرخ بهره را براي نهمين جلسه متوالي به 3.5 
درصد افزايش داد كه باالترين ميزان در 14 سال گذشته 
اس��ت. اندرو بيلي، فرماندار بانك مركزي انگليس اصرار 
داشت كه اين اقدام به دليل شواهد بيشتر مبني بر تداوم 
تورم در افزايش دستمزد بخش خصوصي انجام شده و به 
گفته او »توجيه كننده يك پاسخ قوي  بيشتر در سياست 
پولي است.« اگرچه داليل اوليه تورم باال در منطقه يورو، 
بريتانيا و اياالت متحده متفاوت بوده است، اما اقتصاددانان 
خاطرنشان كردند كه هر سه بانك مركزي با چالش ارتباطي 
دشوار يكساني براي سال 2023 روبرو هستند. تورم اصلي 
تقريبا به طور قطع به اوج خود رسيده و در سال آينده كاهش 
خواهد يافت، اما مقامات از اين اطمينان كه فشارهاي تورمي 
اساسي نيز از بين خواهند رفت، دور هستند. نگراني آنها 
اين است كه بازگشت تورم به اهداف 2 درصدي آنها خيلي 
طول مي كش��د و ممكن است در نرخ بسيار باالتري باقي 
بماند. برخي از نگراني ها در مورد تورم آينده در اروپا به مدت 
زماني كه طول مي كشد تا شوك انرژي سال 2022 به طور 

كامل در اقتصاد تخليه شود، مربوط مي شود.

   تغيير آگاهي از مسير آينده نرخ بهره
نرخ بهره ضمني بازارها در جلسات سياست پولي در ماه 
جوالي و آگوست 2023 هر سه بانك مركزي نگران هستند 
كه قيمت هاي بخش خدمات داخلي در بازارهاي كار هنوز 
به شدت افزايش پيدا كنند، جايي كه دستمزدها با نرخ هايي 
باالت��ر از آن چيزي كه آنها معتقدند ب��ا هدف 2 درصدي 
تورم سازگار است، افزايش مي يابند. با اين چالش دشوار 
براي سال آينده، بازارهاي مالي در چند روز گذشته براي 
تفسير تصميمات نرخ بهره و ارتباطات برقرار شده از سوي 
بانك هاي مركزي تالش كردند. از نظر آنها پيام بانك مركزي 
اروپا براي تفسير راحت ترين است. به گفته فيليپ شاو از 

اينوستك كه يك شركت سرمايه گذاري است، سخنان 
الگارد بسيار تهاجمي تر از آن چيزي بود كه انتظار مي رفت 
و »بزرگ ترين واكنش بازار را به همراه داش��ت«. شاخص 
اس اند پي 500 روز پنجشنبه به دليل صداهاي تهاجمي 
كه از بانك مركزي اروپا منتشر شد، 2.5 درصد سقوط كرد.

كريشنا گوها، رييس سياست و استراتژي بانك مركزي 
در كارگزاري اياالت متحده اكوركور اي اس اي، مي گويد: 
»زماني ك��ه الگارد مي گويد بانك مرك��زي اروپا به روند 
تهاجمي ادامه مي دهد، حرفش را قبول مي كنم.« مانند 
بس��ياري از تحليلگران، پ��س از اظه��ارات الگارد در روز 
پنجشنبه، پيش بيني خود را براي اوج احتمالي نرخ سپرده 
بانك مركزي اروپا از 2.75 درصد به 3.5 درصد افزايش داد.

در مقابل، بسياري از سرمايه گذاران در سرتاسر وال استريت 
يا عزم فدرال رزرو براي ادامه افزايش نرخ بهره را زير سوال 
مي برند يا شرط مي بندند كه بانك مركزي اياالت متحده 
در اولين نشانه از مشكالت اقتصادي واقعي، متزلزل خواهد 
شد. علي رغم ادعاي پاول در روز چهارشنبه، معامله گران 
در بازارهاي آتي صندوق هاي فدرال شرط خود را مبني 
بر اينكه نرخ بهره در سال آينده به كمتر از 5 درصد خواهد 
رسيد و بانك مركزي تا ماه دسامبر آينده نرخ ها را كاهش 
خواهد داد، محكم كردند. تيفاني وايلدينگ، اقتصاددان 
امريكاي ش��مالي در Pimco كه مدير صن��دوق اوراق 
قرضه است، مي گويد: »بازار آن را نمي خرد.« پيچيده تر 
كردن پيام هاي فدرال رزرو اين واقعيت است كه پاول روز 
چهارشنبه صريحاً احتمال كاهش مجدد افزايش نرخ ها را 
توسط فدرال رزرو در جلسه سياست بعدي خود و اجراي 
افزايش يك چه��ارم واحدي را رد نكرد. بازارهاي بريتانيا 
نيز اقدام بانك مركزي انگلس��تان را به عنوان يك اقدام 
مسالمت آميز و خفيف تر تعبير كردند و انتظارات خود را 
در مورد افزايش نرخ هاي آت��ي كاهش دادند. مهم ترين 
سوالي كه بر روي اين واكنش هاي متنوع بازار وجود دارد 
اين است كه استراتژي اساسي بانك هاي مركزي احتمااًل 
در سال 2023 با كاهش تورم كل چه خواهد بود. بسياري 
از اقتصاددانان بر اين باورند كه سياست گذاران مي خواهند 
قبل از اينك��ه تورم به اندازه كافي كاهش يابد و ش��رايط 
اقتصادي به قدري دش��وار شود كه افزايش بيشتر نرخ ها 
تقريبا غيرممكن شود، تهاجمي عمل كنند. داريو پركينز، 
اقتصاددان كالن جهاني در TS Lombard كه يك مشاور 
است مي گويد كه صحبت هاي تند در مورد سياست هاي 
پولي بخش��ي از بازي اس��ت كه بانك هاي مركزي براي 
تزريق احتياط نسبت به چانه زني دستمزد و تعيين قيمت 
 ش��ركت ها انجام مي دهند و مي گويد كه آنها »انگيزه اي 
براي تاكيد خطرات ركود ندارند.« زيرا اين امر در تعديل 
فشار تورمي مفيد اس��ت. اما تعداد زيادي از اقتصاددانان 
همچنين نگران هستند صداهاي تهاجمي كه از بانك هاي 
مركزي بيرون مي آيد واقعي است و سياست گذاران بيش از 
حد پيش مي روند و مولد ركودي عميق تر از آنچه مقامات 
مي خواهند يا فكر مي كنند براي مهار افزايش قيمت ها 

ضروري اس��ت، هستند. بسياري از ناظران بانك مركزي 
اروپا معتقدند، براي مثال، موسسه مستقر در فرانكفورت 
در آخرين پيش بيني هاي خود در اين هفته نس��بت به 
تورم بس��يار بدبين بود و به رشد، بيش از حد خوش بين 
بود و اين امر باعث ش��د كه اين موسسه در معرض خطر 
افزايش بيش از حد نرخ هاي بهره باشد. كارستن برزسكي، 
رييس تحقيقات كالن در بانك هلندي ING، مي گويد 
كه بانك مركزي اروپا ممكن است مجبور شود برنامه هاي 
خود براي افزايش شديد نرخ ها را به محض اينكه متوجه 
شود »پيش بيني هايش براي اقتصاد منطقه يورو خيلي 
خوش بينانه است« كاهش دهد. تام پورچلي، اقتصاددان 
 RBC ارش��د اياالت متح��ده در بانك س��رمايه گذاري
Capital Markets، ديدگاه مشابهي در مورد فدرال 
رزرو دارد. او مي گويد: »شكست، سريع تر از آن چيزي كه 
برخي افراد آن را درك مي كنند، اتفاق مي افتد و من فكر 
مي كنم اين احتماالً براي اكثر بانك هاي مركزي در سراسر 
جهان صادق خواهد بود«. او اضافه كرد: »شما اقتصادهاي 
بزرگي داريد كه همگي يا در آستانه ركود هستند، نزديك 
به آن هستند يا در حال حاضر در ركود هستند. براي ديدن 
آنچه در آينده اي نه چندان دور در راه است، نيازي نيست 

كه يك كتاب خوان عالي باشيد.«
اي��ن ديدگاه هاي متفاوت بين كس��اني كه مي گويند 
بانك هاي مركزي نگراني مناسبي در مورد ريسك هاي 
طوالني تورم نش��ان مي دهند در مقابل كس��اني كه 
معتقدند پيام هاي سخت، واقعي و بيش از اندازه هستند، 
نشان مي دهد كه س��نجش چشم انداز اقتصادي براي 
سال 2023 چقدر دش��وار است. تورم و رشد تقريبًا در 
همه كشورها به ادامه دار شدن جنگ در اوكراين كه بر 
قيمت انرژي تأثير خواهد گذاشت، موفقيت چين در دور 
شدن از سياست صفر كوويد، تأثيرات نامشخص افزايش 
نرخ بهره كه قباًل عملي شده است و خطر اينكه خانوارها 
و ش��ركت ها با فرا رس��يدن ركود كمتر خرج كنند كه 
وضعيت را به طور قابل مالحظه اي بدتر مي كند، بستگي 
دارد. بانك مركزي انگلستان در حال حاضر با خوشحالي 
از كلمه ركود براي توصيف چشم انداز بريتانيا استفاده 
مي كند و هشدار مي دهد كه ركود فعلي ممكن است 
طوالني شود. در حالي كه بانك مركزي اروپا از احتمال 
يك ركود »كوتاه و سطحي« كه تنها براي سه ماه آينده 
ادامه خواهد داشت صحبت مي كند، پاول در فدرال رزرو 
مي گويد كه نمي توان فهميد كه آيا اياالت متحده وارد 
ركود خواهد شد يا خير. فرود آرام هنوز يك امكان براي 

اقتصاد اياالت متحده است.
بانك هاي مركزي در 40 سال گذشته مجبور به شكست 
يك تورم جدي نبوده اند و تعداد كمي مطمئن هس��تند 
كه مي دانند آيا مقامات تا به امروز براي اطمينان از اينكه 
مي توانن��د ثبات قيمت ه��ا را به اقتصادهاي پيش��رفته 
بازگردانند، خيلي كم، كافي يا بيش از حد كاري با نرخ هاي 

بهره انجام داده اند يا خير.



نخس��تين روزه��اي آذر م��اه ب��ود كه كن��دي يا 
فيلترينگ اينترنت افزايش يافته بود و سهامداران 
دسترسي به شبكه هاي مجازي نداشتند. برخي از 
سرمايه گذاران مشاور مالي دارند و مشاور مالي اين 
افراد در ش��بكه هاي اجتماعي فعاليت مي كنند در 
نتيجه قطعي اينترنت براي اين افراد مساوي با زيان 
اس��ت. از س��وي ديگر صورت هاي مالي رابطه بين 
كندي اينترنت و تغييرات صورت مالي شركت هاي 
مخابراتي را نش��ان مي دهد و سامانه كدال نيز گواه 
تغيير سود شركت هاست. بخشي از سود و درآمدها 
شركت ها مربوط به اينترنت است و اين موضوع به 

صورت خرد روي بازار سرمايه تاثير دارد.
با احتس��اب اين موارد س��ازمان بورس جوابيه اي به 
گزارش »خسارت قطعي اينترنت به بورس« داده كه 
به شرح است: پيرامون مطلب منتشر شده به استحضار 
مي رساند كه بر خالف مطلب مذكور سودآوري و روند 
قيمت سهام شركت ها در بازار سرمايه اساسا ارتباطي 
با دسترس��ي س��هامداران به اينترنت يا شبكه هاي 
اجتماع��ي ندارد. ب��ه بياني ديگر پر واضح اس��ت كه 
اخت��الالت در اينترنت اساس��ا ارتباط��ي با وضعيت 
عملياتي شركت ها و س��ودآوري و توليد و فروش آنها 
نداشته و نخواهد داشت و مرتبط دانستن اين دو خطاي 
فاحشي از سوي آن رسانه محترم محسوب مي شود. 
معامالت در بازار سهام نيز اثري بر وضعيت عملياتي 

شركت ها در اين دوره هاي زماني نخواهد داشت.
از قضا با توجه به روند صعودي بازار س��رمايه در يك 
ماه گذش��ته، عدم معامالت مكرر توسط سهامداران 
قطعا به سود مجموع س��هامداران خرد بوده است و 
از اين رشد اخير بازار منتفع شدند. همچنين تجربه 
ماه هاي گذشته نش��ان مي دهد كه در هنگام بهبود 
وضعيت بازار سرمايه كانال هاي تلگرامي و سيگنال 
فروش ها عموما با تحليل ها و سيگنال هاي هيجاني 
موجب زيان مضاعف مردم و سهامداران مي شوند و لذا 
استفاده بيشتر سهامداران از منابع قابل اتكا همچون 
سايت كدال حتما به سود سهامداران خرد نيز خواهد 
بود و ورود بيشتر سهامداران از مسير صندوق ها اتفاق 
مباركي اس��ت كه بايد بيش از پيش سهامداران را به 
سمت آن س��وق داد. الزم به ذكر است در مدت يك 
ماه اخير عالوه بر چندين مرتبه ورود مس��تقيم پول 
اشخاص حقيقي به بازار سهام، شاهد 5200 ميليارد 
ريال ورود پول به صندوق هاي سهامي نيز بوده ايم كه 

اين خود گواهي اس��ت بر اقبال بيشتر سهامداران بر 
استفاده از روش هاي صحيح غير مستقيم براي حضور 
در بازار س��رمايه. همچنين بايد گف��ت كه به لحاظ 
ميزان تاثير پذيري شركت ها از اختالالت در اينترنت، 
فعاليت اصلي و عملياتي تعداد ناچيزي از شركت ها با 
اينترنت مرتبط است كه اساسا براي عموم سهامداران 

بازار سرمايه وزن قابل توجهي ندارد.
همانطور كه قبال به اطالع عموم مردم و س��هامداران 
شريف بازار سرمايه رسيده اس��ت، سازمان بورس با 
كسب مجوز از ستاد تدابير ويژه اقتصادي و برگزاري 
جلسات كارشناسي فشرده، بسته ۱0 بندي حمايتي را 
تدوين كرد كه از روز شنبه 8 آبان ۱40۱ عملياتي شد. 
در اين بسته عالوه بر امكان بيمه كردن ۹۶ درصد از 
س��هامداران حقيقي، توقف عرضه هاي اوليه تا زمان 
ثبات بازار و همچني��ن واريز منابع مندرج در بودجه 
سال ۱40۱ به صندوق تثبيت به مبلغ حدود 50 هزار 

ميليارد ريال ذكر شد. پيام اطمينان بخش طرح بيمه 
پرتفوي س��هامداران اين بود كه كليه افرادي كه در 
بورس سرمايه هاي زير ۱00 ميليون تومان دارند، به 
هيچ عنوان نگران كاهش قيمت سهام خود نباشند؛ 
چرا كه با اجراي اين طرح در هفته جاري، اصل سرمايه 
به اضافه 20 درصد سود بر اصل سرمايه مردم توسط 
دولت تضمين شد. )الزم به ذكر است كه بيش از ۹۶ 

درصد سهامداران مشمول اين طرح خواهند شد.( 
در تكميل اين يادداش��ت توضيحي الزم است تاكيد 
ش��ود كه اساسًا بازار س��رمايه و تحوالت در اين بازار 
معلول تحوالت در بخش حقيقي اقتصاد اس��ت. در 
واقع، اثرات تغيير در متغيرها و ريسك هاي حوزه هاي 
سياس��ي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي و... در قيمت 
س��هام، صنايع مختلف و به تبع آن ب��ازار نمود پيدا 
مي كند. اما به واسطه مختصاتي كه در آن قرار داريم، 
شدت و ضعف اين اثرگذاري متغير است. همين طور 

تأخير در شروع اثرات ناش��ي از تغيير متغير و زمان 
ماندگاري اثر نيز براي هر مس��اله اي متفاوت خواهد 
بود. در مقطعي صرفا بحث نرخ ارز خارجي، مناسبات 
سياس��ي يا فرضا جنگ در نقطه اي از جهان مطرح 
مي شود و ماندگاري اثر آن چند ماه زمان مي برد. اما در 
مقطع ديگري تعدد متغيرها بيشتر يا كمتر مي شود و 
ماندگاري اثرات ناشي از آن ها هم با يكديگر متفاوت 
خواهد بود و متغير بنيادي كه اثرات طوالني مدت تري 
داشته باشد، اهميت بيشتري مي يابد. ضمن اينكه بايد 
توجه داشته باشيم سرعت گردش اطالعات در بازار 
نيز تغييرات كم سابقه اي را تجربه كرده است. در پايان 
خاطرنشان مي ش��ود كه طبيعتا روند بازار سرمايه 
ب��ا توجه به متغيرهاي واقعي در اقتصاد مش��خص 
خواهد ش��د و با توجه به اقدامات گس��ترده دولت 
پيرامون صنايع مختلف و بازار سرمايه، ان شاءاهلل 

ش��رايط بازار س��رمايه رو به بهبودي خواهد رفت.
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زنگ خطر تكرار فاجعه
سال 99 در بورس

تجارتنيوز| علي صالح آب��ادي، رييس كل بانك 
مركزي روز گذشته از افزايش سرمايه ۳5 هزار ميليارد 
توماني بانك هاي دولتي خبر داد و گفت: دولت براي 
تسهيل در افزايش سرمايه بانك ها، سهام در اختيار 
آنها قرار خواهد داد. وي افزود: بانك ها نيز مي توانند 
از محل فروش اين س��هام در بورس، منابع الزم براي 
افزايش س��رمايه را تامين كنند. ريي��س كل بانك 
مركزي همچنين تاكيد كرده است كه وقتي افزايش 
سرمايه بانك ها از اين طريق انجام شود قطعا منجر به 
افزايش پايه پولي هم نخواهد شد. اما به نظر مي رسد 
اين بار هم وضعيت بازار سرمايه از ديد تصميم گيران 
پنهان مانده اس��ت. صحبت هاي ريي��س كل بانك 
مركزي را مي توان زيان خالص براي بورس دانس��ت. 
نكته اساسي اينجاس��ت كه اين ۳5 ميليارد تومان از 
كجا تامين مي شود؟ بر اساس ش��نيده ها قرار است 
دولت به بانك هاي دولتي تعدادي س��هم بدهد تا در 
بورس عرضه كنند و از اين طريق، نقدينگي الزم براي 
افزايش سرمايه خود را تامين كنند. اما چه نوع سهامي 
به بانك ها داده مي شود و آيا در اين شرايط بازار سرمايه، 
معامله گران خريدار سهام بانك ها خواهند بود؟ تقريبا 
دو سال و نيم است كه سهامداران بورس تهران در زيان 
به سر مي برند. بورس هر چند وقت يك بار سبز و پس 
از آن دوباره سرخ پوش مي شود. اين سبزپوشي ها اما 
تاثيري در كاهش سود سهامداران ندارد و تنها برخي 
از نوسان گيران مي توانند در اين بين سودي ببرند. با 
اين حال چطور بانك مركزي و دولت مي توانند به فكر 
عرضه دوباره سهام در بازار سرمايه بيفتند؟ يك نمونه 
از شكست عرضه سهام دولت، صندوق هاي پااليش و 
دارايكم هستند كه براي مردم تجربه خوبي به يادگار 
نگذاشته اند. آن زمان دولت با تخفيف، صندوق پااليش 
و دارايك��م را به مردم فروخت ام��ا خريداران به جاي 
س��ود، زيان كردند و مسووالن دولتي نيز پاسخگوي 
اين زيان نيستند. حاال پس از اين تجربه ها و زيان بيش 
از دو ساله بورس، بانك مركزي قصد دارد براي جبران 
كمبودهاي مالي خود و سيستم بانكي، سهام در بورس 
بفروشد. اما با اين شرايط چه كساني خريدار اين سهام 
خواهند بود؟ آيا مسووالن باز هم با تبليغات زرد قصد 
دارن��د مردم را وارد بورس كنن��د؟ در همين ارتباط، 
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با تجارت نيوز گفت: مهم ترين نكته اي كه بر اقتصاد و 
بازار سرمايه ما سايه سنگيني دارد، بي اعتمادي ناشي 
از تغييرات مكرر در تصميم��ات اثرگذار بر وضعيت 
اقتصادي است. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: 
براي نمونه همين تصميم اخير شوراي  پول و اعتبار 
در رابطه با افزايش نرخ بهره اس��ت؛ اين افزايش نرخ 
بهره به استناد اين است كه تمام كشورهاي پيشرفته 
اقتصادي، نرخ بهره خود را ب��راي جلوگيري از تورم 
افزايش دادند! وي با اشاره به فروش سهام براي افزايش 
سرمايه بانك هاي دولتي هم بيان كرد: در حال حاضر 
دولت بالغ بر 525 هزار ميليارد تومان بدهي ناشي از 
انتشار بي رويه اوراق دارد؛ چطور انتظار داريم كه چنين 
سهامي كه نامشخص اس��ت فروش رود؟ آقابزرگي 
عنوان كرد: از سوي ديگر، شركت هاي متعلق به دولت 
چه به صورت مس��تقل و چه به صورت غيرمستقل 
فاقد ش��رايط الزم براي جذابيت عرضه در بازار سهام 
هستند. وي اظهار كرد: همچنين بزرگ ترين معامله 
خصوصي س��ازي كش��ور كه هلدينگ خليج فارس 
بود بدون حضور دو ش��ركت و نهاد وابسته به دولت 
متقاضي نداشت. آقابزرگي ادامه داد: اكنون كشش و 
نقدينگي در بازار سرمايه وجود ندارد و به عقيده من 
اين يك روش جايگزين براي كسري بودجه دولت به 
بهانه افزايش سرمايه بانك هاست. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: تقربيا سه سال پيش بود كه بانك هاي 
زيان ده از محل تجديد ارزيابي براي اصالح س��اختار 
مالي افزايش سرمايه دادند اما اكنون در زيان  هستند. 
بانك هاي دولتي زيان س��نگيني دارن��د؛ براي مثال 
بانك ملي بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان زيان ناشي از 
عدم اجراي تعهدات دولت دارد. گفتني است در حالي 
بانك مركزي براي افزايش س��رمايه بانك ها از محل 
عرضه هزاران ميلياردي سهام دولتي در بورس نقشه 
مي كشد كه ارزش معامالت بازار سرمايه در حال حاضر 
عموما در كانال سه هزار ميليارد توماني نوسان مي كند 
كه نشان دهنده ركود جدي در بازار است. آقابزرگي 
اظهار كرد: فروش سهام براي افزايش سرمايه و پس 
از جبران كس��ري بودجه يك ضربه جبران ناپذيري 
همانند سال ۹۹ به بورس خواهد زد. وي وضعيت در 
نهايت گفت: بازار سرمايه اي كه متشكل از حداقل 45 
سهامدار و ذي نفع است چطور بانك مركزي و دولت 
بر اساس حكمراني اين قبيل تصميمات را مي گيرد؟ 
بازار سهام يك صاحب و متولي دارد. قرار نيست براي 
جبران كس��ري بودجه به س��راغ بورس بيايند براي 
مثال اوراق گام اكنون در مدار 28 تا ۳۱ درصد معامله 
مي شود كه اين يك رابطه معكوس با فضاي كسب و 
كار در بازار سرمايه دارد و اين قبيل تصميمات براي 
حفظ بازار پول است و در نهايت به بورس ضربه مي زند.

