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بودجه نياز به تحليل ندارد بررسي كليات اليحه بودجه سال 1402 در بخش صنعت حمايت و شعارهاي اقتصادي
بودجه 1402 در شرايطي راهي 
بهارستان شده است كه بسياري 
از تحليلگران معتقد اين بودجه 
با مشكالت ساختاري عديده اي 
روبه روست. عملياتي نيست، 
بهره وري در آن مورد توجه قرار 
نگرفته است؛ ش��فاف نيست 
و... از جمل��ه چالش هاي پيش 
روي بودجه، هزينه هاي جاري باال و بودجه عمراني پايين 
و غيرعملياتي است. با اين اعداد و ارقامي كه در بودجه قرار 
دارد، معتقدم ضرورتي براي بررسي جزييات بودجه احساس 

نمي شود، چرا كه اين بودجه فاقد شفافيت الزم است.
1( طبق برآوردها حدود 40 درصد درآمدها و هزينه هاي 
)كسب ش��ده كل در كش��ور( در اختيار )بودجه( دولت 
اس��ت. معناي اين عدد و رقم اين است كه بودجه عمال در 
راستاي پرداخت حقوق و دستمزدها است. اين روند نشان 
مي دهد كه بودجه در ايران نه در راستاي رشد كشور بلكه 
براي گذران هزينه هاي جاري است. اين روند در بلندمدت 
باعث مي شود تا هر س��ال بودجه دولت فربه تر شود و در 
نقطه مقابل بخش هاي عمراني دچار كاهش شوند. نحيف 
شدن بخش هاي عمراني باعث ركود كسب و كار و گسترش 

فقر مي شود.
2( حدود 60درصد از بودجه مزبور در اختيار شركت هاي 
دولتي و از اختيار كامل دولت خارج است؛ اين رويكرد 
هم يكي از مش��كالت عديده بودجه در س��ال جاري 
است؛ در واقع بيش از 60درصد كل بودجه از دسترس 
شفافيت خارج است و در تاريكخانه ها قرار دارد. زماني 
اين مشكل برجسته تر مي شود كه بدانيم، طي سال هاي 
اخير بخش قابل توجهي از زيان انباش��ته ش��ركت ها 
)بانك ها و...( در بخش بودجه شركت هاي دولتي قرار 
داشته است. يعني مديران اين ش��ركت ها براي خود 
پاداش ها و مزاياي زيادي در نظر مي گرفتند، در حالي 
كه كل عملكرد آنها با زيان انباشته مواجه شود. كسي 
نمي داند، چگونه شركت هاي زيان ده براي مديرعامل 
و هيات مديره پاداش هاي نجومي تخصيص مي دهند؟ 
اين روند پر از آسيب برآمده از  اين چالش مهم است كه 
بودجه ش��ركت هاي دولتي در ايران ذيل نظارت هاي 
كاربردي قرار ندارد و كسي از عملكرد آنها آگاه نيست. 
مجلس مي بايست به بررسي اين تاريكخانه ها ورود كند 
تا مشخص شود چه ميزان از اقتصاد كشور دچار زيان و 
ادامه در صفحه 8 خسارت است. 

ما در س��ال هاي گذش��ته و در 
دولت ه��اي مختلف ش��اهد آن 
بوده ايم كه در جريان يك س��فر 
يا بازديد يا پس از انتش��ار برخي 
خبرها، ناگهان اعالم مي ش��ود 
ك��ه يك طرح حمايت��ي تازه در 
دستور كار قرار گرفت و قرار است 
وضعيت در آن نقطه خاص تغيير 
كند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با وعده ها فاصله قابل توجهي 
داشته است. در واقع ما بارها شاهد آن بوده ايم كه اين طرح هاي 
كوتاه مدت يا در زماني كوتاه به ضد خود تبديل شده اند يا در 
نهايت به بستري