ساختار كميته هاي حسابرسي 
شركت هاي بازار سرمايه اصالح شد

سنا| س��يد مصطفي علوي، رييس اداره نظارت بر 
حسابرسان معتمد و گزارشگري مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار با تاكيد بر اجراي دقيق دس��تورالعمل 
حاكميت ش��ركتي و عزم جدي س��ازمان بورس در 
نظارت بر اجراي اين دستورالعمل توسط ناشران ثبت 
شده نزد سازمان بيان داشت: از تغييرات مهم صورت 
گرفته در دستورالعمل فوق، تغيير ساختار كميته هاي 
تخصصي هيات مديره از جمله كميته حسابرس��ي 
اس��ت. اين مقام مس��وول افزود: براساس تغييرات 
جديد، كميته هاي حسابرسي بايد ۳ يا 5 نفره بوده و 
اكثريت آنها بايد اعضاي مستقل خارج از هيات مديره 
و البته داراي تخصص مالي باشند. همچنين شرايط 
اس��تقالل در منشور كميته حسابرس��ي ذكر شده 
است. علوي ادامه داد: با توجه به مفاد منشور كميته 
حسابرس��ي و الزام��ات جديد حاكميت ش��ركتي، 
رييس كميته حسابرسي بايد عضو غيرموظف مالي 
هيات مديره باش��د. به عنوان مثال در يك كميته ۳ 
نفره، 2 نفر بايد عضو مستقل خارج از هيات مديره 
بوده و داراي تخصص مالي باشند، همچنين رييس 
كميته نيز به عنوان نفر سوم بايد عضو غيرموظف 
مالي هيات مديره باش��د. ريي��س اداره نظارت بر 
حسابرس��ان معتمد و گزارش��گري مالي سازمان 
بورس بيان داشت: به غير از برخي تغييرات صورت 
گرفته، ساير الزامات منشور كميته حسابرسي مانند 
گذشته بايد رعايت شود. همچنين ناشران درج شده 
در بازار پايه زرد فرابورس ملزم به تشكيل كميته هاي 
تخصصي هيات مديره از جمله كميته حسابرسي 
هس��تند. وي در پايان بيان داشت: منشور كميته 
حسابرسي نيز به زودي اصالح شده و ابالغ مي شود.

حق الناس ۲9 ميليون و 9۲۵ هزار 
سهامدار به دست شان رسيد

س�مات| ميزان واريز سودهاي رس��وبي سنوات 
گذشته سهامداران تا آخر 24 آذر ماه به بيش از 5 هزار 
و 78 ميليارد تومان رس��يد.از ابتداي سال ۱40۱ تا 
پايان 24 آذر، 247 شركت بورسي، بيش از 5 هزار 78 
ميليارد تومان سود رسوب كرده در حساب هاي خود 
را از طريق سجام به حساب بيش از 2۹ ميليون ۹25 
هزار سهامدار واريز كرده اند. شركت هاي »گلديرا« با 
۳2 ميليارد تومان، »پرديس« با 2۹.۱ ميليارد تومان 
و »كاسپين« با ۱5.5 ميليارد تومان، سه شركت برتر 
هفته با بيش��ترين واريزي س��ود رسوبي به حساب 
سهامداران بوده اند. »ميدكو«، »شستا«، »پارس«، 
»شپنا«، »پارس��يان« و »وغدير« ش��ركت هاي با 

بيشترين معوقه در واريز سود رسوبي هستند.

عرضه خودرو در بورس 
قيمت هاي ساختگي بازار

را حذف مي كند
ايرنا| غالمرضا مصباحي مق��دم به عرضه خودرو 
در بورس و كشف قيمت اين محصول از طريق بازار 
سرمايه اشاره كرد و اعالم كرد: تجربه عرضه هاي اخير 
نيز نش��ان داده كه اين عرضه به سود توليدكننده و 
مصرف كننده بوده اس��ت و با حذف رانت، دالالن به 
حاش��يه رفته اند. وي افزود: عرضه خودرو در بورس 
كاال موجب شده است قيمت به صورت رقابتي كشف 
ش��ده و عادالنه و شفاف باش��د. در واقع با استمرار و 
افزاي��ش عرضه، ديگر قيمت ب��ازار تصنعي خودرو 
كه مشخص نيست نرخ ها برچه اساسي و بر مبناي 
معامله چند خودرو كش��ف مي شود، كنار مي رود و 
تابلوي شفاف بورس كاال بيانگر قيمت بازار خودرو 
خواهد بود. مصباحي مق��دم افزود: بهترين راه براي 
كشف قيمت عادالنه خودرو، سازوكار بازار سرمايه 
و بورس كاالست و اين رويه نه به زيان توليدكننده 
است و نه مصرف كننده، ضمن اينكه دست دالالن و 
واسطه ها نيز قطع مي شود؛ بنابراين استمرار و رشد 
عرضه خودرو در بورس كاال قطعًا براي جلوگيري از 
رانت در بازار خودرو موثر خواهد بود. عضو ش��وراي 
عالي بورس در پاسخ به اين سوال كه عرضه خودرو 
در بورس كاال چه تاثيري در بهبود وضعيت س��هام 
ش��ركت هاي خودروس��ازي داشته اس��ت؟ افزود: 
درگذش��ته قيمت خودرو بر اساس قيمت كارخانه 
تعيين شده و هزينه تمام شده مبنا قرار داده مي شد؛ 
بنابراين فاصله و ش��كاف بين قيمت كارخانه و بازار 
آزاد و توزيع رانت موجب ش��د تا خ��ودرو در بورس 
عرضه شده و نقطه بينابيني براي قيمت خودرو در 
بورس كاال ايجاد شود و در نتيجه به نفع توليدكننده 
و سهامداران ش��ركت هاي خودرويي شود، در اين 
مي��ان مصرف كنندگان نيز نس��بت به قيمت هاي 
كاذب قبلي موفق به خريد ارزان تر مي ش��وند. عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان به عرضه 
خودروهاي وارداتي در بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
ورود خودروهاي وارداتي به بورس كاال هم زمان با 
عرضه هاي داخلي نيز كمك مي كند تا قيمت اين 
محصوالت نيز در بازار سرمايه كشف شود كه قطعًا 
در بستر رقابتي بورس، قيمت شفاف خواهد بود و 

به نفع واردكننده و مصرف كننده است.

نمايندگان مجلس مخالفتي
با ادامه عرضه خودرو
در بورس كاال ندارند

سنا| روح اهلل عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با بي��ان اينكه بورس كاال افزايش 
ش��فافيت قيمت در بازار خودرو را به دنبال داشته 
اس��ت گفت: بورس كاال داراي ويژگي هايي چون 
شفافيت در قيمت گذاري، كشف قيمت و جلوگيري 
از رانت و فساد را داراست. وي در ادامه افزود: تالش 
دولت در زمينه تقويت بورس هاي كااليي آن است 
كه يك بستر شفاف، متمركز، قانوني و براساس نظام 
بازار بر مبادالت كااليي حاكم شود. عباسپور درباره 
افزايش قيمت خودرو عنوان كرد كه باال بودن حجم 
نقدينگي يكي از داليل افزايش قيمت ها، به خصوص 
در بخش خودرو است. همچنين پايين بودن ارزش 
پول ملي كه به افزايش نرخ دالر بستگي بسيار دارد، 
مزيدي بر علت ش��ده تا قيمت خودرو نيز افزايش 
يابد. اين نماينده مجلس بر اين باور است كه هنوز 
نرخ گذاري دستوري س��ايه خود را به طور كامل از 
صنعت خودرو برنداشته است. وي با رد اين فرضيه 
كه اكثر نمايندگان مجلس مخالف با عرضه خودرو 
در بورس كاال هس��تند، خاطرنشان كرد: از ابتداي 
عرضه خودرو در بورس كاال اكثر نمايندگان با عرضه 
آن موافق بودند و در حال حاضر هم مخالف عرضه 
نيستند اما داليلي باعث ش��ده تا با افزايش قيمت 
خودرو مواجه ش��ويم كه بهتر اس��ت بررسي هاي 

بيشتري روي موضوعات اساسي صورت گيرد.

جوابيهسازمانبورسبهگزارش»خسارتقطعياينترنتبهبورس«

اختالالت در اينترنت ارتباطي با وضعيت توليد و فروش ندارد

كابوس كريسمسي بورس هاي جهاني

واگراييشاخصكلوهموزن

نزديك شدن به انتهاي سال همواره براي بورس ها از 
جمله بورس تهران با چالش هايي همراه بوده اس��ت. 
صندوق هاي بازنشستگي و دولتي با نزديك شدن به 
سال جديد براي تامين منابع مورد نياز خود در جهت 
پرداخت حقوق، عيدي، س��نوات و... به فروش سهام 
روي مي آورند و از آنجا كه نقش قابل توجهي كه در روند 
بازار سرمايه دارند، فشار فروش مضاعفي را بر قيمت ها 
وارد مي كنند كه در برهه هايي از زمان به ريزش بورس 
منجر مي شود. از آنجا كه پرداختي هاي انتهاي سال 
در اواخر بهمن ماه و اوايل اسفند انجام مي شود، به نظر 
مي رسد كه زمان زيادي تا شروع دوباره آن باقي نمانده 
باشد. نكته جالب توجه اينجاست كه اين موضوع تنها 
مختص به بورس تهران نيست و در كشورهاي ديگر نيز 
چنين اتفاقي به شكلي ساالنه رخ مي دهد. بلومبرگ در 
گزارش اخير خود درباره اين چالش سخن گفته است 
و به نظر مي رسد كه امس��ال به دليل شرايط خاصي 
كه حاكم بود و هست، ش��رايط قرار است سخت تر از 
سال هاي قبل دنبال ش��ود. بورس هاي بزرگ دنيا در 
سال جاري متاثر از رخدادهاي گوناگون و از همه مهم تر 
سياست هاي انقباضي فدرال رزرو و بانك هاي مركزي 
كشورهاي توس��عه يافته، دوران سختي را پشت سر 
گذاشتند و از سقف هاي خود فاصله گرفته اند و اكنون 
ممكن است بحران فروش سهام توسط صندوق هاي 

بازنشستگي اين شرايط را تشديد كند.

   تهديد فروش ۱۰۰ ميليارد دالري سهام
بر اس��اس آمار دني��اي اقتصاد؛ بلومبرگ براس��اس 
برآوردهاي منتشر ش��ده از بانك هاي سرمايه گذاري 

بزرگ دنيا گزارش مي دهد ك��ه بزرگ ترين مديران 
پولي جهان قرار است تا ۱00 ميليارد دالر از سهام خود 
را در چند هفته پاياني س��ال به فروش برسانند و اين 
موضوع مي تواند با توجه به تداوم سياست هاي پولي 
فدرال رزرو و چشم انداز ركودي براي اقتصاد جهاني 
به تبع باال بودن نرخ هاي بهره در سراسر دنيا به شكل 
جدي تري رخ دهد. عليرغم كاهش��ي كه بورس هاي 
جهاني در هفت��ه اخير تجربه كردند، قيمت س��هام 
در فصل اخير افزايش يافت و ارزش آنها را نس��بت به 
ساير طبقات دارايي افزايش داد تا مديران را به فروش 
س��ختگيرانه براي دس��تيابي به اهداف شان مجبور 
 StoneX و JPMorgan Chase كند. به گفت��ه
Financial Inc، اوراق قرضه ذينفعان اصلي فروش 
سهام توس��ط صندوق هاي س��رمايه گذاري دولتي، 
صندوق هاي بازنشستگي و صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشترك هس��تند كه به دنبال راهي براي جايگزين 
كردن دارايي هاي خود هستند. براساس برآوردهاي 
جي پي مورگان، هنگامي كه دسامبر به پايان مي رسد، 
صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي بايستي حدود 2۹ 
ميليارد دالر س��هام بفروشند و در سمت ديگر، طبق 
برنامه هاي بازنشستگي با مزاياي تعريف شده اياالت 
متحده بايد تا 70 ميليارد دالر از سهام را به اوراق قرضه 
تبديل كنند تا به اهداف بلندمدت خود برسند و آنها را 
به سطح سپتامبر بازگردانند. صندوق هاي بازنشستگي 
و ثروت دولتي كه ستون فقرات جامعه سرمايه گذاري 
را تش��كيل مي دهند، معمواًل هر سه ماه يك بار، براي 
دستيابي به تركيبي شامل ۶0 درصد سهام و 40 درصد 
اوراق قرضه، چيدمان پرتفوي سرمايه گذاري خود را 

تغيير مي دهند. وينسنت دلوارد، استراتژيست كالن 
در  StoneX، پيش بيني مي كند برخي از اين تعادل 
در اين هفته اتفاق افتاده باشد، وي در آخرين اظهارنظر 
خود گفت: »اصالح اخير بازار سهام و افزايش خريد 
اوراق قرضه با فرضيه تعادل مجدد س��ازگار اس��ت. 
صندوق ها مجبور بودند س��هام را بفروشند و اوراق 
قرضه بخرند تا به هدف خود بازگردند. منطقي است 

كه اين روند تا پايان سال ادامه يابد.«

   بازي فد با سهام تمام نشده است
آخرين ضربه روز چهارشنبه زماني رخ داد كه جرومي 
پاول، رييس فدرال رزرو هشدار داد كه نرخ هاي بهره 
براي مهار تورم در پايان نشس��ت نهايي فدرال رزرو 
در س��ال 2022 باال مي مانند و اميدها از اينكه بانك 
مركزي در حال آماده ش��دن ب��راي كاهش كمپين 
انقباض تهاجمي خود است، تا حد زيادي از بين رفت. 
از س��مت ديگر سياس��ت گذاران اعالم كردند كه به 
حركت در جهت اوجي فراتر از آنچه بازارها پيش بيني 
ك��رده بودند، ادام��ه خواهند داد. طبق محاس��بات 
JPMorgan، صندوق ۱.۶ تريليون دالري ژاپن، به 
عنوان بزرگ ترين صندوق بازنشستگي جهان، بايد 
۱7 ميليارد دالر از س��هام خود را بفروشد تا به توازن 
پرتفوي دارايي هاي مورد نظر خود بازگردد. صندوق 
۱.۳ تريليون دالري نفت نروژ نيز احتمال تبديل ۱2 
ميليارد دالر از سهام به اوراق قرضه را دارد. اين حجم 
از فروش پيش بيني  ش��ده، نش��ان دهنده معكوس 
شدن روند س��ه ماهه اول و دوم س��ال 2022 است 
كه در آن س��رمايه هاي بزرگ مجبور به خريد سهام 

ش��دند و روندهاي صعودي كوتاه م��دت و قدرتمند 
را ش��كل دادند. به گفته نيكوالوس پانيگيرتزوگلو، 
استراتژيست جي پي مورگان، آخرين باري كه چنين 
صندوق هاي��ي مجبور به تخليه س��هام براي تعادل 

مجدد شدند، در سه ماهه چهارم سال 202۱ بود.

   بورس تهران
 و بحران صندوق هاي بازنشستگي

نب��ود ش��فافيت كام��ل در صندوق ه��اي دولت��ي و 
بازنشستگي در كشور، به عنوان يكي از بازوها و بازيگران 
اصلي بازار سهام، همواره ريسك هاي مختلفي را براي 
بورس تهران رقم زده اس��ت كه اي��ن موضوع با ريزش 
تاريخي بازار س��هام در س��ال ۹۹ وارد فاز تازه اي شد و 
بسياري از اين صندوق ها براي تامين مالي امور جاري 
خود، به فروش سهام در بازار روي آوردند كه فشار فروش 
بيشتري را نيز در روزهاي سخت بورس ايجاد كرد. اكنون 
با نزديك شدن به فصل پاياني سال تهديد اين صندوق ها 
براي بورس، نزديك تر از هر زماني به نظر مي رسد. از آنجا 
كه صندوق هاي بازنشستگي به صورت قانوني حد نصاب 
مشخصي براي سهام ندارند و در هر زماني مي توانند به 
خريد و فروش سهام حاضر در سبد سرمايه گذاري خود 
بپردازند، ريسك پايان سال براي بورس افزايش مي يابد. 
اين اتفاق در زماني رخ مي دهد كه در حال حاضر به دليل 
شرايط موجود در وضعيت اقتصادي كشور، صندوق ها با 
كمبود نقدينگي نسبتا زيادي مواجه هستند كه آنها را 
براي پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و كارمندان 
خود با مش��كل همراه خواهد كرد و به نظر مي رسد 

كه راهكاري جز فروش سهام نخواهند داشت.

دوباره مسير شاخص كل و شاخص هم وزن از هم جدا 
شد؛ روز اخير دوباره ش��اخص كل مثبت و شاخص 
هم وزن منفي ش��د. برخي از كارشناس��ان شاخص 
هم وزن را نمانگر واقعي بازار مي دانند. افزايش قيمت 
دالر در روزهاي اخير باعث ش��د كه شاخص بتواند 
 ركورد پنج ماهه را بشكند و وارد محدوده يك ميليون و

 500 هزار واحدي ش��ود. احتم��ال كاهش نرخ ارز 
باتوجه به خبرهاي منتشر شده در روز گذشته يكي 
از داليل توقف روند صعودي ام��روز بود اما ريزش 
بورس امروز را نمي توان تنها به توقف روند صعودي 
دالر نسبت داد و به نظر مي رسد كه داليل ديگري 

نيز در اين موضوع دخيل بوده اند.
اين روزها به نظر مي رسد كه روندهاي روزانه بورس 
خود را به وضعيت قيمت دالر در بازار آزاد گره زده اند 
و صعودهاي دالر موجب افزايش قيمت ها در بورس 
مي شود و توقف آن نيز ترمز بازار سهام را مي كشد. 
وضعيت به گونه اي شده است كه گويي بورس تهران 
به جز دالر، بهانه ديگري براي صعود ندارد و افزايش 
انتظ��ارات تورمي را تنه��ا راه نجات خ��ود از ركود 

مي داند. در اين ميان اما همچنان اختالف نظرهايي 
بين كارشناسان در رابطه با تاثير تورم بر سهام وجود 
دارد و برخي عنوان مي كنند كه نمي توان حداقل تا 
مدتي شاهد واكنش مثبت بورس به افزايش قيمت 
دالر باشيم. از س��متي اما برخي كارشناسان داليل 
خوبي را براي رش��د سهام با توجه به افزايش قيمت 
دالر عنوان مي كنن��د. از آنجا كه قيمت دالر اهرمي 
براي اقتصاد ايران و روند تورم آن شده است، افزايش 
قيمت آن سنجه اي براي انتظارات تورمي خواهد بود. 
رشد تورم موجب افزايش قيمت دارايي شركت ها، 
كاهش هزينه تامي��ن مالي با توجه به اختالف تورم 
و نرخ بهره تس��هيالت بانكي و... خواهد ش��د و اين 
موضوع مي تواند به تاثير مثبت بر صورت هاي مالي 
شركت ها منجر شود كه افزايش قيمت سهام آنها را 
در پيش خواهد داش��ت. البته در اين ميان نبايد از 
ريسك اختالف بين دالر فردوسي و نيما كه اكنون 

به ۳۶ درصد رسيده است، چشم پوشي كرد.
ش��اخص كل بورس تهران در پاي��ان معامالت روز 
گذش��ته يعني دوش��نبه، 28 آذرماه با ۶75 واحد 

افزايش در ارتفاع يك ميليون و 500 هزار واحدي 
ايستاد. شاخص هم وزن با ۶5۶ واحد كاهش به 44۳ 
هزار و ۳05 واحد و شاخص قيمت با ۳۹0 واحد افت 
به 2۶۳ هزار و 88۶ واحد رسيد. شاخص بازار اول، 
هفت هزار و 8۳۶ واحد كاهش و شاخص بازار دوم، 

27 هزار و ۱۶۹ واحد افزايش را ثبت كرد.
ارزش برابر جمع صف هاي خريد در مقابل صف هاي 
فروش بورس تهران، نماياگر واقعي تري از اتفاقات ديروز 
بازار سرمايه است. شاخص كل در پايان معامالت روز 
دوش��نبه در حالي سبز باقي ماند و با رشد اندك ۶77 
كانال ۱.5 ميليوني را حفظ كرد كه كليت بازار، شرايط 
منفي را تجربه كردند. شاخص كل هم وزن اما در سمت 
س��رخ نوسان ايس��تاد. نماگر هم وزن بازار با افت 0.۱ 
درصدي ضمن كاه��ش ۶55 واحدي در ارتفاع 44۳ 
هزار و ۳0۶ واحد ايستاد. گروه شكر، وسايل خانگي و 
صنعت حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن بهترين 
عملكرد را در روز دوشنبه بين تمام صنايع ثبت كردند.

روز گذش��ته برخالف عملكرد نه چندان دلچسب 
شاخص كل بورس، اعداد و ارقام بازار سرمايه، همه 

نشان از دس��ت به دست شدن س��هام دارد. ارزش 
معامالت خرد )سهام + حق تقدم ها( در روز جاري 
در محدوده 5 هزار و ۶2۶ هزار ميلياردي قرار گرفت 
تا افزايش ارزش معامالت نس��بت به روز گذش��ته، 
ركورد جديدي در ارزش معامالت آذرماه ثبت كند. 
نكته مهم ديگر حجم معامالت بود كه با ايس��تادن 
در سطح ۱۳.8 ميليارد برگه سهم، باالتر از هر روز 

ديگري از آذرماه قرار گرفت.
بررس��ي آمار مالكيت افراد حقيقي حكايت از خروج 
س��رمايه اين افراد از بازار س��هام دارد. شاخص ورود و 
خروج سرمايه تا لحظه تنظيم اين گزارش، خبر از خروج 
۱5۹ميليارد پول از بورس مي دهد. اگر قرار به رش��د 
كليت بازار سهام است، ورود پول و اعتماد سهامداران 
براي گذاشتن سرمايه خود در بورس تهران شرط الزم 
و مهم به وقوع پيوس��تن اين هدف است. نقشه بورس 
تهران روز دوشنبه با حضور 257 نماد سبز و ۳78 نماد 
منفي نمايانگر قدرت نس��بي فروشنده ها در بازار بود. 
ارزش دالري بازار سرمايه ايران در پايان معامالت روز 

يكشنبه معادل 257 ميليارد دالر برآورد شد.



گروه راه و شهرسازي|
جهش دالر طي هفته هاي اخير فشار مالي مضاعفي را 
بر ايرالين هاي داخلي تحميل كرده به گونه اي كه 200 
فروند از 330 فروند هواپيماي ناوگان مسافري كشور 
هم اينك زمينگير هستند. به همين دليل، ايرالين ها 
از دولت تقاضا كرده اند تا قيمت بليت پروازها را افزايش 
دهد و اصطالحا واقعي كند. اگر چه نرخ بليت سفرهاي 
داخلي در نيمه دهه 1390 آزادس��ازي ش��د، اما طي 
س��ال هاي اخير، در مواقع مختل��ف از جمله افزايش 
تحريم ها، شيوع ويروس كرونا و جهش هاي مكرر ارزي، 
دولت با هدف حمايت از مس��افران پروازهاي داخلي 
براي قيمت بليت پروازها سقف تعيين كرد. از همين رو، 
از سويي درآمد ايرالين ها در روندي نزولي قرار گرفت 
و از سوي ديگر با جهش هزينه هاي تعمير و نگهداري 
هواپيماها، مصارف ارزي ايرالين ها در روندي صعودي 
سير كرد و از همين رو، شكاف ميان درآمد و مصارف 
اين شركت ها هم اينك به يك گسل تبديل شده است.

يارانهپنهانبهخارجيها
به گزارش »تعادل«، طي ماه هاي گذش��ته در اين باره 
بحث هاي متعدد و از جمله مساله »تخصيص يارانه براي 
سفر هوايي خارجي ها« طرح شده است. ايرالين ها بر 
اين باورند كه خارجي ها نبايد از خدمات داخل كشور از 
جمله سوخت هواپيما با نرخ هاي سوبسيد دار استفاده 
كنند بلكه قيمت ها براي آنها بايد منطبق بر قيمت آزاد و 
نرم هاي جهاني باشد. اين در حالي است كه كمتر از يك 
درصد از حمل و نقل مسافر در كشور از طريق هواپيما 
صورت مي گيرد، با وجود اين، دس��ت كم 50 درصد از 
يارانه هاي اختصاصي به ايرالين هاي داخلي، به جيب 
خارجي ها و به عبارتي چارتركنندگان داخلي هواپيما 
مي رود. از 50 درصد ديگر نيز بخش اعظم س��فرهاي 
داخلي توسط كاركنان و مديران دواير دولتي و حكومتي 
ص��ورت مي گيرد و عمال م��ردم عادي جامع��ه از اين 
يارانه ها بي نصيب هستند. در چنين شرايطي است كه 
بارديگر، لزوم آزادسازي قيمت پروازهاي داخلي آشكار 
مي ش��ود. در اين چهارچوب، اوايل تيرماه سال جاري، 
ايرالين ها درخواست دالري شدن قيمت بليت پروازهاي 
داخلي براي مس��افران خارجي را مط��رح كردند. اين 
درخواست اما با مخالفت بخش هايي از دولت و همچنين 
چارتركنندگان هواپيما مواجه ش��د. در همان زمان، 
وزارت امور خارجه در نامه اي به س��ازمان هواپيمايي، 
درباره افت س��فر عراقي ها به ايران و گردشگري كشور 
هشدار داد. پس از اعالم مخالفت وزارت ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي با دو نرخي شدن بليت 
پروازه��اي داخلي براي اتباع غيرايراني و درخواس��ت 
معاون گردشگري از رييس سازمان هواپيمايي كشور 
براي توقف اين دستور تا زمان بررسي ابعاد مختلف اين 
موضوع در يك كارگروه، عليرضا عنايتي، دستيار وزير و 

مديركل خليج فارس وزارت امور خارجه نيز در نامه اي 
به حسن خوشخو، سرپرست معاونت هوانوردي و امور 
بين المللي سازمان هواپيمايي كشور، مضرات قيمت 
تبعيض آميز براي سفر هوايي شهروندان عراقي را متذكر 
شد. در متن اين نامه آمده بود: »دستورالعمل جديد براي 
دريافت هزينه سفر هوايي شهروندان خارجي )متضمن 
دريافت حداقل 100 دالر براي پروازهاي داخل كشور(، 
هزينه جابه جايي شهروندان عراقي را كه شمار آنها در 
سال به بيش از دو ميليون نفر مي رسد، باال مي برد. نظر به 
آنكه بخش بزرگي از شهروندان عراقي عازم ايران، از قشر 
كم درآمد هستند، تحميل هزينه اضافي، يقينا آنها را از 
سفر به ايران منصرف مي كند. در اين بستر، كشورهايي 
نظير تركيه، تسهيالت ويژه اي براي جذب گردشگر 
عراقي در نظر گرفته اند كه با دس��تورالعمل دريافت 
هزينه هوايي جدي��د، باعث افت رونق گردش��گري 
كشورمان خواهد شد.« اين همه در حالي بود و هست 
ك��ه ايرالين ها به عنوان بنگاه ه��اي اقتصادي مكلف 
نيستند به مشتريان خارجي خود يارانه پرداخت كنند.

پيشنهادافزايشقيمتبليتبهدولت
در حالي كه احتماال فروش ارزي بليت هاي پرواز داخلي 
مي توانست بخشي از مشكالت ايرالين ها را حل كند، 
درخواس��ت ايرالين ها درك و عملي نش��د. حاال دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي از زمينگير شدن 200 
هواپيماي مسافري به دليل افزايش هزينه ايرالين ها 
خبر داده و گفته پيش��نهاد افزايش قيم��ت بليت را 
به دولت ارايه كرده ايم. مقصود اس��عدي س��اماني در 
گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: حدود 70 درصد هزينه 
شركت هاي هواپيمايي ارزي است، با توجه به رشد نرخ 
دالر طي هفته هاي اخير ايرالين ها با مشكالت فراواني 

براي سرويس دهي به مس��افران مواجه شده اند. وي 
افزود: به دليل ناتواني در تامين هزينه ها، در زمان حاضر 
200 فروند از هواپيماهاي مسافري كشور زمينگير شده 
است. وي با اشاره به اينكه حدود 130 فروند هواپيماي 
ناوگان هوايي فعال اس��ت، ادام��ه داد: در صورتي كه 
نتوانيم منابع مال��ي مورد ني��از را تامين كنيم، بقيه 

هواپيماهاي فعال نيز يكي يكي زمينگير خواهد شد.

بليتپروازبادالري24هزارتوماني
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اشاره به اينكه 
شرايط ايرالين بس��يار سخت است، گفت: با توجه به 
شرايط موجود، درخواست افزايش قيمت بليت هواپيما 
را به وزارت راه و شهرس��ازي ارايه كرده ايم. اس��عدي 
ساماني بيان كرد: در صورت موافقت با اين درخواست، 
مي توانيم هزينه هاي خدمات رساني را پوشش داده 
و از زمينگير شدن ساير هواپيماها جلوگيري خواهد 
شد.وي يادآور شد: قيمت كنوني بليت هواپيما با نرخ 

دالر 24 هزار توماني محاسبه شده است.

تغييرتعرفهبليتهواپيما
دردستوركاراست

به نظر مي رسد، دولت نيز با ايرالين ها براي افزايش قيمت 
بليت ها همصدا است. چه آنكه محمد محمدي بخش، 
رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري نيزاعالم كرده، 
با توجه به افزايش نرخ ارز و درخواس��ت ش��ركت هاي 
هواپيمايي، اين درخواس��ت در حال بررسي است و به 
محض نهايي ش��دن اعالم مي ش��ود. به گزارش ايسنا، 
محمدي بخش درباره نرخ بلي��ت هواپيما توضيح داد: 
در حوزه نرخ بليت هواپيما بر اساس قانون پنجم توسعه 
بحث شناورسازي و متعادل سازي را داشتيم كه با توجه 

به شرايط كرونا و محدوديت هايي كه در اين دو سال پيش 
آمد، متوقف شد. دي ماه سال گذشته 15 درصد قيمت ها 
را در مقايس��ه با آذرماه كاهش داديم كه اين قيمت ها 
همچنان پابرجاست.  وي ادامه داد: با توجه به درخواست 
ش��ركت هاي هواپيمايي و افزايش ن��رخ ارز و افزايش 
هزينه هايي كه اين اين شركت ها داشتند، درخواستي 
براي تغيير قيمت بليت ارايه كردند كه به محض تصويب 
اعالم خواهد شد؛ البته اين درخواست ها در حال بررسي 
اس��ت و هنوز جزييات آن مشخص نيست و به محض 
نهايي ش��دن اعالم مي ش��ود. وي با اش��اره به ساخت 
هواپيماي بومي بيان كرد: كارخانه هواپيماپيماسازي 
جمهوري اسالمي هسا است؛ پلتفرم اوليه اين كارخانه، 
ايران 140 بود كه آن را بومي مي دانيم و با توجه به قطع 
همكاري با اوكراين، اين مسير را را ادامه خواهيم داد 
با بومي سازي يا ساخت مشترك. اطمينان دارم بعد از 
اينكه سازمان هواپيمايي كشوري گواهينامه صالحيت 
پروازي هر هواپيما را صادر كند به مردم اطمينان بخشي 

خواهد داد كه از اين خدمات استفاده كنند.

خريدهوشمندانههواپيمارا
دردستوركارداريم

رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري همچنين درباره 
خريد هواپيما نيز اظهار كرد: ما خريد هوش��مندانه را 
در دستور كار داريم. قريب به اتفاق كارشناسان صنعت 
معتقدند خريده��اي برجامي، به خص��وص اي تي آر 
هوشمندانه نبود يا با توجه به اقليم و شرايط ايران، در 
اولويت نبود. البته ما خريد هواپيماي نو را در دستور كار 
داريم، اگر فضايي باز شود  و توافقي انجام شود، در دستور 
كار است، اما با روش هايي كه كارشناسان ما تاييد كنند. 
محمدي بخش با اشاره به نقش تحريم ها در حوزه هوايي 
توضيح داد: علي رغم اينكه به ما هواپيما واگذار كردند، 
تا امروز نش��ريات و قطعات باز هم تحريم بوده است و 
در حوزه هوايي تحريم واژه كوچكي است، بلكه جنگ 
تمام عيار قدرت هاي دنيا در حوزه هوايي به خصوص 
در حوزه غيرنظامي با جمهوري اسالمي است. ما حتي 
در حوزه خريد آمبوالنس كه كار بشردوستانه اي است 
هم تحريم هستيم. بنابراين راهبرد چهارگانه ساخت، 
نهضت تعمير، خري��د هواپيماي نو و خريد هواپيماي 
دست دوم در دستور كارمان قرار دارد. رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري در پاس��خ به اينكه آيا ساخت 
هواپيما در شرايط تحريمي امكان پذير است، گفت: 
ساخت هواپيما مطالبه جدي رييس جمهوري است 
و در دستور كار وزارت راه، صمت و دفاع قرار دارد و 
ما بايد به همه زيرساخت هاي آن دست پيدا كنيم. 
با توجه به شرايط تحريم حتما به بخش هاي مختلف 
آن توجه مي ش��ود، به خصوص در حوزه موتور كه 
توجه جدي به توسعه آن داريم و مهم ترين موضوع 

سرريز دانش تخصصي در اين حوزه است.
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وعدهوام۱۰۰ميليونيبراي
خريدموتورسيكلتهايبرقي

عليرضا زاكاني، شهردار تهران از پرداخت تسهيالت 
30 تا 100 ميليون توماني شهرداري تهران براي 
خريد موتورسيكلت هاي برقي خبر داد. به گزارش 
تسنيم، زاكاني در حاشيه برگزاري چهاردهمين 
جش��نواره پژوهش فناوري در مديريت شهري با 
بيان اينكه آلودگي هوا منشأ هاي مختلفي از جمله 
ذرات معلق و ... دارد، گفت: البته با تقويت حمل و 
نقل عمومي و كاهش اس��تفاده از وسايل شخصي 
مي توانيم ش��اهد كاهش آلودگي هوا باش��يم كه 
اين موض��وع نيز به صورت جدي در دس��تور كار 
مديريت شهري قرار دارد و به آن مي پردازد. وي با 
بيان اينكه ما با ناوگان كامال فرسوده اي در بخش 
مترو، اتوبوس و تاكسي روبرو هستيم، تصريح كرد: 
موضوع نوسازي و بازس��ازي اتوبوس و واگن هاي 
مترو به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته البته 
در كنار اين موضوع توج��ه ويژه اي را نيز به خريد 
اتوب��وس و واگن هاي مترو و همچنين نوس��ازي 
ناوگان تاكسيراني داريم عالوه بر اينكه به الگوهاي 
جديد حمل و نقل شهري نيز عنايت ويژه اي شده 
است. زاكاني با بيان اينكه به دنبال اين هستيم تا 
300 هزار موتور كاربراتوري و انژكتوري را با اولويت 
و ارايه تس��هيالت تبديل به موتورس��يكلت هاي 
برقي كنيم، گفت: موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
4 الي 7 برابر يك پرايد آالينده و آلودگي دارند و به 
تبع بايد به سمت برقي كردن اين موتورها برويم. 
البته حدود 5 الي 6 ماه گذش��ته كار را با ش��ركت 
پس��ت آغاز كرده ايم و در فاز اول قرار اس��ت 550 
دستگاه موتورس��يكلت برقي در اختيار مجموعه 
پست قرار داده ش��ود. وي در ارتباط با تسهيالت 
ش��هرداري تهران جه��ت خريد موتورس��يكلت 
برقي براي ش��هروندان تهراني نيز گفت: بر اساس 
تفاهمنامه اي كه با بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان 
به امضا رسيده است، به زودي تسهيالت 30 تا 100 
ميليوني براي خريد موتورس��يكلت هاي برقي در 
اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت تا با اين طرح 
بتوانيم شاهد توسعه موتورسيكلت هاي برقي در 

نهايت كاهش آلودگي هوا در پايتخت باشيم.

افت33درصديبارشها
طي53سال

آم��ار ب��ارش در 85 روز گذش��ته در كن��ار دو 
خشكسالي متوالي سبب شده تا تاب آوري منابع 
آب كش��ور به حداقل برس��د و مديريت مصرف 
م��ردم به عنوان يك��ي از اركان ارتقاي تاب آوري 
مورد توجه جدي باشد. به گزارش فارس، بررسي 
آم��اري ميزان ب��ارش تجمعي كش��ور از ابتداي 
مهر سال 1401 تا 25 آذرماه سال جاري خبر از 
دريافت بارش معادل 38.3 ميلي متر در كل كشور 
مي دهد كه نسبت به متوسط 53 ساله شاهد 33 
درصد كاهش هس��تيم و همچنين ميزان بارش 
نسبت به سال گذشته بارندگي 14 درصد افزايش 
را تجربه كرده اس��ت. هم اكنون 11 استان كشور 
ش��امل سيستان و بلوچس��تان، قزوين، همدان، 
قم، كرمانشاه، س��منان، البرز، تهران، آذربايجان 
ش��رقي، اردبيل و خراس��ان جنوبي كمتر از 50 
درصد متوسط بلندمدت بارش دريافت كرده اند. 
همچنين 8 اس��تان ايالم، مركزي، خورس��تان، 
زنجان، هرمزگان، كردستان، گيالن و اصفهان نيز 
بين 30 تا 50 درصد كمتر از متوس��ط بلندمدت 
ش��اهد بارندگي برف و باران بودند. از سوي ديگر 
6 اس��تان مازندران، آذربايجان غربي، لرس��تان، 
خراس��ان رضوي، كرمان و ف��ارس نيز بين 10 تا 
30 درصد كمتر از متوس��ط بلندمدت بارندگي 
داشتنه اند و 2 استان چهارمحال و بختياري و يزد 
نيز كمتر از 10 درصد كمتر از متوسط بلندمدت 
بارش دريافت كردند. 3 اس��تان كهگيلويه و بوير 
احمد، خراس��ان شمالي و گلس��تان كمتر از 10 
درصد با ميزان بارندگي بلندمدت فاصله دارند و 
تنها اس��تان باالي نرمال كشور نيز استان بوشهر 
است كه 14 درصد بيش��تر از متوسط بلندمدت 
بارش دريافت كرده است.  بر اساس آخرين آمار 
بارندگي ثبت شده، رتبه بارش كشور در 85 روز 
گذشته در مقايسه با 55 س��ال گذشته رتبه 42 
اس��ت. همچنين از 38.3 ميليمتر بارش كش��ور 
در مدت زمان مذكور، 3.1 ميليمتر در مهر 23.9 
ميليمت��ر در آبان و 11.3 ميميلمت��ر در 25 روز 
آذرماه بارش ثبت شده است. بر اساس به روزترين 
آمار منابع آب سطحي كشور در تاريخ 25 آذرماه 
سال 1401، مجموع 5 سد تهران هم اكنون 279 
ميليون متر مكعب آب دارد كه نس��بت به س��ال 

گذشته 21 درصد كاهش به ثبت رسيده است.

يكسومظرفيتپروازهاي
جامجهانيفروشنرفت

شمس الدين فرزادي پور، مديرعامل ايران اير با بيان 
اينكه اين شركت در ايام جام جهاني 17هزار و 900 
صندلي ارايه كرده بود، گف��ت كه 11هزار و 700 
صندلي فروخته شد. به اين ترتيب، حدود يك سوم 
ظرفيت پروازهاي جام جهاني فروش نرفته است. 
به گزارش ايسنا، فرزادي پور ديروز در يك نشست 
خبري گفت: از ابتداي سال تاكنون سه رويداد مهم 
در حوزه نقل و انتقال مس��افر رخ داده است كه دو 
مورد از آنها بر عهده هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران بود. انتقال حج��اج مبحث مهمي بود كه در 
شرايطي كه خيلي ها انتظار نداشتند با اين كيفيت 
انجام شود اين مهم اتفاق افتاد و ديگري ركورد ويژه 
پروازه��اي عتبات عاليات بود كه با كمترين تنش 
عملياتي انجام شد. مديرعامل شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه اين شركت 
در ايام جام جهاني 155 پ��رواز به قطر اختصاص 
داد، گفت: بخش زي��ادي از اين بليت ها به صورت 
چارتري و بخشي به صورت مستقيم فروخته شد. 
دراين مدت 17 ه��زار و 900 صندلي ارايه داديم 
كه 11 هزار و 700 صندلي فروخته شد. حجم كار 
بسيار زياد بود كه با همراهي همكاران در شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، شركت فرودگاهي 
امام خميني و س��ازمان هواپيمايي كشوري اين 
پروازها به شايستگي انجام شد. فرزادي پور با بيان 
اينكه هدف ما ارايه خدمت متناسب با شأن مردم 
اس��ت، تصريح كرد: ما در ش��ركت هما به عنوان 
يك ش��ركت خدماتي يك هدف بيشتر نداريم و 
آن ارايه خدمت متناسب با ش��أن مردم است و تا 
زماني كه به اين مهم دس��ت پيدا نكنيم فعاليت را 
ادامه مي دهيم. وي با بيان اينكه رضايت مشتري 
مهم ترين موضوعي است كه به دنبال آن هستيم، 
گفت: در تحول سيستم رسانه و وب سايت هما عالوه 
بر تس��هيل فروش و خدمات اطالع رس��اني جامع 
در حوزه س��فر هوايي، درصددي��م دو امكان هديه 
آسماني )sky gift( ويژه مشتريان پرتردد و كودك 
آسماني )sky kid( ويژه مسافران خردسال را ايجاد 
كنيم. مديرعامل ش��ركت هما خاطرنش��ان كرد: 
ارايه خدمات به نحو شايسته براي ما اهميت دارد، 
مبحثي كه مغفول مانده، نقل و انتقال بيماران از نقاط 
مختلف به مراكز درماني است كه اميدواريم بستر آن 
به زودي فراهم شود تا بيماران در شرايط درست و 

شايسته به مراكز درماني معتبر منتقل شوند. 

شكستگيريل
ضعفتلقينميشود

به گفته معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل، ريل كااليي نيس��ت كه اصال شكست 
در آن رخ ندهد و ريل اروپايي هم دچار شكس��ت 
مي ش��ود و شكستگي ريل في النفسه ضعف تلقي 
نمي شود. به گزارش ايلنا، عباس خطيبي، معاون 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در 
يك نشس��ت خبري با بيان اينكه تمام پروژه هاي 
ريلي كشور با ريل ملي ريل گذاري مي شوند، اظهار 
كرد: ب��ه جرات مي توان گفت، اگ��ر ريل ملي نبود 
س��اخت پروژه هاي ريلي امروز متوقف مي شد. از 
ابتداي س��اخت ريل ملي تا به ام��روز ٧٠ هزار تن 
ريل ملي خريداري ش��ده و در اين 4 سال مشكلي 
نداشتيم . وي درباره اعالم شكست ريل ملي در يكي 
از پروژه هاي ريلي تاكيد كرد: انتظار مي رفت ذوب 
آهن درباره اين موضوع پاس��خ دهند اما بايد توجه 
داشت كه ريل كااليي نيست كه اصال شكست در آن 
رخ ندهد و ريل اروپايي هم دچار شكست مي شود 
و شكستگي ريل في النفسه ضعف تلقي نمي شود. 
معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل ادامه داد: سخت ترين استانداردها را  در ذوب 
آهن براي ريل ملي در نظر گرفتيم و از اين مجموعه 
تعهد گرفتيم كه تا 5 سال در هر منطقه اي ريل ملي 
دچار شكست شد بدون هزينه ريل جايگزين را در 
محل نصب كنند . خطيبي با تاكيد بر اينكه از ٧٠ 
هزار تن مورد استفاده تنها يك مورد شكست رخ داده 
كه اين موضوع هم غيرطبيعي نيست و نبايد نگران 
آن باشيم اما در آن خبر شكست ريل هم عده اي كم 
لطف��ي كردند چراكه آن پروژه هنوز تمام نش��ده 
بود و عمليات جوش كاري به اجرا نرس��يده بود و 
در صفحه اتصال، تاج ريل دچار شكست شده بود.

برپاييپايگاهمشاورهو
رواندرمانيدرمترويتهران

سيد محمد نقيب، معاون امور فرهنگي و اجتماعي 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 
از برپايي پاي��گاه مش��اوره و روان درماني رويش با 
همكاري س��تاد زنان نهاد رياس��ت جمهوري در 
متروي تهران خبر داد. به گ��زارش ايلنا، نقيب در 
اين باره گفت: پايگاه مشاوره و روان درماني رويش 
به منظور ارايه خدمات مش��اوره و اطالع رساني در 
زمينه سالمت روان با رويكرد حقوقي، روانشناسي 
ف��ردي و خانوادگ��ي، پاتولوژيك )طب س��نتي(، 
مذهبي، شغلي و تحصيلي در ايستگاه هاي منتخب 
متروي تهران در حال برگزاري اس��ت. وي افزود: 
در اين پايگاه كارشناسان سالمت روان عالوه بر 
ارايه خدمات مشاوره و آموزشي، اطالع رساني و 
مشاوره به مسافران مترو در زمينه سالمت روان 
خان��واده، نوجوانان و جوانان، ب��ه توزيع كتابچه 
و بروشورهاي آموزش��ي پرداخته و راهكارهاي 
مربوط به توانمندسازي خانواده ها را به مراجعين 
معرفي مي كنند. بر اس��اس اين گزارش، پايگاه 
مش��اوره و روان درماني رويش از روز ش��نبه 26 
آذرماه از ساعت 15 تا 17 در 30 ايستگاه منتخب 
مترو فعال اس��ت و به صورت راي��گان، خدمات 
مشاوره روانشناسي را به شهروندان ارايه مي كند.

خروج200هواپيمايمسافريازمدارحملونقل

جهش دالر پر و بال هواپيماها را قيچي كرد

مديرعاملشركتفرودگاههاوناوبريايران:ساختفرودگاهجديددركشورممنوعشد

خيزدولتبرايتوسعهفرودگاهمهرآباد
گروه راه و شهرسازي|

در يك چرخ��ش 180 درجه اي، دولت س��يزدهم با 
كنار گذاشتن طرح انتقال پروازهاي داخلي از فرودگاه 
مهرآباد به فرودگاه امام خميني، يك سالن مسافري 
100 ه��زار متري ت��ازه در ف��رودگاه مهرآباد احداث 
خواهد كرد. اين فرودگاه هم اينك با پذيرش س��االنه 
16 ميليون نفر مسافر پرترافيك ترين فرودگاه كشور 

به شمار مي رود.
حميدرضا سيدي، مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري ايران همزمان با اعالم خبر س��اخت ترمينال 
جديد در فرودگاه مهرآباد اظهار كرد: طبق قانون ديگر 
ساخت فرودگاه جديد توسط شركت فرودگاه ممنوع 
شده است مگر اينكه توجيه اقتصادي داشته باشد كه 
در حال حاضر ساخت هيچ فرودگاهي توجيه اقتصادي 

ندارد مگر توسعه فرودگاه چابهار.
به گزارش ايلنا، سيدي ديروز در يك نشست خبري با 
بيان اينكه 5٣ فرودگاه در كشور تحت مديريت شركت 
فرودگاه ها هستند، گفت: اين تعداد فرودگاه روزانه به 
١5٠٠ پرواز س��رويس ارايه مي دهن��د و ٢4 ميليون 
مسافر در اين تعداد فرودگاه تردد داشتند كه نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته افزايش ٣٠ درصدي داشته 
و پيش بيني مي كنيم اين ميزان افزايش تا پايان سال 

به 4٠ درصد برسد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه براي برقراري 
ارتباط ش��بكه اي پروازي نياز به 55٠ فروند هواپيما 
داريم، ادامه داد: در حال حاضر يك س��وم اين تعداد 

ناوگان در كشورمان فعال هستند.

مهرآبادرافقيرنگهداشتند
مديرعامل شركت فرودگاه ها همچنين با تاكيد بر اينكه 
عده اي در طول چند دهه گذشته به بهانه هاي مختلف 
فرودگاه مهرآباد را ضعيف و فقير نگه داشتند، گفت: 
هر زمان كه مديراني نخواستند براي توسعه مهرآباد 
كاري انجام دهند اع��الم كردند كه پروازهاي داخلي 
به زودي به فرودگاه امام انتقال پيدا مي كند. در حالي 
كه ف��رودگاه امام توان اضافه جانبه جايي ١6 ميليون 
مسافر را ندارد و اساسا امكان انتقال پروازهاي داخلي 

به فرودگاه امام نيست.
سيدي از ساخت ترمينال ١٠٠ هزار متري در فرودگاه 
مهرآباد خبر داد و گفت: طرح توسعه فرودگاه مهرآباد 
در حالي آغاز مي شود كه عده اي در سال هاي گذشته 
نفس اين فرودگاه را گرفتند و االن هم درس��ت بردار 

نيستند.مديرعامل شركت فرودگاه ها با بيان اينكه 
به توسعه فرودگاه هاي بزرگ نياز داريم، گفت: البته 
فرودگاه جديدي ديگر ساخته نخواهد شد چرا كه 

بيش از ظرفيت ناوگان موجود فرودگاه داريم.

موانعتوسعهمهرآباد؟
به گزارش ايسنا، سيدي درباره موانع ساخت ترمينال 
١٠٠ هزار نفري مهرآباد اظهار كرد: فرودگاه مهرآباد 
در سال 1307 ساخته شد، اما از 700 هكتار زمين اوليه 
اكنون فقط 107 هكتار در اختيار اين فرودگاه است. 
دس��تگاه هاي ديگر 90 درصد بخش هاي فرودگاه را 
در طول اين سال ها در اختيار گرفته اند، در حالي كه 
هدف اصلي ساخت فرودگاه مهرآباد استفاده مسافري 

و عمومي بوده است.
وي ادامه داد: در سال 1337 ترمينال يك مهرآباد به 
بهره برداري رسيد و از اين سال به بعد ترمينال ها با وصله 
پينه به اين فرودگاه اضافه شدند، تا جايي كه هم اكنون 
سوله هاي صنعتي به عنوان ترمينال هاي 4 و 6 فرودگاه 
است، اين دو ترمينال به صورت موقت تاسيس شد تا 
ترمينال آبرومندي براي فرودگاه مهرآباد ساخته شود، 
اما از دهه هفتاد تاكنون اين اتفاق رخ نداد. ١5 س��ال 
اس��ت فرودگاه مهرآباد به بهانه ه��اي مختلف فقير و 
ضعيف نگه داشته ش��ده است، در همه پايتخت هاي 
كش��ورهاي بزرگ فرودگاه اوليه توس��عه يافته و دو 
فرودگاه ديگر هم ساخته ش��ده، اما فرودگاه قديمي 

پايتخت در ايران فقير مانده است.
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها ادامه داد: 16 ميليون 
مس��افر س��االنه در فرودگاه مهرآب��اد در يك فضاي 
ترمينالي كوچك تردد دارند، از اين رو به دنبال احياي 
فرودگاه مهرآباد هستيم تا ترمينالي در شأن مردم و 
نظام بسازيم. بنا داريم يك ترمينال 100 هزار متري 
بسازيم، ش��ش ماه طول مي كشد تا طراحي آن تمام 
شود و در هفته دولت در سال آينده ساخت ترمينال را 

شروع خواهيم كرد.
سيدي تاكيد كرد: مشكل ما اين است كه كساني كه 
نفس فرودگاه را گرفته اند، اراضي را آزاد نمي كنند، 70 
درصد اراضي براي ساخت ترمينال جديد آزاد است و 

30 درصد باقي بايد آزاد شود. 

تهاتربدهيبادولت
س��يدي همچنين درباره ميزان بدهي ايرالين ها به 
ش��ركت فرودگاه ها گفت: ميزان بدهي س��ه شركت 

هواپيمايي به ٢ هزار ميليارد تومان رسيده و ايرالين ها 
بر اين باورند كه از آنجايي كه دولت به آنها بدهكار است، 
اين بدهي آنها به شركت فرودگاه ها بايد تهاتري شود.

مديرعامل شركت فرودگاه ها با بيان اينكه هيچ يك از 
رادارهاي فرودگاهي منقضي نشده اند، اظهار داشت: 
٢6 رادار فرودگاهي در حال كار هستند و اجازه انقضا 
را نداديم و همواره به روز رس��اني اين رادارها در حال 
انجام است.شايد طول عمر ٢٠ ساله داشته باشند اما 

منقضي نشده اند.
وي با اشاره به استفاده از توان داخلي در بحث راداري 
تاكيد كرد: از نصب رادار كوش��ك بزم س��ه سال هم 
نمي گذرد و به زودي رادار ديگري در ارتفاعات شيراز 

نصب خواهيم كرد.

ازفرودگاهامامچهخبر؟
همچنين در اين نشس��ت خبري، سعيد چلندري، 
سرپرست شركت ش��هر فرودگاهي امام با اشاره به 
توسعه فرودگاه امام اظهار كرد: در سال هاي گذشته 
به توسعه فرودگاه امام توجه نش��ده در حال حاضر 
45٠٠ ميليارد تومان پ��روژه عمراني در فرودگاه در 
دست اجرا است كه ٢١٠٠ ميليارد تومان آن از منابع 
شركت شهر فرودگاهي تامين شده و مابقي از سوي 
بخش خصوصي تامين مالي شده است. وي با اشاره به 

آغاز ساخت فاز دو توسعه فرودگاه امام گفت: ترمينال 
جديد فرودگاه امام با مساحت 4١٠ هزار متري شروع 
به س��اخت مي ش��ود كه اين يك ترمينال مستقل 
خواهد بود. براي ساخت اين ترمينال مذاكرات خوبي 
با دو شركت خارجي و 4 شركت داخلي داشتيم و كه 
با شركت هاي خارجي تفاهم نامه اي هم منعقد شده 
و ميزان اعتبارات ساخت 3 ميليون يورو خواهد بود.

چلندري در پاس��خ به س��وال ايلنا مبن��ي بر اعالم 
قرارگاه خاتم االنبيا براي حضور در توسعه فرودگاه 
ام��ام گفت: هيچ هم��كاري در پروژه هاي توس��عه 
فرودگاه حضرت امام با قرارگاه خاتم االنبيا نداريم 
اما ش��هرداري منطقه با همكاري ق��رارگاه در حال 

ساخت پروژه مترو پرند هستند.
وي با اشاره به گاليه اي از مرحوم رستم قاسمي وزير 
سابق وزير راه و شهرس��ازي از وضعيت فرودگاه امام 
اظهار داشت: مرحوم قاسمي به درستي به مشكالت 
ف��رودگاه امام اش��اره كردند و گفته ه��اي وي درباره 
وضعيت فرودگاه درس��ت بود اما مرحوم گفته بود كه 
پروژه خوبي است اما كافي نيست. دليل وضعيت امروز 
فرودگاه امام اين است كه اين فرودگاه با تعدد مديريتي 
مواجه شد و فرودگاه امام به پايگاه سياسي تبديل شده 
بود و مديراني در اين مجموعه حضور پيدا كردند كه 

تخصصي در بحث صنعت هوانوردي نداشتند.

آگه�ی موضوع ماده ۳ قانون و م�اده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۱۲۹۸ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک همدان- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید سپهری فر فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه ۹ صادره از همدان در  ۳۰/۸۷۶شعیر مشاع از ۹۶ شعیر یک قطعه 
زمین مزروعی آبی بمساحت  5۸۶5۴/۳۴متر مربع پالک ۱۰۹۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش 
۴ همدان خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای علی نظری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
،اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :    ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

م الف ۱5۱۲

هياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

حمید سلگي-رئیس ثبت اسناد و امالک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو

شناسه آگهي: 1428584

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای ش�ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۱۲۹۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه دو 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد سپهری فر فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۱۲ صادره 
از همدان در  ۲۸/۲5۷شعیر مشاع از ۹۶ شعیر یک قطعه زمین مزروعی آبی بمساحت  5۸۶5۴/۳۴متر 
مربع پالک ۱۰۹۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۴ همدان خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی 
آقای علی نظری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :    ۱۴۰۱/۰۹/۲۹تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۴ /۱۰  /۱۴۰۱

م الف ۱5۱۴

هياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتی
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طب��ق آخري��ن رده بندي س��رعت اينترنت توس��ط 
اسپيدتست، ميانه س��رعت اينترنت موبايل ايران در 
نوامبر ۲۰۲۲ مي��ادي ۴۰.۹۷ مگابيت برثانيه بوده 
است. در فهرست كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت 
اينترنت موبايل در جهان جايگاه ايران ۲پله س��قوط 
كرده و در رده ۴۸ است. همچنين ميانه سرعت اينترنت 
ثابت ايران در يازدهمين ماه ميادي ۱۱.۶۲ مگابيت 
برثانيه بوده و جاي��گاه آن در رده بندي جهاني با ۳ پله 
سقوط ۱۴۴ اعام شده است. همچنين در رده بندي وب 
سايت اسپيد تست براساس ميانگين سرعت اينترنت 
موبايل كشورها جايگاه ايران نسبت به ماه قبل يك پله 
سقوط كرده و رده ۶۲ اعام شده است. ميانگين سرعت 
اينترنت موبايل كش��ور ۵۴.۹۳ مگابيت برثانيه است. 
در رده بندي ميانگين اينترنت ثابت كش��ورها ايران با 
سرعت ۲۴.۶۱ مگابيت برثانيه در رده ۱۴۳ قرار دارد و 

جايگاه آن نسبت به ماه قبل يك پله رشد كرده است.
س��رعت اينترنت يك��ي از فاكتوره��اي كيفي خدمات 
اينترنتي محسوب مي ش��ود و از مهم ترين دغدغه هاي 
 Speedtest كاربران اينترنتي به شمار مي رود. وب سايت
يكي از سايت هايي است كه شاخص هاي جهاني اينترنت 
را در كشورها بررسي مي كند. طبق آخرين آمار منتشر 
شده در وب سايت اسپيدتست، تا ماه نوامبر ۲۰۲۲، ميانه 
جهاني س��رعت دانلود اينترنت موبايل ۳۳.۹۷ مگابيت 
برثانيه، ميانه جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل ۹.۳۴ 
مگابيت بر ثانيه و تأخير ۲۸ ميلي ثانيه اس��ت. در حوزه 
اينترن��ت ثابت نيز ميانه جهاني س��رعت دانلود ۷۴.۵۴ 
مگابيت بر ثانيه، ميانه جهاني س��رعت آپل��ود ۳۱.۷۵ 
مگابيت برثانيه و تأخير ۱۰ ميلي ثانيه است. اين درحالي 
است كه در ماه اكتبر سال ۲۰۲۲، ميانه جهاني سرعت 
دانلود اينترن��ت موباي��ل ۳۳.۴۳ مگابيت برثانيه، ميانه 
جهاني س��رعت آپلود اينترنت موبايل ۹.۰۵ مگابيت  بر 
ثانيه و تاخير ۲۸ ميلي ثانيه بود. در حوزه اينترنت ثابت هم 
ميانه جهاني سرعت دانلود، ۷۲.۴۰ مگابيت برثانيه و ميانه 
جهاني سرعت آپلود ۳۱.۱۶ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۰ 
ميلي ثانيه بود. رتبه يك تا پنج اينترنت موبايل در جهان 
در ماه نوامبر ۲۰۲۲ به ترتيب به قطر )۱۷۶.۱۸(، امارات 
متحده عربي )۱۳۹.۴۱(، نروژ )۱۳۱.۵۴( كروه جنوبي 
)۱۱۸.۷۶( و دانمارك )۱۱۳.۴۴( تعلق دارد. همچنين 
رتبه يك تا پنج اينترنت پهن باند ثابت در جهان به ترتيب 
شيلي )۲۱۶.۴۶(، چين )۲۱۴.۵۸(، سنگاپور )۲۱۴.۲۳(، 
تايلند )۲۰۵.۶۳( و هنگ كنگ )۱۹۴.۳۵( تعلق دارد. بر 
اساس اطاعات اين وب سايت، در زمان بررسي شده ميانه 
سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران ۴۰.۹۷ مگابيت بر 
ثانيه، ميانه سرعت آپلود اينترنت موبايل ۱۱.۳۹ مگابيت 
بر ثانيه و تأخير ۲۹ ميلي ثانيه است كه رتبه ايران را به ۴۸ 
از ميان ۱۴۲ كشور رسانده است. اين درحالي است كه در 
ماه اكتبر سال جاري ميادي ميانه سرعت دانلود اينترنت 
موبايل در ايران ۴۲.۹۵ مگابيت بر ثانيه، ميانه س��رعت 
آپلود اينترنت موبايل ۱۱.۳۹ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۹ 
ميلي ثانيه بود كه رتبه ايران را به ۴۶ از ميان ۱۴۱ كشور 

رسانده بود. براساس اين آمار، اينترنت موبايل ايران درحال 
حاضر از لهستان و ژاپن سريع تر و از مجارستان و روماني 
كندتر است. در حوزه اينترنت ثابت نيز ميانه سرعت دانلود 
در ايران ۱۱.۶۲ مگابيت بر ثانيه، ميانه سرعت آپلود ۲.۱۱ 
مگابيت و تأخير ۲۹ ميلي ثانيه است كه رتبه ايران را به 
۱۴۴ از ميان ۱۸۰ كش��ور مي رساند. اين درحالي است 
كه در اكتبر ۲۰۲۲ در حوزه اينترنت ثابت، س��رعت 
دانلود در ايران، ۱۱.۵۴ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت 
آپلود ۱.۷۳ مگابيت برثانيه و تاخير، ۲۹ ميلي ثانيه بود. 

    رشد ۱۳ پله اي ماكائو 
در رده بندي سرعت اينترنت موبايل

در رده بندي كش��ورها براس��اس ميانه سرعت اينترنت 
موباي��ل در نوامبر ۲۰۲۲ ميادي، رده نخس��ت به قطر 
)۱۷۶.۱۸ مگابيت برثانيه( قرار دارد كه جايگاه آن نسبت 
به ماه اكتبر ۲ پله رشد كرده است. در رده هاي دوم و سوم 
به ترتيب امارات متحده عربي )۱۳۹.۴۱ مگابيت برثانيه( 
و نروژ )۱۳۱.۵۴ مگابي��ت برثانيه( قرار دارند كه جايگاه 
هركدام از آنها نسبت به ماه گذشته يك پله سقوط كرده 
است. در رده چهارم مانند ماه گذشته كره جنوبي با ميانه 
س��رعت اينترنت موبايل ۱۱۸.۷۶ مگابيت بر ثانيه قرار 
دارد. پس از آن دانمارك با ميانه سرعت ۱۱۳.۴۴ و چين 
با سرعت ۱۰۹.۴۰ مگابيت برثانيه به ترتيب در رده هاي 
پنجم و ششم قرار دارند. جايگاه دانمارك در اين فهرست 
۲ پله رشد و چين يك پله سقوط كرده است. در رده هفتم 

نيز هلند با ميانه سرعت ۱۰۹.۰۶ مگابين بر ثانيه قرار دارد 
كه جايگاه آن نسبت به ماه گذشته يك پله سقوط كرده 
است. ماكائو با ۱۳ پله رشد در رده هشتم قرار دارد و ميانه 
سرعت اينترنت موبايل آن ۱۰۶.۳۸ مگابيت برثانيه ثبت 
شده اس��ت. در رده هاي نهم و دهم به ترتيب بلغارستان 
)۱۰۳.۲۹ مگابيت برثانيه( و برونئي )۱۰۲.۰۶ مگابيت 
برثانيه( قرار دارند. جايگاه بلغارستان نسبت به ماه قبل 

يك پله سقوط و برونئي يك پله رشد كرده است.

    شيلي سريع ترين اينترنت ثابت جهان را 
ارايه مي كند

در رده بندي وب س��ايت اسپيد تست از كشورهايي با 
بيشترين ميانه سرعت اينترنت ثابت شيلي )۲۱۶.۴۶ 
مگابيت برثانيه( و چين )۲۱۴.۵۸ مگابيت برثانيه( به 
ترتيب در رده هاي اول و دوم قرار دارند. جايگاه هريك از 
اين شركت ها در رده بندي نسبت به ماه گذشته يك پله 
رشد كرده است. در جايگاه سوم سنگاپور با ۲ پله سقوط 
قرار دارد. ميانه سرعت اينترنت ثابت اين كشور ۲۱۴.۲۳ 
مگابيت برثانيه ثبت شده اس��ت. در رده هاي چهارم و 
پنجم به ترتيب تايلن��د )۲۰۵.۶۳ مگابيت برثانيه( و 
هنگ كنگ )۱۹۴.۳۵ مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه 
تايلند در اين فهرست نسبت به ماه گذشته يك پله رشد 
و جايگاه هنگ كنگ يك پله سقوط كرده است. امريكا 
)۱۸۹.۴۸ مگابيت برثانيه(، دانمارك )۱۸۸.۳۵ مگابيت 
برثانيه( و امارات متحده عربي )۱۸۶.۷۶ مگابيت برثانيه( 

قرار دارند. جايگاه اين كشورها در رده بندي كشورهايي 
با بيشترين ميانه سرعت اينترنت ثابت در نوامبر ۲۰۲۲ 
نس��بت به ماه قبل از آن تغييري نكرده اس��ت. در رده 
نهم و دهم نيز به ترتيب موناك و )۱۸۱.۲۶ مگابيت 
برثانيه( و روماني )۱۷۰.۲۵ مگابي��ت برثانيه( قرار 
دارند. جايگاه موناكو در رده بندي ماه نوامبر نسبت به 
ماه قبل )اكتبر( ۵ پله و روماني ۲ پله رشد كرده است.

    سقوط ايران
 در رده بندي اينترنت موبايل و ثابت

همچنين طبق اين رده بندي ميانه س��رعت اينترنت 
موبايل ايران در نوامبر ۲۰۲۲ ميادي ۴۰.۹۷ مگابيت 
برثانيه بوده اس��ت. در فهرست كشورهايي با بيشترين 
ميانه سرعت اينترنت موبايل در جهان جايگاه ايران ۲پله 
سقوط كرده و در رده ۴۸ است. همچنين ميانه سرعت 
اينترنت ثابت اي��ران در يازدهمين ماه ميادي ۱۱.۶۲ 
مگابيت برثانيه بوده و جايگاه آن در رده بندي جهاني با ۳ 
پله سقوط ۱۴۴ اعام شده است. همچنين در رده بندي 
وب سايت اسپيد تست براساس ميانگين سرعت اينترنت 
موبايل كشورها جايگاه ايران نسبت به ماه قبل يك پله 
سقوط كرده و رده ۶۲ اعام شده است. ميانگين سرعت 
اينترنت موبايل كشور ۵۴.۹۳ مگابيت برثانيه است. 
در رده بندي ميانگين اينترنت ثابت كشورها ايران با 
سرعت ۲۴.۶۱ مگابيت برثانيه در رده ۱۴۳ قرار دارد و 

جايگاه آن نسبت به ماه قبل يك پله رشد كرده است.

اخباردنياي فناوري

ادامه از صفحه اول
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هشدار اتحاديه اروپا درباره نقض 
قانون توسط شركت مادر فيس بوك

كميس��يون اروپا ب��ه مت��ا پلتفرمز كه ش��ركت 
مادر فيس بوك اس��ت، درباره نق��ض قوانين ضد 
انحصارطلب��ي اين بلوك هش��دار داد. به گزارش 
ايس��نا، بازوي اجراي��ي اتحاديه اروپ��ا اعام كرد 
درباره مختل كردن رقاب��ت در بازارهاي تبليغات 
طبقه بندي ش��ده آناين و سوءاس��تفاده شركت 
مت��ا پلتفرم��ز از موقعيت برتر خود در س��رويس 
»فيس بوك ماركت پِليس«، تحقيق خواهد كرد. 
تيم لمب، سخنگوي شركت متا در بيانيه اي اعام 
كرد: ادعاي كميسيون اروپا، بي پايه و اساس است. 
ما به همكاري با رگوالتور اروپايي براي ثابت كردن 
اينكه ن��وآوري محصول ما، به نفع مصرف كننده و 
رقابت است، ادامه مي دهيم. منابع آگاه ماه گذشته 
به رويترز گفتند: رگوالتورهاي ضد انحصارطلبي 
اتحاديه اروپا، س��رگرم طرح اتهامات عليه شركت 
متا بر س��ر اس��تفاده از داده مش��تريان و مرتبط 
كردن سرويس تبليغات طبقه بندي شده با شبكه 
اجتماعي خود است. كميسيون اروپا روز جاري از 
اينكه متا، شروط تجارت غيرمنصفانه براي رقيبانش 
در »فيس ب��وك مارك��ت پِليس« كه س��رويس 
تبليغات طبقه بندي شده اين شركت است، تعيين 
كرده اس��ت و مي خواهد ك��ه آگهي دهندگان، در 
ش��بكه هاي اجتماعي فيس بوك يا اينس��تاگرام 
تبليغ كنند، نگران است. بر اساس گزارش رويترز، 
كميس��يون اروپا، ژوئن سال گذشته تحقيقاتي را 
درباره فيس بوك آغاز كرد تا معلوم ش��ود آيا اين 
ش��بكه اجتماعي، به ش��كل غيرمنصفانه از داده 
آگهي دهندگان براي رقابت با آنها در بخش تبليغات 

طبقه بندي شده آناين، استفاده كرده است.

تحقيقات تايوان از فعاليت 
غيرقانوني مشكوك تيك تاك

دولت تايوان تحقيقاتي را درباره فعاليت غيرقانوني 
زيرمجموعه پلتفرم چيني تيك تاك در اين جزيره، 
گش��ود و هش��دار داد اين پلتفرم شبكه اجتماعي 
براي انتشار اطاعات نادرست، مورد استفاده قرار 
گرفته اس��ت. به گزارش ايس��نا، تيك تاك كه در 
تايوان استفاده گسترده اي ندارد، در امريكا به دليل 
نگراني از احتمال دسترسي دولت چين به اطاعات 
ش��خصي كاربران، تحت فش��ار قرار گرفته اما اين 
پلتفرم ش��بكه اجتماعي، اتهامات مذكور را انكار 
كرده است. شوراي امور سياست گذاري سرزمين 
اصلي چين تايوان، با صدور بيانيه اي اعام كرد يك 
گروه كاري كه تحت نظر هيات دولت فعاليت دارد، 
فعاليت هاي تجاري غيرقانوني تيك تاك در تايوان 
را شناسايي كرده است. روزنامه ليبرتي تايمز تايوان 
گزارش كرد شركت بايت دنس كه مالك تيك تاك 
است، يك زيرمجموعه در اين جزيره براي كسب و كار 
راه ان��دازي كرده ك��ه برخاف قان��ون ممنوعيت 
فعاليت هاي تجاري شبكه هاي اجتماعي چيني در 
تايوان است. شوراي امور سرزمين اصلي، در واكنش 
به اين گزارش، اعام كرد: گروه كاري هيات دولت، 
متوجه شده است كه در واقع اين اقدام، نقض قانون 
بوده و مقامات قانوني، سرگرم تحقيقات هستند. در 
سال هاي اخير، سرزمين اصلي چين از پلتفرم هاي 
ويدئويي كوتاه نظير تيك تاك براي انجام عمليات 
شناختي و نفوذ در كشورهاي ديگر استفاده كرده و 
ريس��ك بااليي وجود دارد كه دولت چين، در حال 
جمع آوري اطاعات شخصي كاربران است. تايوان 
فعاليتهاي تجاري چيني مختلف از پلتفرم هاي 
شبكه اجتماعي تا صنعت توليد تراشه ارزشمند 
را در اي��ن جزيره ممنوع كرده اس��ت. اس��تفاده 
از اپليكيش��ن هاي چيني مانن��د تيك تاك براي 

دپارتمان هاي دولتي تايوان ممنوع است.

نظرسنجي ايالن ماسك درباره 
كناره گيري از مديرعاملي توييتر

ايان ماسك، يك نظرس��نجي را در توييتر آغاز كرد و 
در آن از كاربران درباره كناره گيري خود از مديرعاملي 
اين پلتفرم نظرخواه��ي كرد. به گزارش ايس��نا، اين 
نظرسنجي حدود ساعت ۳ روز دوشنبه به وقت ايران به 
پايان مي رسد و ايان ماسك اعام كرده است به نتايج 
آن عمل خواهد كرد اما مالك ميلياردر توييتر توضيح 
نداد اگر نتايج اين نظرسنجي نشان داد كه او بايد از مقام 
مديرعامل توييتر كناره گيري كند، چه زماني اين كار 
را انجام خواهد داد. ايان ماسك در پاسخ به اظهارنظر 
يك كاربر درباره تغيير احتمالي مديرعامل، اظهار كرد: 
جانشيني وجود ندارد. ماسك ماه گذشته به دادگاهي 
در ِدالوير اعام كرد مدت زمان حضور خود در توييتر 
را كاهش خواهد داد و احتماال مديرعامل جديدي براي 
اين شركت پيدا مي كند. برگزاري اين نظرسنجي پس از 
به روزرساني جديد خط مشي توييتر آغاز شد كه ايجاد 
حساب كاربري در اين پلتفرم با هدف تبليغ شركت هاي 
رسانه اجتماعي ديگر و محتوايي كه حاوي لينك ها يا 
نام كاربري پلتفرم هاي رقيب است را ممنوع مي كند. 
دقايقي پيش از اين نظرسنجي، ماسك عذرخواهي كرد 
و نوشت: از اين پس، تغييرات مهم در خط مشي توييتر، 
به راي گذاشته مي شوند. چند ساعت بعد، توييتر يك 
نظرس��نجي را آغاز كرد و از كاربران پرسيد آيا بايد اين 
پلتفرم سياستي داشته باشد كه از تبليغ پلتفرم هاي 
ش��بكه اجتماعي ديگر در توييتر توسط حساب هاي 
كاربري، جلوگيري كند. بخش پش��تيباني توييتر در 
توييتي نوشت: تغيير خط مش��ي مذكور، بر محتوا از 
پلتفرم هاي ش��بكه اجتماعي ديگر مانند فيس بوك 
و اينستاگرام و همچنين ماس��تودون، تروت سوشال، 
تريبل، نوستر )Nostr( و پست، تاثير خواهد گذاشت 
اما امكان پست همزمان محتوا در پلتفرم هاي ديگر را 
مي دهد. جك دورسي، مديرعامل سابق توييتر كه اخيرا 
در پلتفرم شبكه اجتماعي نوستر سرمايه گذاري كرده 
است، در واكنش به اين توييت نوشت: چرا؟ و در واكنش 
به پست كاربر ديگري درباره ممنوعيت تبليغ نوستر، 
نوشت: اين كار بي معني است. پلتفرم ويدئويي تيك تاك 
كه متعلق به شركت چيني بايت دنس است، در فهرست 

مذكور قرار ندارد. 

حمالت سايبري هوش مصنوعي 
تا ۵ سال آينده گسترده تر مي شوند

طب��ق تحقيقي كه در فناند انجام ش��ده احتماال 
در ۵ سال آينده حمات سايبري مبتني بر هوش 
مصنوعي گس��ترده تر مي ش��وند و به ط��ور حتم 
تكنيك          هاي جعل هويت در حمات فيش��ينگ 
ارتقا مي يابند. به گزارش مهر به نقل از اينترستينگ 
انجينرينگ، يك گزارش تحليلي سايبري جديد 
هشدار داده در آينده حمات سايبري كه با كمك 
هوش مصنوعي انجام مي شوند، احتمااًل گسترده تر 
و تهاجمي تر شوند. شركت امنيت سايبري و حريم 
خصوصي »ويت س��كيور«، آژان��س حمل ونقل و 
ارتباط��ات فناند و آژانس مل��ي ذخاير اضطراري 
اين كشور در نوش��تن گزارش همكاري كرده اند. 
ان��دي پاتل يك��ي از محققان »ويت س��كيور« در 
اين باره مي گويد: هرچند محتواي توليد ش��ده با 
هوش مصنوعي براي مقاصد مهندسي اجتماعي 
به كار مي رود، اما تكنيك هاي اي��ن فناوري براي 
كمپين هاي مستقيم طراحي شده اند و مي توانند 
حمات مستقيم انجام دهند يا كنترل بدافزاري را 

برعهده گيرند كه هنوز رديابي نشده است. 

شوك  نرخ بهره
به اين فهرس��ت بايد موان��ع و عوامل قانوني ي��ا اداري 
مخل بهبود محيط كس��ب و كار در اي��ران را نيز افزود 
كه به سهم خود از رشد توليد ناخالص داخلي ممانعت 
به عم��ل آورده اند. در مجموع مي ت��وان گفت، عوامل 
تش��كيل دهنده انتظارات تورمي در ش��رايط كنوني 
اقتصاد ايران بيش از اينكه وابسته به عوامل  پولي باشند، 
به عوامل غيراقتصادي گره خورده اند. از اين رو، به نظر 
مي رسد، پيش از هر گونه افزايش نرخ بهره بايد زمينه هاي 
غيراقتصادي اجراي آن فراهم آيد و »تفاوت هاي اقتصاد 
ايران با ساير كشورها« كمتر و كمتر شود. در نخستين گام، 
دولت بايد هزينه هاي خود را تعديل و همزمان راه هاي 
افزايش درآمدهاي خود را از طريق »حل مساله هسته اي 
و رفع تحريم ها« و »بهبود مناسبات سياسي و اقتصادي 
با كشورهاي مختلف« تقويت كند. در اين ميان، بديهي 
است كه ثبات فضاي سياست داخلي به منظور جذب، 
انباشت و به كارگيري سرمايه هاي مالي و انساني داخلي 
و خارجي نيز ضروري است و بدون آن هيچ گونه اصاحي 

از جمله اصاح نرخ بهره شدني نيست.

درفهرستكشورهاييبابيشترينميانهسرعتاينترنتموبايلدرجهانجايگاهايران۲پلهسقوطكردهاست

اينترنت موبايل در رده ۴۸ جهاني

شرطجديدعضوكارگروهفيلترينگبرايادامهفعاليتاينستاگرام

ابتدا بايد خسارت بدهند
عضو ناظر مجلس شوراي اسامي در كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمان��ه رايانه اي با تاكيد بر اينكه 
قصد اداره كنندگان اينس��تاگرام و واتساپ اين بود كه 
در كشور اغتشاش ش��ود و ناامني و ناآرامي و كشت و 

كش��تار راه بيفتد، اظهار كرد: به عنوان يك ش��هروند 
ايراني معتقدم كه اگر اين دو نرم افزار متنبه شده باشند 
و بخواهند به كشور بيايند و به صورت قانوني در كشور 
ما فعاليت كنند، ابتدا بايد تمام خس��ارات را پرداخت 

كنند؛ چراكه آنها در اتفاقات اخير هم مش��اركت و هم 
معاونت داشتند و بايد طبق قوانين بين المللي خسارت 
بدهند. مهدي باقري در گفت وگو با ايسنا درباره زمان 
پايان محدوديت هاي دسترسي به اينترنت با تاكيد بر 
اينكه محدوديت دسترسي به برخي نرم افزارها، هر چه 
بوده ادامه خواهد يافت مگر اينكه اتفاق جديدي بيفتد، 
گفت: مردم محدوديتي براي استفاده از اينترنت ندارند 
اما محدوديت هايي كه براي نرم افزارهاي اينستاگرام 
و واتساپ كه متعلق به امريكا هستند، اعمال شده كه 
طبيعي هم است. وي ادامه داد: دو بستر اينستاگرام و 
واتساپ كه نگاه شان نيز براندازانه بود، به عمد فراهم شد 
تا در كشور اغتشاش باشد و از مردم شهيد بدهيم؛ در اين 
زمينه تشويق كردند و عائم آن نيز مشهود است و نياز به 
سند ندارد؛ در اين شرايط كدام عاقلي در كدام حكومتي 
مي پذيرد كه فضا را به دو نرم افزار كه برنامه شان براندازي 
و كشتار است، بدهد؟ اين عضو كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه رايانه اي اظهار كرد: ما با اس��تفاده از 
نرم افزار به عنوان نرم افزار مش��كلي نداريم بلكه درباره 
قصد اداره كنندگان آن حرف داريم؛ آنها قصدشان اين 
بود كه در كشور اغتشاش شود و ناامني و نا آرامي و كشت 
و كشتار راه بيفتد؛ ما با اين موضوع مخالفيم، اگرنه كه 
چنانچه از واتساپ و اينس��تاگرام به درستي استفاده 

مي شد و آنها قصد ناامن كردن كشور را نداشتند، ما با 
استفاده از آنها مشكل نداشتيم؛ من خودم از واتساپ و 
اينستاگرام استفاده مي كردم اما طبيعي است وقتي كه 
مي بينيم در حال به آشوب كشاندن كشورمان هستند، 
بايد با محدوديت هايي مواجه شوند. باقري با بيان اينكه 
»نمي توانيم اجازه دهيم مجموع��ه اي با برنامه ريزي 
هدفمند در كش��ور ما كش��ت و كش��تار راه بيندازد« 
تاكيد ك��رد: اداره كنندگان اين دو ن��رم افزار ]به دليل 
عملكردشان در ايران[ نه تنها به هيچ عنوان پشيمان 
نيستند و هيچگاه ابراز ندامت و پشيماني نكردند بلكه 
به كارشان افتخار نيز مي كنند. وي گفت: به نظر من به 
عنوان يك شهروند ايراني اگر اين دو نرم افزار متنبه 
شده باشند و بخواهند به كشور بيايند و بصورت قانوني 
در كش��ور ما فعاليت كنند، ابتدا بايد تمام خسارات 
را پرداخ��ت كنند؛ چراكه آنه��ا در اتفاقات اخير هم 
مش��اركت و هم معاونت داشتند و بايد طبق قوانين 
بين المللي خس��ارت بدهند؛ موضوعي كه خيلي ها 
به آن توجه ندارند، اتفاقات اقتصادي و گردش مالي 
بسيار هنگفتي است كه واتساپ و اينستاگرام دارند؛ 
آنها از فض��اي ايران كل��ي درآمد كس��ب كرده اند. 
بنابراين نش��انه اينكه آنها مي خواهند در كش��ور ما 

درست كار كنند اين است كه خسارت بدهند.

ش�هرداری پرند به استناد مجوز شماره ۰۱۱۴۸۷ مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۱۱شورای اسالمی شهر پرند در نظر دارد اجاره پردیس سینمایی 
پرند مال را به شماره ۵۰۰۱۰۹۸۲۸۳۰۰۰۰۰۲ از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی دارای صالحیت و با شرایط ذیل واگذار نماید. 
 لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد و اطالعات بیشتر می.توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به نشانی )www.setadiran.ir( در مزایده شرکت نمایند.
۱- موضوع مزایده: در اختيار قرار دادن حق انتفاع و بهره برداری از پرديس سينمايی پرندمال به مساحت ۹۰۰ متر مربع در قالب ۴ سالن واقع در 

پرند فاز سه مجتمع تجاری پرندمال به مدت سه سال شمسی
۲- مدت زمان اجاره: سه سال

۳- مبلغ پایه اجاره بها برای سه سال: ۶۵/۵۹۱/۷۰۰/۰۰۰ ريال )شصت و پنج ميليارد و پانصد و نود و يک ميليون و هفتصد هزار ريال(
۴- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاريخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ و محل دريافت اسناد آن صرفًا 

از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به نشانی )www.setadiran.ir( می باشد.
۵- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضيان می بايست پاکت های پيشنهاد قيمت خود را که برابر شرايط مندرج در  اسناد مزايده تنظيم 
 )www.setadiran.ir( شده است را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی

بارگذاری نمايند.
6- سپرده شرکت در مزایده: ۳/۲۷۹/۵۸۵/۰۰۰ ريال )سه ميليارد و دويست و هفتاد و نه ميليون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ريال( است که بايد 
نقدا به حساب شماره ۰۱۰۹۱۱۳۳۶۶۰۰۶ شماره ش��با)۲۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۰۹۱۱۳۳۶۶۰۰۶( نزد بانک ملی به نام شهرداری پرند، يا به صورت 
ضمانت نامه بانکی تسليم دبيرخانه اين شهرداری گردد. الزم به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده 

آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 تذکر: صرفًا اسناد پاکت های پیشنهاد ب و ج دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های ب و ج، 

اسناد فیزیکی )کاغذی( دارای مهر گرم و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
۷- مدارک الزم جهت دریافت اسناد: متقاضيان جهت دريافت اسناد می بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستاد( به نشانی 

)www.setadiran.ir( نسبت به تهيه اسناد اقدام نمايند.
۸ - زمان گشایش پیشنهادها: بازگشايی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ می باشد.

۹- زمان بازدید: از تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ لغايت ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ می باشد.
نوبت چاپ اول: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
نوبت چاپ دوم:۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 

حمیدرضا اله یاری -  شهردار پرند

آگهی فراخوان مزايده عمومی/ دو استانداري تهران
شهرداری شهر جدید پرند

نوبت دوم

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
تهيه، نصب، راه اندازی و کاليبراسيون سيستم اعالم حريق ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد ۳ 

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای» فوق«  به شماره مناقصه س-۱۴۰۱-۴۸ را ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزيابی کيفی از دريافت تا تحويل اسناد استعام ارزيابی کيفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ازطريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ می  باشد . اطاعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی کيفی و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 

۱( مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت ۱۸ روز      شنبه            ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲( مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت ۱۸ روز         شنبه             ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

۳( اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
- آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينی ، حدفاصل شهرک فرهنگيان و شهرک فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، کدپستی ۹۶۳۱۵-۷۱۷۹۸  و شماره تماس   ۳۸۴۰۳۸۰۰-۹ -۰۷۱

۴( شماره فراخوان درسامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۹۳۲۶۱۰۰۰۰۵۲   
۵( تاریخ درج آگهی:

-  تاریخ آگهی نوبت اول :    روز دوشنبه                      ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
- تاریخ آگهی نوبت دوم :   روز سه شنبه                     ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

6( گواهی صالحیت مورد نیاز:
- گواهی صاحيت معتبر پايه ۵ در رشته » تأسيسات و تجهيزات«  يا گواهی صاحيت معتبر پايه ۵ در رشته "نفت و گاز" از سازمان برنامه و بودجه ) نظام فنی اجرايی (

- گواهی صاحيت معتبر ايمنی امور پيمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
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تعادل|
مركز ارتباط��ات وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
واكنش به درج مطلبي با عنوان »تجارت كاهشي در 
آبان ماه« در روزنامه »تعادل« با ارسال جوابيه اي به 
ذكر مطالبي درباره اين گزارش پرداخته است. وفق 
قانون مطبوعات نسبت به انتشار عين متن ارسالي 
اق��دام و در ادامه بنا به ض��رورت و همچنين جهت 
تنوير افكار عمومي تعادل چند نكته را در پاسخ به 

جوابيه صمت ارايه كرده است. 

    متن جوابيه صمت
در بخش نخست اين جوابيه آمده است: »با عنايت به 
درج مطلبي با عنوان»تجارت كاهشي در آبان ماه« در 
مورخ 1401/9/8 در آن روزنامه، مقتضي است وفق 
قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از 
سوي مركز ارتباطات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
در اسرع وقت اقدام الزم صورت پذيرد. پاسخ وزارت 
صمت به جوسازي  منتقدان درباره تجارت خارجي 
كشور؛ تراز حساب جاري كشور پس از منفي شدن 
در دولت گذش��ته در دولت س��يزدهم مثبت ش��د. 
رسانه هاي منتقد دولت اخيرا نسبت به منفي شدن 
تراز تجاري كشور ابراز نگراني كرده اند. اين رسانه ها با 
استناد به آمار تجارت خارجي در آبان ماه، با تيترهاي 
اغواكننده تالش دارند وضعيت كشور در اين حوزه را 

نااميدكننده جلوه دهند.«
وزارت صمت در بخش دوم اين جوابيه رس��انه ها را به 
كپي برداري از يكديگر متهم كرده و اينطور نوشته: در 
پاسخ به اين مطالب كه عمدتا كپي برداري از يكديگر 
اس��ت، توجه به چند واقعيت ضروري است. تجارت 
خارجي كشور يك فرآيند مستمر است و اتكا به آمار 
يك ماه از سال براي ارزيابي عملكرد آن، نادرست است. 
براي ارزيابي عملكرد دولت س��يزدهم كافي است به 
وضعيت تجارت خارجي در يك سال اخير توجه كرد 
تا مشخص شود كه بهبود قابل توجهي صورت گرفته 
است. طبيعي است در طول سال ممكن است شركاي 
خارجي ايران تصميمات مقطع��ي درباره صادرات يا 
واردات كاالي خاصي اتخاذ كنن��د كه بر آمار ماهانه 
تجارت خارجي تاثير بگذارد ام��ا برآيند كلي بيانگر 
بهبود تجارت خارجي كش��ور است .دولت سيزدهم 
برخالف دولت قبل، براي رفع گره هاي تجارت خارجي 
دست روي دست نگذاشته و همه چيز را به تحريم ها و 
عدم تصويب لوايح مدنظر اف.اي.تي.اف منوط نكرده 
است و دنبال بهانه جويي و به گروگان گرفتن تجارت 
خارجي كش��ور ب��راي وادادگي در عرصه سياس��ت 

خارجي نيست.«
در بخش ديگري اين جوابيه باز هم انگش��ت اتهام به 
سمت رسانه هاي منتقد گرفته ش��ده و عنوان شده: 
»اينكه رسانه هاي منتقد دولت، خود را نگران كاهش 
تجارت خارجي كشور در آبان ماه نشان داده اند زماني 
قابل پذيرش است كه آنها در دوران دولت گذشته كه 
تراز حساب جاري كش��ور پس از 14 سال مجددا در 
سال 1398 منفي شد و در سال 1399 هم تكرار شد، 
اندكي ابراز نگراني كرده باشند. در سال هاي 1382 و 
1383 در دولت اصالحات تراز حس��اب جاري كشور 
منفي ش��ده بود اما در س��ال 1384 با روي كار آمدن 
دولت نهم، اين روند معكوس شد و مجددا تراز حساب 
جاري كشور مثبت شد. روند مثبت تراز حساب جاري 
كشور تا سال 1397 ادامه داشت اما در دو سال 1398 
و 1399 در دولت دوازدهم مجددا تراز حساب جاري 
كشور منفي شد اما جريان منتقد دولت سيزدهم در 

آن دوران ساكت بودند.«
از طرفي، وزارت صمت در جوابيه ارس��ال شده به تراز 
حساب جاري اشاره كرده، اين در حالي است كه گزارش 
»تعادل« مربوط به تحليل تجارت غيرنفتي ايران در 
ماه هشتم س��ال جاري دارد و اساسا ارتباطي به اين 
موضوع ن��دارد. در توضيح تراز حس��اب جاري آورده 
است: در سال 1400 كه دولت سيزدهم بر سر كار آمد، 
تراز حساب جاري كشور مجددا مثبت شد. اين قطعا 
نتيجه سياس��ت هاي تجاري درست دولت سيزدهم 
بود كه هم با دور زدن تحريم ها صادرات نفت را افزايش 
داد و ه��م با توجه به بازارهاي همس��ايگان، صادرات 
غيرنفتي را مضاعف كرد. دولت گذشته با بهانه تراشي 
بر سر اينكه لوايح اف.اي.تي.اف به تصويب نرسيده و 
حتي همسايگان هم با ايران تجارت نمي كنند و هيچ 
كشوري در جهان به ايران واكسن كرونا نمي دهد و آب 
خوردن مردم هم با مذاكرات قابل حل است و ...، موجب 
منفي ش��دن تراز حساب جاري كشور ش��ده بود اما 

دولت سيزدهم با كنار گذاشتن آن بهانه هاي سياسي و 
جناحي، تجارت نفتي و غيرنفتي را رونق بخشيد و تراز 

حساب جاري كشور را مثبت كرد.
آمار بانك مركزي از تراز حساب جاري كشور از سال 
1357 تاكنون به خوبي نش��ان مي دهد كه بهترين 
وضعيت اين شاخص مربوط به دولت هاي نهم و دهم 
بوده كه اتفاقا رس��انه هاي منتقد دولت س��يزدهم، 
منتقد آن دولت هم بودند و آن را به عدم شناخت از 
روابط بين الملل و سياس��ت و تجارت خارجي متهم 
مي كردند اما زماني كه دولت محبوب آنها در س��ال 
1392 بر سر كار آمد، اوضاع تجارت خارجي كشور 
سال به سال آب رفت. در بخش ديگري از جوابيه نيز 
آمده است: حتي پس از برجام كه جريان منتقد دولت 
سيزدهم، مدعي باز شدن آسمان جهان غرب به روي 
ايران بود، اوضاع فاصله بس��ياري با دولت هاي نهم و 
دهم داشت. بنابراين اگر منتقد منصفي مي خواست 
به حال تجارت خارجي كش��ور غصه بخورد، بايد در 
دولت گذش��ته غصه مي خورد كه دو س��ال متوالي 
تراز حساب جاري كشور منفي شده بود نه در دولت 
س��يزدهم كه مثبت ش��ده اس��ت. در خصوص آمار 
تجارت خارجي در س��ال جاري نيز گفتني اس��ت 
طبق اطالعات منتش��ره گمرك ص��ادرات كاال طي 
هشت ماهه سال 1401 به 70.4 ميليون تن و ارزش 
32.4 ميليارد دالر رس��يده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 1۶ درصد از لحاظ وزن كاهش و 4.4 

درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.
صم��ت در ادامه جوابيه خود آمار هش��ت ماه تجارت 
خارجي را روايت كرده و آورده اس��ت: »يك بار ديگر 
نگاهي به س��بد صادراتي كش��ور در مدت ذكرشده 
نش��ان مي دهد كه صادرات توليدات صنعتي و هاي 
تك با افزايش چشمگير مواجه بوده است اما در مقابل 
صادرات محصوالت حجيم و م��واد خام جاي خود را 
به محصوالت فرآوري شده داده است. از ديگر داليل 
كاهش وزن صادرات مي توان به كاهش صادرات گاز 
طبيعي )كد تعرفه 27111190( نيز اش��اره كرد كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي كاهش ارزش 
2.۶ ميليارد دالري )منفي 72 درصدي( و حجم 15 
ميليون تني )منفي 82 درصدي( به دو كش��ور عراق 
و تركيه بوده اس��ت. به عبارتي با حذف گاز طبيعي از 
صادرات امسال و مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد ۶ 
درصدي در ارزش و رشد 1 درصدي در وزن صادرات 
غيرنفتي خواهيم بود. بيشترين رشد ارزشي صادرات 
مربوط به گروه صنعت با 20 درصد رش��د و بيشترين 
كاهش صادرات مربوط به محصوالت كش��اورزي با 
منفي 19 درصد بوده است. لذا عملكرد وزارت صمت 
در خصوص صادرات محصوالت صنعتي نسبت به ساير 
بخش ها مناسب بوده است و سياست هاي تجاري در 
س��اير بخش ها منجر به كاهش صادرات شده است. 
واردات كشور نيز طي هشت ماهه سال 1401 به 23.4 
ميليون تن و به ارزش 37 ميليارد دالر رس��يده است 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.4 درصد از نظر 
وزن كاهش و 15.2 درصد از نظر ارزش افزايش داشته 

اس��ت. در اين ميان 89 درصد از سهم ارزشي واردات 
را كاالهاي واسطه اي و س��رمايه اي تشكيل مي دهد 
كه اين كاالها وارد چرخه مولد اقتصاد كشور شده اند. 
از داليل اصل��ي كاهش تراز تجاري كش��ور، افزايش 
15.2 درصدي ارزش واردات اس��ت. علي رغم اينكه 
وزن واردات كاهش 12.4 درصدي را نش��ان مي دهد 
ليكن به دليل افزايش قيمت هاي جهاني در كاالهاي 
واس��طه اي و نيز افزايش برخي كاالهاي اساسي تراز 

تجاري منفي شده است.«
در بخش ديگر اين جوابيه آورده ش��ده: »دليل اصلي 
ديگر در كاهش تراز تجاري كاهش 2.۶ ميليارد دالري 
صادرات گاز طبيعي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
اس��ت. نكته ديگر كه حائز اهميت است، عملكرد 14 
ماهه دولت سيزدهم از زمان شروع فعاليت خود نشان 
از روند افزايشي هم در ارزش و هم در ميزان صادرات 
دارد. آمارها نشان مي دهد كه از شهريور 1400 تا پايان 
مهر 1401 ميزان صادرات كشور 138 ميليون تن و 
ميزان واردات 45.۶ ميليون تن بوده است به عبارتي 
وزن محصوالت صادراتي 3 برابر محصوالت وارداتي 
بوده است. از ديگر س��و آمارها نشان مي دهد كه تراز 
ارزشي تجارت كشور نيز در اين مدت مثبت بوده است. 
مطابق اين آمار در حالي كه از شهريور 1400 تا پايان 
مهر 1401 ارزش كاالهاي وارداتي 59.۶ ميليارد دالر 
بوده است، در همين مدت ارزش صادرات كشور مقدار 

۶۶.۶ ميليارد دالر بوده است.«

    پاسخ »تعادل« به جوابيه صمت
در ادام��ه بنا به ضرورت و همچنين جهت تنوير افكار 
عموم��ي روزنامه »تعادل« چند نكته را در پاس��خ به 

جوابيه صمت به شرح زير ارايه مي كند: 
1. اولين نكته كه ذكر آن ضروري اس��ت و دولت بايد 
در جريان آن قرار بگيرد، اينكه اساسا كاهش تجارت 
خارجي نگران كننده است و قطعا بايد از سوي رسانه ها، 
متوليان تجاري وسياس��ت گذار م��ورد كنكاش قرار 
بگيرد؛ چراكه اگر كاهش حجم تجارت، نشان دهنده 
افت واردات مواد اوليه و واسطه اي باشد، يك سيگنال 
منفي اس��ت كه مي توان��د منجر به كاه��ش توليد و 
صادرات شود. از سوي ديگر، درصورت افت صادرات، 
درآمدهاي ارزي نيز كاهش خواهد يافت، كه تبعات 
آن در ماه هاي آينده ودر چرخه اقتصاد كشور نمود پيدا 

خواهد كرد و چه بسا كه مساله ساز شود. 
2. در م��ورد تراز منفي تجارت كه به معناي س��بقت 
گرفتن واردات از صادرات است، نيز بايد تاكيد كرد كه 
اساسا افزايش واردات را نمي توان يك امتياز منفي در 
عرصه تجارت خارجي تلقي كرد، البته به شرطي كه 
اين واردات، اصولي و براس��اس برنامه باشد و منتج به 

صادرات شود.
3. مورد بعدي اينكه گزارش مذكور تزار تجاري را در 
هشت ماهه و براساس آمارهاي رسمي تحليل كرده 
اس��ت. حال اينكه كاربرد عباراتي چون »جوسازي«، 
به اين معني اس��ت كه اين روزنامه با انتش��ار مطالب 
خالف واقع و تاكيد مغرضانه و بيش از حد بر آن، سعي 

در گمراه كردن مخاطب خود دارد؛ اين در حالي است 
كه آمارهاي اين گزارش همانطور كه گفته شد با اتكا به 

آمارهاي رسمي گمرك تنظيم شده است.
4. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه روزنامه »تعادل« 
پيش از اين هم، همواره آمارهاي تجاري را به صورت 
ماه به ماه، چندماهه و ساالنه مورد تحليل قرار داده، كه 
داده هاي آماري استخراج شده نيز برگرفته از اطالعات 
آماري است كه گمرك و سازمان توسعه تجارت منتشر 

مي كرد و لذا فقط مختص به زمان كنوني نيست.
5. الزم به توضيح است آماري كه در اين جوابيه مورد 
تحليل قرار گرفته، همان آماري است كه اين روزنامه 

بخشي از آن را انتشار و مورد تحليل قرار داده است. 
۶. از طرفي گزارشي كه اين جوابيه خطاب به آن منتشر 
ش��ده، صرفا مربوط به تجارت غيرنفتي است و»تراز 
حساب جاري كشور« كه در جوابيه به صورت مبسوط 

به آن پرداخته شده، ارتباطي به اين گزارش ندارد.
7. نكته بعدي اينكه وزارت صم��ت دراين جوابيه، از 
عبارت نامناس��بي چون »اغواكننده«، »ابراز نگراني 
اخير رسانه هاي منتقد دولت كه تالش دارند، وضعيت 
كش��ور در اين ح��وزه را نااميدكننده جل��وه دهند« 
اس��تفاده ش��ده، كه به دور از نگاه حرفه اي به فعاليت 
رسانه اس��ت. اين در حالي است كه با يك سرچ ساده 
مي توان به تمامي گزارش هاي انتقادي »تعادل« كه 
به ويژه در حوزه تجارت خارجي در سال هاي پيش هم 
به آن پرداخته، دسترسي پيدا كرد، تا مشخص شود 
كه چگونه وضعيت تجارت خارجي كش��ور، متوليان 
تجاري وحتي دولت هاي پيشين را زير ذره بين انتقادي 

خود برده است.
8. از سوي ديگر، انتقاد كردن و پرداختن به معضالت 
و مشكالت كش��ور، هيچگاه مختص به زمان، دوره يا 
دولت خاصي نبوده و نيست و اساسا رسالت اصلي رسانه 
بيان مش��كالت و ارايه راه حل است. برهمين اساس، 
روزنامه »تعادل« نيز هركجا و در هر دوره اي احساس 
كند كه متولي امر از اهداف اصلي منحرف شده يا اتخاذ 
سياست گذاري ها  موجب آسيب به اقتصاد شده، آن را 

گوشزد و از آن انتقاد خواهد كرد.
 9. در اينج��ا اما انتقادي كه ب��ه خود متوليان دولتي، 
خصوصا وزارت صمت وس��ازمان توسعه تجارت وارد 
است اينكه در اين برهه كنوني، شاهد كمترين همكاري 
در زمينه ارايه اطالع��ات و داده هاي آماري مورد نياز 
خبرنگاران از س��وي نهادهاي دولتي هس��تيم؛ واقعا 
جاي پرس��ش دارد كه چرا نبايد ريز جزييات تجارت 
خارجي يا آمارهاي مورد نياز، از سوي گمرك يا سازمان 
توسعه تجارت در اختيار اصحاب رسانه قرار بگيرد؟ اين 
درحالي است كه دسترسي آزاد به اطالعات حق قانوني 

اصحاب رسانه است و نبايد از آن محروم شوند. 
10. در پايان هم توصيه اي��ن روزنامه به اركان دولت 
اين است كه به جاي تنظيم اين نوع جوابيه هايي كه 
با بي انصافي تمام اصحاب رس��انه را م��ورد اتهام قرار 
مي دهند و زحمات آنها را ناديده مي گيرند، از مسووالن 
بخواهند به وظايفشان عمل كنند تا شاهد به بن بست 

رسيدن اقتصاد و تجارت به شكل فعلي نباشيم.

ويژهاخبار 7
.Tue  صنعت،معدن و تجارت December 20. 2022  2388   سهشنبه 29 آذر 1401    25 جمادي االولي 1444  سال نهم    شماره

انجمن نظارت بر انتخابات اتاق 
تشكيل شد

 با نزديك ش��دن به زمان برگزاري انتخابات هيات 
نمايندگان اتاق هاي بازرگاني كش��وري و استاني، 
رييس ات��اق بازرگاني اي��ران، جزييات ت��ازه اي از 
برنامه ريزي براي نظارت بر اين انتخابات ارايه كرد. 
غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران در نشست 
آذرماه شوراي روساي اتاق هاي استاني ضمن ارايه 
گزارش��ي از اقدامات انجام ش��ده درباره برگزاري 
انتخاب��ات اتاق ايران به ش��ايعه عق��ب افتادن اين 
انتخابات اشاره كرد و گفت: در كميسيون اقتصادي 
مجلس پيشنهاد شد كه براي برگزاري انتخابات بر 
اساس قانون جديد اتاق، اين انتخابات با تأخير برگزار 
شود كه ما به ش��دت مخالفت كرديم. او از تشكيل 
انجمن نظارت بر انتخابات ات��اق خبر داده و گفت: 
طبق قانون و زمان بندي مشخص شده 4 نفر )آقايان 
ميرمحمدصادقي، مرعشي، غالمحسين جميلي و 
سنجابي( از 5 نفر عضو اين انجمن كه از سوي رييس 
اتاق انتخاب مي شوند، معرفي شده اند و در مورد نفر 
پنجم در انتظار معرفي وزارت صمت هس��تيم. اين 
انجمن روز شنبه اولين جلس��ه خود را برگزار كرد. 
اتاق هاي استاني نيز بايد به زودي نمايندگان خود 
را در هيات هاي نظارت استان ها معرفي كنند تا اين 
هيات ها نيز كار خود را آغاز كنند. ش��افعي با تأكيد 
بر اينكه انتخاب��ات اين دوره با دوره هاي گذش��ته 
تفاوت هاي زي��ادي دارد ادامه داد: در اداره اين دوره 
انتخابات بايد به ظرافت هاي اجرايي و قانوني توجه 
زيادي ش��ود. او خطاب به روساي اتاق هاي استاني 
گفت: انجمن هاي نظارتي كه تشكيل مي دهيد در 
اين دوره اهميت زيادي دارند. به اين فكر نكنيم كه 
چه كسي به ما نزديك تر اس��ت تا او را وارد انجمن 
كنيم؛ بلكه به دنبال افرادي باش��يم كه بزرگ تر و 
قاطع تر بوده و بيشتر بتوانند از منافع بخش خصوصي 
دفاع كنند. در شهرستان ها به اين موضوع دقت كنيد 
كه فردي وارد انجمن نظارت شود كه وجهه عمومي و 
اعتبار بيشتري دارد. در ادامه اين نشست، محمدرضا 
رمضاني معاون پارلماني و حقوقي اتاق ايران به ارايه 
گزارش��ي از روند عملكرد هيات تحقيق و تفحص 
مجلس از اتاق ايران و روند تعامل با اين هيات ارايه 
كرده و از اتاق هاي استاني درخواست كرد مدارك و 
گزارش هاي درخواست شده باقي مانده را زودتر براي 
تحويل به اين هيات، ارسال كنند. روساي اتاق ها نيز 
ديدگاه هاي خود درباره انتخابات اتاق ها و همچنين 
شرايط مخاطره آميز اقتصادي فعلي را مطرح كرده و 
از هيات رييسه درخواست كردند به عنوان نمايندگان 
بخش خصوصي، گزارش واقعي از اين ش��رايط در 
داخل و موقعيت ايران در خارج از كشور به مسووالن 
ارسال كنند. كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق 
ايران هم با بيان اينكه بعيد است حاكميت وضعيت 
فضاي مجازي را به ش��رايط قبلي بازگرداند گفت: 
بايد فكري براي كسب وكارهاي اينترنتي كرد. اتاق 
بايد نسبت به اين شرايط هشدارهاي الزم را با در 
نظر گرفتن مصالح بخش خصوصي بدهد.  براساس 
اعالم اتاق بازرگاني ايران، مسعود خوانساري ديگر 
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران پيشنهاد كرد: همه 
ما )هم دس��ت اندركاران اتاق ايران و هم روس��اي 
اتاق ها( بايد در نشس��ت ها و جلسات با مسووالن 
دولتي، وضعيت اس��فبار اقتص��ادي را به مقامات 
كشور و استان ها منعكس كنيم. غالب تصميمات از 
موضع سياسي است؛ اما اگر بتوانيم با ارايه ديتاهاي 
اقتصادي تبيين كنيم كه اين روند فعلي قابل ادامه 
دادن نيس��ت و بر اي��ن تصميم گيري ها از موضع 

اقتصادي اثر بگذاريم شايد گشايشي ايجاد شود.

تزريق ۱۴ ميليارد دالر ارز 
پتروشيمي ها به »نيما«

دبيركل انجم��ن صنعت پتروش��يمي در نامه اي 
به رييس جمه��ور از تزريق 14 ميلي��ارد دالر ارز 
پتروشيمي ها به سامانه »نيما« خبر داد. به گزارش 
خبرگ��زاري تس��نيم، احمد مه��دوي در نامه اي 
به ابراهيم رييس��ي از تزري��ق 14 ميليارد دالر ارز 
پتروشيمي ها به س��امانه »نيما« خبر داد و گفت 
كه اقدام��ات دولت و به وي��ژه بانك مركزي باعث 
سرعت بخش��ي به اين امر شده است. در بخشي از 
اين نامه آمده اس��ت: »شركت هاي پتروشيمي به 
دنبال اجراي سياست هاي جديد ارزي از سال 97 
تا ۶ ماهه اول س��ال 1401 موفق به كسب بيش از 
54 ميلي��ارد دالر درآمد صادرات��ي و تامين بيش 
از 22 ميليارد دالر ني��از صنايع تكميلي و بيش از 
3 ميليارد دالر كود اوره بخش كش��اورزي شوند. 
همچنين در اين مدت بيش از 42 ميليارد دالر ارز 
مورد نياز كشور در سامانه نيما از طريق شركت هاي 
پتروشيمي تامين شد. اين روند در دولت سيزدهم و 
باحمايت هاي جنابعالي و تسهيالتي كه در يك سال 
و نيم گذشته از سوي بانك مركزي صورت پذيرفت، 
شتاب بيشتري به خود گرفت به گونه اي كه ميزان 
عرضه تزريق شده توسط شركت هاي پتروشيمي به 
سامانه نيما از مهر 1400 تا پايان شهريور 1401 به 
بيش از 14 ميليارد دالر رسيد.« در بخش ديگري از 
اين نامه به تشكيل ميز خدمت پتروشيمي و فعال تر 
ش��دن اركان آن در بانك مركزي در زمان رياست 
صالح آبادي اشاره شده كه به گفته مهدوي، نقش 
قابل توجهي در توفيقات شركت هاي پتروشمي در 
ارزآوري هرچه بيشتر و انتقال سريع آن به اقتصاد 
كش��ور ايفا كرده اس��ت. دبيركل انجمن صنفي 
كارفرمايي صنعت پتروشيمي در پايان اين نامه 
نوشته است: »بدون شك امكان دسترسي سريع 
به مديران ارش��د و ش��خص رييس كل محترم 
بانك مركزي براي طرح مس��ائل و مشكالت اين 
صنعت ارزش آفرين، الگوي مناسبي را براي همه 
دس��تگاه هاي اجرايي به منظور تسهيل در رشد 

توليد و صادرات كشور ترسيم مي كند.«

صنايع چهارمحال و بختياري 
مصرف گاز خود را تا ۵۰  درصد 

كاهش دهند
مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياري گفت: با 
توجه به ناترازي بين مصرف و توليد گاز در كشور، براي 
جلوگيري از قطع گاز در بخش خانگي، صنايع بايد تا 
50 درصد مصرف گاز خود را كاهش دهند. جهانبخش 
س��ليميان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: امسال 
مقرر شده تا صنايعي كه نياز به 30 ميليون مترمكعب 
گاز دارند، مصرف خود را به 50 درصد كاهش دهند كه 
در همين ارتباط در خصوص مصرف گاز صنايعي نظير 
فوالد، پتروشيمي، سيمان و ساير صنايع محدوديت 
داريم.وي ادامه داد: كاهش مصرف گاز تا حدي است 
كه آن واحد صنعتي آس��يب نبيند و بتواند در بستر 
توليد باقي ماند از همين رو چنانچه واحدي به مصرف 
بيشتري نياز داشته باشد سوخت مايع در اختيار آن 
قرار داده مي شود. مديرعامل شركت گاز چهارمحال 
و بختي��اري با بيان اينكه س��وخت هاي جايگزين در 
استان تامين ش��ده و چنانچه صنايع براي توليد نياز 
به اين سوخت داشته باش��ند در اختيار آنها قرار داده 
مي شود، تصريح كرد: سوخت مايع، نفت، نفت كوره 
و گازوئيل در استان تامين شده تا صنايع گاز كمتري 
بسوزانند.سليميان همچنين بر ضرورت صرفه جويي در 
مصرف گاز در بخش خانگي تاكيد كرد و گفت: چنانچه 
مش��تركان خانگي ي��ك درجه از دم��اي منزل هاي 
مسكوني خود را كاهش دهند، ۶ درصد در مصرف گاز 
صرفه جويي مي شود و تعرفه گاز آنها 30 درصد كاهش 
مي يابد. وي با بيان اينكه برخي مش��تركان به جاي 
مصرف گاز، از وسايل برقي براي گرمايش واحدهاي 
مسكوني خود استفاده مي كنند، اظهار داشت: اينكه 
صرفه جويي در مصرف گاز را به س��مت اس��تفاده از 
وس��ايل برقي هدايت كنيم، اشتباه است چراكه برق 
نيز از گاز توليد مي ش��ود و نيروگاه هاي كش��ور از گاز 
تغذيه مي كنند.مديرعامل شركت گاز چهارمحال و 
بختياري خاطرنشان كرد: همچنين مشتركاني كه به 
بدمصرفي خود ادامه دهند بر اساس نوع اقليم و پكاني 
كه در آن قرار مي گيرند، پس از يك بار اخطار، براي 
دومين مرتبه گاز آنها قطع مي شود .به گزارش ايرنا، 
چهارمحال و بختياري در حدود 900 واحد صنعتي 
فعال دارد. در حال حاضر تمامي شهرك ها و نواحي 
صنعتي اين اس��تان به ش��بكه گازررساني متصل 
شده است و در سال جاري 100 مشترك صنعتي 

به مجموع مشتركان اين بخش اضافه شده است.

مديرعاملشركتگازاستانمركزي:
پايش دو هزار و 829  مركز 

اداري و دولتي استان مركزي
از ابتداي فصل سرما

مديرعامل شركت گاز اس��تان مركزي از اجراي طرح 
پايش مصرف گاز در دستگاه هاي اجرايي و اماكن دولتي 
و عمومي كشور با هدف مديريت انرژي و رعايت الگوي 
مصرف خبر داد وگفت: از ابتداي فصل سرما مصرف گاز 
دو هزار و 829 مركز اداري و دولتي در اس��تان مركزي 
پايش شده است.  محمدرضا سميعي، خواستار همكاري 
بخش صنعتي و مصرف بهينه گاز طبيعي در بخش هاي 
خانگي، تجاري و اداري ش��د. مديرعامل شركت گاز 
استان مركزي با اشاره به دستورالعمل هاي وزارت نفت 
در خصوص تأمين پايدار سوخت زمستاني بيان كرد: 
دامنه اين ابالغيه شامل همه مجموعه هاي دولتي است و 
چنانچه هركدام از آنها ذيل موارد غيرضروري و پرمصرف 
قرار گيرند، مشمول قطع گاز خواهند شد. سميعي با 
اشاره به اين موضوع كه عزم شركت گاز استان مركزي 
براي رصد مصرف به ويژه در بخش ادارات و صنعت جدي 
است، تصريح كرد: بازرسي هاي ضربتي و مداوم از صنايع 
استان و ساختمان هاي ادراي در دستور كار قرار دارد؛ 
به طوريكه در در روز شنبه بيست و ششم آذرماه، تعداد 
15۶ مركز درسطح استان مورد بازرسي كارشناسان 
قرار گرفت كه با 14 مورد اخطار و 4 مورد قطع گاز همراه 
بود. وي بيان داشت: رعايت دماي 18درجه در فضاي 
داخلي و سرپوشيده نقش موثري در مصرف هوشمند 
گاز دارد و اي��ن امر درفرآيند بازديدها نيز مورد توجه و 
تاكيد قرار مي گيرد در صورت مشاهده عدم رعايت موارد 
مندرج در بخش نامه، اخطاريه براي اماكن تحت پوشش 
و دستور قطع گاز صادر خواهد شد. سميعي از تمامي 
ادارات، س��ازمان ها و س��اير مراكز دولتي و عمومي 
درخواست كرد تا وسايل گرمايشي را يك ساعت قبل 
از آغاز كار روشن كرده و يك ساعت قبل از پايان كار 
خاموش كنند و خاموش كردن وسايل گرمايشي در 
روزهاي تعطيل و انجام معاينه فني، تعمير و نوسازي 
تجهيزات و ديگر اقدام��ات الزم به منظور افزايش 
بازدهي وسايل گازس��وز نقش ارزنده اي در مصرف 
ان��رژي دارد و درصورت عدم رعاي��ت مصرف اين 
شركت اقدام به قطع جريان گاز آن مركز مي نمايد. 

جوابيهوزارتصنعت،معدنوتجارتبهگزارش»تجارتكاهشيدرآبانماه«

جوابيه صمت به يك گزارش و پاسخ »تعادل«

 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اخیر الذكر تحدید حدود پالک ۱۴۲ 
فرعی از ۲۶۴ اصلی واقع در سرلیماک بخش ۵ ثبت رامسر به نام آقای عبدالمحمد عطاران 
فرزند جواد نسب به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی طبق رأی شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۹۰۰۵7۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیأت قانون تعیین تکلیف در ساعت ۱۲ ظهر 

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. 
لذا از متقاضی و مالكین مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود در وقت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور به هم رس�انند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا 
نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین میتوانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد 7۴ 
و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواس�ت توس�ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. شناسه آگهي : ۱۴۲۹۰۳۰
 تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود : ۱٤۰۱/۰۹/۲۹

 آگهی تحديد حدود اختصاصی 
حوزه ثبتی شهرستان رامسر

 امیر سیاه مشته ئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامسر

آگهی موضوع م�اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش�ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۱۴۰۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک همدان ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل سپهر ي فر 
فرزند علی بشماره شناسنامه 7 صادره از همدان در ۳۶/۸۶7 شعیر مشاع از ۹۶ شعیر یک قطعه 
زمین مزروعی آبی بمساحت ۵۸۶۵۴/۳۴ متر مربع پالک ۱۰۹۶ فرعی از ۱۳۸ - اصلی واقع در 
بخش ۴ همدان خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای علی نظری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹       تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
م الف۱۵۱۶

 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

حمید سلگي-رئیس ثبت اسناد

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان-  ناحیه دو

شناسه آگهي : 1428604 سال
تراز حساب 
جاري كشور 
)میلیون دالر(

سال
تراز حساب 
جاري كشور 
)میلیون دالر(

سال
تراز حساب 
جاري كشور 
)میلیون دالر(

سال
تراز حساب 
جاري كشور 
)میلیون دالر(

۱۳۵7-۱۳۵۳۱۳۶۸-۱۹۱۱۳7۹۹۲7۱/۳۱۳۹۰۵۸۵۰7
۱۳۵۸۱۲7۸۴۱۳۶۹۳۲7۱۳۸۰۱7۳۰/7۱۳۹۱۲۳۳۶۲
۱۳۵۹-۲7۴۰۱۳7۰-۹۴۴۸۱۳۸۱۱۹۱۹/۹۱۳۹۲۲۵۱۰۵
۱۳۶۰-۴۸۱۵۱۳7۱-۶۵۰۴۱۳۸۲-۶۲۱/۹۱۳۹۳۱۳۵7۱
۱۳۶۱7۳۶۸۱۳7۲-۴۲۱۵۱۳۸۳-۲۱۶/۲۱۳۹۴۱۲۳7
۱۳۶۲۳۵۸۱۳7۳۴۹۵۶۱۳۸۴۱۵۳۹۲۱۳۹۵۱۳۲۳۶
۱۳۶۳۱۹۲۴۱۳7۴۳۳۵۸۱۳۸۵۲۰۵۸۵۱۳۹۶۱۴۹۱۵
۱۳۶۴-۴7۶۱۳7۵۵۲۳۲۱۳۸۶۳۲۵۹۴۱۳۹7۲۶۲۴۱
۱۳۶۵-۵۱۵۵۱۳7۶۲۱۱۰/۸۱۳۸7۲۲۸۳۸۱۳۹۸-۱۶۵۲
۱۳۶۶-۲۰۹۰۱۳77-۳۸۸۴۱۳۸۸۹۴77۱۳۹۹-7۰۸
۱۳۶7-۱۸۶۹۱۳7۸۵۰۸۰/۴۱۳۸۹۲7۵۵۵۱۴۰۰۱۱۱۴۴
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خبرروز

تداوم آلودگي هواي تهران
بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، وضعيت جوي اين استان آسماني ابري تا نيمه ابري، تداوم آلودگي هوا، افزايش 
ارتفاعات و بارش برف و باران در ارتفاعات و كاهش تدريجي دما پيش بيني مي شود. بر اساس تحليل آخرين نقشه هاي هواشناسي 
و پيش يابي مدل هاي عددي وضعيت جوي اس��تان طي چند روز آينده آسمان كمي ابري تا نيمه ابري در مناطق پر تردد شهري 
با توجه به پايداري نس��بي جو و عدم وزش باد قابل مالحظه و ادامه شرايط آلودگي هوا پيش بيني مي شود. از اواخر وقت سه شنبه 
تا چهارش��نبه )۲۹ تا ۳۰ آذر( به تدريج با گذر امواج تراز مياني جو در پاره اي مناطق استان افزايش ابر و در ارتفاعات بارش باران و 

برف و پديده مه دور از انتظار نخواهد بود. حداقل دماي چهارشنبه ۳ و حداكثر دماي آن ۱۱ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

رويداد

معاون وزير آموزش و پرورش و رييس مركز ارزشيابي 
و تضمي��ن كيفيت نظ��ام آموزش و پ��رورش گفت: 
حدود ۶۰۰ ه��زار نفر از معلمان در قالب اجراي قانون 
نظام رتبه بندي ارزيابي ش��دند و كارنامه فعاليت آنها 
صادر شده است. محسن زارعي اظهار داشت: بند ۱۳ 
سياست هاي كلي تحول در آموزش و پرورش از سوي 
مقام معظم رهبري ابالغ ش��د كه در اين بند، تكليفي 
مبني بر اس��تقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزيابي و 
تضمين كيفيت در آموزش و پرورش به ما سپرده شده و 
در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز مورد تاكيد 
است. او افزود: در راستاي انجام اين تكليف در مصوبه 
۷۶۰ و ۸۸۶ شوراي عالي آموزش و پرورش، شاخص ها 
تدوين و به آن پرداخته شده است اما بايد مشخص شود 
كه كجا از شاخص ها فاصله گرفته ايم تا بتوانيم جلوي 
آن را بگيريم. رييس مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت 
نظام آموزش و پرورش يادآور شد: رصد اين شاخص ها 
در پايه دوازدهم كه سال آخر و سال خروجي ماست به 
صورت دقيق انجام مي دهيم و يك آزمون استاندارد ملي 
هماهنگ با عنوان امتحانات نهايي برگزار مي كنيم. او 
افزود: البته كه اين آزمون نيز سال ها اسير نظام سنجش 
ديگري با عنوان كنكور قرار مي گرف��ت و دانش آموز 
خ��ودش را براي كنكور آماده مي كرد و براي س��ال ها 
گزارش داده مي شد كه ميانگين معدل دانش آموزان 
در امتحانات نهايي، ۱۲ است و وضعيت ما در اين حوزه 
خوب نيست زيرا آينده  دانش آموز در نظام ديگري رقم 

مي خورد و خودش را براي همان آماده مي كرد.

    بازگشت آموزش و پرورش به ريل اصلي
معاون وزير آموزش و پرورش گفت: بر اساس تغييري 
كه پيش آمد، مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 

فرصت خوبي را ايجاد كرد تا آموزش و پرورش را از اين 
گرفتاري نجات داده و آن را به ريل اصلي اش برگردانيم. 
زراعي گفت: به جز امتحانات نهاي��ي، رصد دقيقي از 
س��اير پايه ها نداريم و در اين راستا گزارش آزمون هاي 
بين المللي تيمز و پرلز را داريم كه همچنان در رده ۴۰ 
به باال قرار مي گيريم و البت��ه نمي دانيم اين آزمون ها 
چه چيزي را مي سنجند و آيا ما دنبال همين سنجه ها 
هستيم يا چيز ديگري را بايد دنبال كنيم. آزمون هاي 
پيشرفت تحصيلي مي تواند به اين رصدها كمك كند. 
رييس مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام آموزش 
و پرورش افزود: در بند پنج ماده س��ه سياس��ت هاي 
كلي ايجاد تحول بر استقرار نظام ارزشيابي و سنجش 
صالحيت هاي عمومي مبتني بر شاخص هاي آموزشي 
و فرهنگي تاكيد ش��ده است. در س��ند ۲ از راهكار ۱۰ 
اهداف عملياتي سند نيز تاكيد شده كه سال ها معطل 

باقي مانده بود و با تصويب نظام رتبه بندي محقق شد.

    شناسايي معلم تراز
زارعي درباره ش��اخص هاي معل��م تراز توضي��ح داد: 
پيشتر مش��خص نبود معلم تراز بايد چه ويژگي هايي 
در شايستگي هاي عمومي، تخصصي، حرفه اي و تجربه 
داشته باش��د اما اكنون اين ش��اخص ها در قانون نظام 
رتبه بندي روشن است و همكار ما مي داند كه معني معلم 
تراز يعني چه و بايد خودش را به آن برساند. در واقع نظام 
رتبه بندي بهترين فرصت است. او افزود: پيشتر با غفلت 
از زحمت معلمان، بر اساس مدرك تحصيلي ارتقاهايي 
رخ مي داد اما اينكه در عرصه عمل و در كالس درس چه 
مي كند را هيچ وقت ارزش گ��ذاري نمي كرديم. اكنون 
فرصتي فراهم شده تا ارزش كار همكارمان را ببينيم و 
در اين نظام شايستگي ها ارزش��ش را لحاظ كنيم. او با 

بيان اينكه قانون نظام رتبه بندي معلمان مبتني بر اسناد 
باالدستي و عين سندتحول است، ادامه داد: در اين راستا 
بايد در اجرا دقت كنيم و همه همكاران را در نظر بگيريم.

    توليد و تامين بسته هاي تربيت و يادگيري 
از مهر ۱۴۰۳

 رييس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نيز در 
اين باره گفت: درنظر داريم سازمان از مهر ۱۴۰۳ بتواند 
توليد و تامين بسته هاي تربيت و يادگيري متناسب با اين 
طراحي را شروع و اقدام كند. حجت االسالم علي لطيفي 
اظهاركرد: در اين دوره جديد بر اس��اس تجربيات دهه 
قبل سازمان پژوهش و تحليل برنامه زيرنظام، طرحواره 
»امتداد اسناد تحولي تا مدرسه« طراحي شد. او افزود: در 
تحليل زيرنظام، بنا را برگزينش اساسي ترين برنامه هاي 
زيرنظام قرار داديم. زيرنظام برنامه درس��ي حدود ۱۱۴ 
برنام��ه دارد و عالوه بر آن الزامات برنامه درس��ي ملي را 
هم داريم كه از اي��ن ۱۱۴ برنامه حدود ۱۰ تا ۱۵ برنامه 
را به عنوان برنامه س��رآمد گزينش كرديم. معاون وزير 
آم��وزش و پرورش گفت: اگر بخواهي��م نگاه تحولي در 
اسناد را تحقق بخشيم بايد از منظر مدرسه به قضيه نگاه 
كنيم، از اين منظر سازمان پژوهش بايد سه اقدام اساسي 
را ناظر به برنامه درسي انجام دهد، نخست راهنماي عمل 
برنامه درسي ملي را براي مدرسه و در سطح مدرسه به 
تفكيك هر دوره تحصيلي در اختيار مدارس قرار دهد. 
حجت االسالم لطيفي افزود: همچنين بايد بسته هاي 
يادگيري را به عنوان بخش��ي از ابزار و منابع ضروري در 
اختيار مدرسه قرار بگيرد. از سوي ديگر نظام خدمات 
پشتيباني از مدرسه را به درس��تي طراحي كرده و به 
مدرسه ارايه دهيم. اگر ما بخواهيم براي اين سه خدمت، 
طراحي و توليد داشته باشيم بايد هشت گام را طي كنيم.

ارزيابي۶۰۰هزارمعلمدرنظامرتبهبندي
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 ازدواج را 
دستوري نكنيم

تغييرات  براي بورس

 اقتصاد ايران
فرصت ها و تهديدها

 مس��ائل اجتماعي از اين دست مس��ووالن عموما 
يكراس��ت به س��راغ مرحله اي مي روند كه به مردم 
ربط پيدا مي كند و از آنها انتظار همكاري و مساعدت 
دارند، در حالي كه مراحل قبلي را كه بايد خودشان 
به ثمر نشانده و فراهم كنند را فراموش مي كنند. در 
حالي كه ما نمي توانيم يك وضعيت را از آخر به اول 
بررسي كنيم. مساله پيري جمعيت كشور مشكلي 
است كه تمامي كارشناسان به آن اذعان دارند. اكثر 
مردم هم بر اين باور هستند كه پيري جمعيت جامعه 
را از پويايي باز مي دارد. ام��ا آيا براي اينكه بخواهيم 
جامعه را در مسير پويايي و حركت قرار بدهيم بايد 
فقط از مردم بخواهيم كه به اين حركت كمك كنند 
يا در اين بين مسووالن هم بايد به وظايف خود جامه 
عمل بپوش��انند. وظيفه مس��ووالن فقط تصويب 
قانون و صدور بخشنامه نيس��ت. آنها وظيفه دارند، 
حداكثر امكانات را در جامع��ه فراهم كنند تا مردم 
بتوانند با اطمينان به آين��ده پيش روي خود به فكر 
تعالي جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند باش��ند. 
 پس نمي توانيم مس��ائلي مثل ازدواج و فرزند آوري 
را به دس��تورات و بخشنامه ها و ابالغيه ها گره بزنيم 
و انتظار داشته باشيم كه نتيجه دلخواه و مطلوب را 
كسب كنيم. در جامعه اي كه به گفته نهادهاي دولتي 
بيش از نيمي از مردم زير خط فقر زندگي مي كنند، 
ارايه راهكارهايي مثل ازدواج دهه شصتي ها با هم يا 
ارايه وام فرزند آوري به خانواده ها نمي تواند موثر باشد. 
ما ابتدا بايد فق��ر را از بين ببريم بايد كاري كنيم كه 
افراد رفاه نسبي در جامعه داشته باشند، در واقع رفاه 
نسبي به دنبال خود تمامي آنچه را كه ما براي افزايش 
جمعيت و جواني جمعيت و... در جامعه نياز داريم به 

دنبال خود خواهد آورد.

بنابراين در اين بخش ما عملكرد مثبتي را مشاهده 
نكرديم و آنچه انتظار مي رود اين اس��ت كه در هفته 
آينده بايد به دنبال اخب��ار مثبت از روابط بين الملل 
ايران باش��يم. هرگونه اخبار مثبت��ي كه بتواند به ما 
اين سيگنال را بدهد كه بزودي شاهد گشايش هاي 
احتمالي در بح��ث روابط بين الملل خواهيم بود، در 
رشد بازار سهام موثر است اما در غير اين صورت احتماال 

روند رنج در بازار ادامه خواهد يافت.

براي بهره بردن از اين بازار اما اين مسائل كافي نيست. 
ما بايد با كنار زدن مشكالت داخلي، كاالهايي توليد 
كنيم كه بتواند براي مصرف در بازارهاي مختلف قابل 
استفاده باشد و از نظر كيفيت و قيمت توان رقابت با 
نمونه هاي مشابه را داشته باشد و اين در حالتي اتفاق 
مي افتد كه ما مشكالت داخلي را برطرف كرده باشيم.

آموزشكمكهاياوليهبهتمامدانشآموزان
مع��اون آم��وزش، پژوه��ش و فن��اوري جمعيت 
هالل احمر گفت: با مش��اركت ۹ هزار مربي، همه 
دانش آم��وزان ظرف س��ه ماه آين��ده مهارت هاي 
كمك ه��اي اوليه را فرا مي گيرن��د. پيمان صابري 
درباره جزييات آموزش كمك هاي اوليه و مخاطرات 
به دانش آموزان گفت: همه دانش آموزان سراس��ر 
كش��ور از پنجم دي، مهارت هاي كمك هاي اوليه 
و چگونگي واكن��ش در مخاط��رات را در مدارس 
آموزش مي بينند. او درباره كمك هاي اوليه گفت: 
كمك به افرادي كه در س��وانح و حوادث رانندگي 
يا طبيعي دچار شكستگي و خونريزي و مشكالت 
تنفسي شدند و نحوه مواجهه صحيح در بحران هايي 
همچون س��يل و زلزله از جمله اين موارد است كه 
قرار اس��ت در اين دوره آموزش��ي به دانش آموزان 
آموزش داده شود. معاون آموزش، پژوهش و فناوري 
جمعيت هالل احمر افزود: قرار اس��ت در اين دوره 
آموزشي براي دانش آموزان مخاطرات چهارشنبه 
پايان سال نيز آموزش داده شود تا دانش آموزان با 
مخاطرات اين رويداد آشنايي پيدا كنند. صابري با 

بيان اينكه قرار است، ۹ هزار مربي هالل احمر وظيفه 
آموزش در م��دارس را به عهده بگيرن��د، افزود: به 
منظور ماندگاري اين آموزش ها قرار است اين دوره 
آموزش��ي هر ۶ ماه يك بار در مدارس تكرار ش��ود. 
او درباره آموزش به س��اير عالقه مندان فراگيري 
كمك هاي اوليه گفت: عالقه مندان مي توانند با 
مراجعه به س��ايت خادم، اقدام به فراگيري اين 
آموزش هاي اوليه كنند همچنين پس از شركت 
و فراگيري در اين دوره ها مي توانند در آزمون هاي 
همين س��ايت ش��ركت ك��رده و گواهينامه اين 

دوره ها را از هالل احمر دريافت كنند.

يلدايگرانامسالراچهكسيبهچلهمينشيند

وعدههايدولتهمچنانعملينشدهاست
سنگيني بار تورم بر ُگرده مردم

روزي كه دولت در مجلس ارز ترجيحي 
را حذف كرد قرار بر اين شد تا با تدابير 
خاص كه البت��ه معلوم نبود اين تدابير 
چيس��ت و چگونه قرار است اجرايي شود، قيمت ها 
به ش��هريور ۱۴۰۰ بازگردد. قرار بود كاال برگ هاي 
الكترونيك به مردم داده ش��ود. اما هيچ كدام از اين 
دو وعده محقق نشد، تنها اتفاقي كه رخ داد افزايش 
يارانه با توجه به دهك هاي مختلف به مبالغ ۳۰۰ و 
۴۰۰ هزار تومان بود كه خود باعث افزايش تورم در 
جامعه ش��د. حاال مردم مي خواهند براي برگزاري 
يكي از جشن هاي باس��تاني خود آماده شوند، اما با 
اين وضعيت اقتصادي و گراني چله نشيني شب يلدا 

براي خيلي ها غير ممكن به نظر مي رسد. 

    چله نشيني گران 
طي همين روزهاي منتهي به طوالني ترين شب سال 
قيمت ميوه و آجيل شب يلدا با افزايش چشمگيري 
رو به روس��ت. اتحاديه آجيل و خشكبار تهران اعالم 
كرده كه قيمت آجيل ش��ب يلدا با مبلغ ۳۵۰ هزار 
تومان نهايي ش��ده اس��ت و مردم گران ت��ر نخرند. 
البته اين مبلغ مصوب ه��م مانند خيلي از مصوبات 
ديگر ضمان��ت اجرايي ندارد چرا كه اگر گش��تي در 
 شهر بزنيد و قيمت آجيل ش��ب يلدا را از قنادي ها و 
آجيل فروشي ها بپرس��يد به قيمتي زير ۴۵۰ هزار 
تومان نمي رسيد. در واقع اگر قرار باشد يك خانواده 
۴ نفره براي س��اعتي دور هم بنشينند و بدون اينكه 
مهمان اضافه اي داشته باشند، يلدا را جشن بگيرند 
بايد مبلغي بيش از يك ميلي��ون تومان براي خريد 
مخلفات اين شب هزينه كنند. اين چله نشيني براي 
خيلي از مردم گران تمام مي ش��ود و به همين خاطر 

بسياري حتي به برگزاري آن فكر هم نمي كنند. 

    قيمت ميوه هاي شب يلدا
در نرخنامه اتحاديه ميوه و تره بار

در نرخنام��ه اتحاديه ميوه و تره ب��ار، قيمت عمده 
هر كيلوگرم انار دماوند ۲۰ ت��ا ۴۵ هزار تومان، هر 

كيلوگرم انار ساوه ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان، هر كيلوگرم 
انار شيراز ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم 
هندوانه نيز ۵ تا ۱۲ هزار تومان اس��ت. الزم به ذكر 
است، خرده فروشي هاي سطح شهر مجاز هستند، 
تا ۳۵ درصد به قيمت ها در نرخنامه اتحاديه ميوه و 
تره بار اضافه كنند، به عبارت ديگر، قيمت ميوه در 
سطح ش��هر برابر با قيمت در نرخنامه به عالوه ۳۵ 
درصد سود براي خرده فروش است. رييس اتحاديه 
فروش��ندگان ميوه و تره بار تهران ب��ا اعالم قيمت 
ميوه هاي شب يلدا گفت: هندوانه بر اساس كيفيت 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران با قيمت ۵هزار، 
۷هزار و ۹هزار تومان به فروش مي رسد كه حداكثر 

سود خرده فروشي آن ۳۵ درصد است.
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه اس��داهلل كارگ��ر رييس 
اتحاديه فروش��ندگان مي��وه و تره بار ته��ران درباره 
قيمت ميوه هاي ش��ب يلدا اظهار داش��ت: انار ساوه 
حداقل ۱۰هزار توم��ان، به طور ميانگي��ن ۲۰هزار 
تومان و حداكث��ر ۳۰ هزار توم��ان در ميادين ميوه 
و تره ب��ار به صورت عم��ده فروخته مي ش��ود كه در 
خرده فروش��ي ها اين محصول حداكثر با ۳۵ درصد 
سود قابليت فروش دارد. او افزود: قيمت هر كيلوگرم 
انار ش��يراز نيز از ۱۵هزار تومان شروع مي شود و نرخ 
ميانگين آن ۲۵هزار تومان است و حداكثر با ۳۵هزار 
تومان در ميادين مركزي ميوه تهران به صورت عمده 
به فروش مي رسد. رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و 
تره بار ادامه داد: در صورتي كه ميوه فروشي در سطح 
شهر ميوه اي لوكس داش��ته باشد و حتي قيمت آن 
باالتر از اين نرخ ها باشد در صورتي كه فاكتور معتبري 
از خريد عمده خود ارايه دهد مشكلي ندارد به طوري 
كه انار لوكس دماون��د در ميدان مركزي و به صورت 
عمده به قيمت ۴۵ هزار تومان نيز به فروش مي رسد.

او تصريح كرد: قيمت هندوانه نيز بر اساس كيفيت 
آن در ميدان مركزي مي��وه و تره بار با قيمت هاي 
۵ه��زار تومان، ۷ه��زار تومان و ۹ه��زار تومان به 
فروش مي رسد كه حداكثر سود خرده فروشي آن 
۳۵ درصد اس��ت. همچنين قيمت پرتقال شمال 

در مي��دان مركزي ميوه و تره بار تهران بر اس��اس 
كيفيت با قيمت هاي ۶هزار تومان، ۱۰هزار تومان 

تا ۱۵هزار تومان به فروش مي رسد.

    نرخ هاي مصوب اجرايي نمي شوند
پيمان ابوطالبي، كارشناس بازار درباره نرخ مصوب 
اقالم ش��ب يلدا و رعايت آن توسط فروشندگان به 
»تعادل« مي گويد: مساله فقط نرخ هاي شب يلدا در 
بازار نيست، مساله اين است كه طي سال هاي اخير 
نرخ هاي مصوب هيچگاه اجرايي نش��ده اند، در واقع 
واس��طه ها و دالالن افرادي هستند كه اين نرخ هاي 
مصوب را براي خود در نظر مي گيرند و آنچه به دست 
مصرف كننده مي رسد حتي بيشتر از آن ۳۵ درصد 
سودي است كه براي فروشنده هاي خرده فروش در 
نظر گرفته شده است. در شرايط كنوني كه وضعيت 
اقتصادي كشور مساعد نيس��ت، نمي توانيم انتظار 
داشته باشيم كه اين نرخ ها به همان شكلي كه توسط 
اتحاديه ها ابالغ مي شوند اجرايي شوند. او مي افزايد: 
مساله اينجاست كه مردم نمي توانند براي اينكه يك 
كيلو انار را ۲۵ هزار تومان يا ۴۵ هزارتومان خريده اند 
شكايت كنند، در واقع كسي اين كار را انجام نمي دهد 
و همين اطمينان اس��ت كه باعث مي ش��ود دست 
دالالن در زمينه قيمت گذاري باز باش��د. به جرات 
مي توان گفت كه امس��ال براي خيلي از افراد تهيه 
اقالم شب يلدا امكان پذير نيست چرا كه قيمت هاي 
مصوب هم بس��يار با قيمت هاي سال هاي گذشته 
تفاوت دارند و افزايش قيمت به وضوح ديده مي شود. 

    حذف ارز ترجيحي اقتصاد را به كما برد
اين كارش��ناس بازار و اقتصاد در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مي گويد: متاس��فانه بايد بگوييم شرايط 
كنوني معيش��تي و اقتص��ادي به دليل ح��ذف ارز 
ترجيحي اتفاق افتاده اس��ت، در واقع يكي از داليل 
عم��ده وضعيت كنوني حذف اي��ن ارز بود، در حالي 
كه دولت وعده هاي بسياري براي جلوگيري از تاثير 
اي��ن كار بر بازار داد اما چون هيچ كدام از اين وعده ها 

عملي نشد در چنين شرايط دشواري گرفتار شده ايم.  
او مي افزايد: به زبان ساده تر مردمي كه در حال حاضر 
براي تامين معاش خود با مش��كل مواجه اند و حتي 
توان تامين دارو را ندارند، شايد آخرين دغدغه شان 
برگزاري ش��ب يلدا و خريد هاي مخصوص اين شب 
باشد. كس��ي كه توان تامين يك وعده غذاي روزانه 
براي اعضاي خان��واده اش را ندارد حت��ي از كنار انار 
كيلويي ۴۵ هزار تومان هم رد نمي شود. در واقع با اين 
شرايط يلدا هم از سبد خانوار ايراني حذف شده است 
و نمي توانيم انتظار داشته باش��يم افراد زيادي توان 
تامين هزينه هاي اين دورهمي ساالنه را داشته باشند. 

    بازگشت قيمت ها 
به شهريور ۱۴۰۰؛ واقعيت يا طنز

روزهاي س��ختي را از لحاظ اقتصادي پش��ت س��ر 
مي گذاريم، ش��رايطي كه هر روز دش��وارتر مي شود 
و مردم را در تنگناهاي معيش��تي بدي قرار مي دهد. 
 تنگناهايي ك��ه توان مقابل��ه با آن براي هر كس��ي
 امكان پذير نيست. افزايش قيمت دالر خواه ناخواه 
منجر به افزايش تورم مي ش��ود و اي��ن يعني تعداد 
بيش��تري از مردم بايد به زير خط فقر بروند. مساله 

فقط برگزاري شب يلدا نيست، يلدا يك جشن باستاني 
اس��ت، ش��ايد از نظر خيلي ها چندان هم با اهميت 
نباش��د، اما از بين رفتن همي��ن امكان هاي كوچك 
براي جمع شدن دور هم و گذراندن لحظه هاي خوش 
مي تواند در از بين بردن اميد به آينده بسيار مهم باشد. 

    سالمت جامعه زير سايه گراني
در خطر است

عليرضا حي��دري، كارش��ناس مس��ائل اقتصادي و 
نايب رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري نيز در 
مورد وضعيت اقتصادي و وعده دولت در مورد بازگشت 
قيمت ها به شهريور سال ۱۴۰۰ گفت: فعال مشخص 
نيست دولت چه كار مي خواهد انجام دهد اما بازگشت 
به قيمت هاي شهريور سال ۱۴۰۰ كه در اليحه بودجه 
س��ال جاري آمده، بعد از ح��ذف ارز ترجيحي به نظر 
امكان پذير نيست و بيش��تر چيزي شبيه طنز است.  
او بي��ان كرد: وقتي ارز ترجيح��ي را حذف و قيمت ها 
را با قيم��ت ارز نيمايي تعريف كردن��د و به جاي آن 
س��رانه يارانه جديد تعريف كردند ديگر بازگش��ت به 
قيمت هاي شهريور ۱۴۰۰ غيرممكن است مگر اينكه 
يارانه را حذف كنند و قيمت ها را به شهريور سال ۱۴۰۰ 

برگردانند كه مشخص نيس��ت اراده اي براي اين كار 
وجود داشته باشد. به خصوص اينكه دولت تاكيد دارد 
كه به سمت آزادسازي قيمت ها برود. ضمن اينكه بايد 
به اين نكته توجه كرد كه اگرچه در ابتداي سال، دولت 
قيمت برخي از اقالم را باال برد اما افزايش قيمت به آن 
چند قلم كاال محدود نماند و بسياري ديگر از كاالها به 
تبعيت از آنها افزايش قيمت داشتند. اين كارشناس 
مسائل اقتصادي ادامه داد: نكته مهم تر اين است كه با 
چنين سياستي الگوي مصرف تغيير مي كند و بخش 
زيادي از جامعه از مصرف برخي از كاالهاي اساسي 
كه تا پيش از اين استفاده مي كردند محروم مي شوند. 
يعني وقتي قيمت كااله��اي تأمين كننده پروتئين 
مثل تخم مرغ و ش��ير و غيره، به طور مستقيم و غير 
مس��تقيم و متاثر از سياس��ت هاي اقتصادي دولت، 
افزايش پيدا مي كند ميزان مصرف اين مواد كاهش 
پيدا مي كند. حيدري گفت: يكسري از گروه ها اساسا 
نمي توانند از مواد غذايي مورد نياز خود استفاده كنند 
كه اين س��المت جامع��ه را به خطر مي ان��دازد. اين 
مسائل بسيار مهم هستند اما دولت در تنظيم و اجراي 
سياست هاي خود به آنها توجه نكرده است. پس بايد 
منتظر پيامدهاي بيشتر اين قبيل سياست ها باشيم.

گزارش

عايدي4۰۰هزارتومانيكودكانكاردرتهران
مديرعامل س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران از برنامه قرارگاه اجتماعي 
براي اس��تعداديابي ك��ودكان كار خب��ر داد. احمد 
احمدي صدر اظهار كرد: كودكاني كه بر سرچهارراه ها 
كار مي كنند اجيرشدگاني هس��تند كه يا از طرف 
خانواده هايشان يا از س��وي افرادي ديگر مجبور به 
كار ش��ده اند. او با اش��اره به اينكه طرح هاي ضربتي 
براي ساماندهي كودكان كار تاكنون جوابگو نبوده 
و شهرداري تهران با طرح هاي ساماندهي اينچنيني 
مخالف است، ادامه داد: س��ازمان بهزيستي ۳۲ بار 
چنين طرح هايي را برگزار كرده اس��ت، اما تاكنون 
موفق بوده اس��ت؟ آيا ما ديگر در س��طح شهر و سر 
چهارراه ها ك��ودكان كار را نمي بينيم؟ پس چنين 
طرح هاي ضربتي و ساماندهي پاسخگو نخواهد بود. 
احمدي صدر بيان كرد: كودكان بر سرچهارراه ها كار 
مي كنند به دليل اينكه درآمد خوبي عايد آنها مي شود. 
كف درآمد اين ك��ودكان در يك روز بين ۴۰۰ هزار 
تومان تا يك ميليون تومان در روز اس��ت. بعضي از 
سرشبكه ها كه اين كودكان برايشان كار مي كنند، 
بين ۵ تا ۸ كودك را اجير كرده اند. رييس س��ازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران اضافه كرد: كف درآم��دي اين اكيپ ها، باند 
مافيايي ي��ا خانواده ها ماهانه ح��دود ۱۰۰ ميليون 
تومان است، پس نمي توان اينطور تصميم گرفت كه 
اين كودكان و خانواده ها تحت پوشش دستگاه هاي 
حمايتي، قرار گيرند، چراكه كدام دستگاه حمايتي 
مي تواند درآمدهايي كه اين گروه ها به دست مي آورند 
را جب��ران كند. او با تاكيد بر اينك��ه در گام اول بايد 

تمام سرش��بكه هايي كه اين كودكان را صبح ها بر 
سر چهارراه هاي مشخص پخش مي كنند دستگير 
كنيم، گفت: دستگيري اين سرشبكه ها كار سختي 
نيست فقط كافي اس��ت ۶ صبح ماموران انتظامي 
برسر چهارراه ها حضور داشته باشند و خودرويي كه 
كودكان را پياده مي كند، توقيف و راننده را دستگير 
كنند. اگر خب��ر اين اقدام در بي��ن تمام اكيپ هاي 
اينچنيني بپيچد، ديگر ج��رأت ندارند كودكان را 
بر سرچهارراه بياورند. احمدي صدر افزود: سازمان 
رفاه يك ب��ار در چهارراه هايي كه ك��ودكان حضور 
دارند اعالميه پخش كرد كه اقدام شما طبق قانون، 
تكدي گري محسوب مي شود و بين ۶ ماه تا يكسال 
زنداني خواهيد داشت كه پس از اين كار تا چند روز به 
چهارراه هاي مربوطه سر زديم هيچ كودكي حضور 
نداشت. ما توقع داريم هيچ برخوردي نكنيم، تذكر 
هم ندهيم اما اين كودكان و سرشبكه هايشان جمع 
شوند. احمدي صدر با بيان اينكه طرح استعداديابي 
و توانمندس��ازي كودكان كار در قرارگاه اجتماعي 
تصويب ش��ده و به زودي اجرا خواهد شد، ادامه داد: 
اين طرح، نگاه صددرصد حمايتي از كودكان كار دارد. 
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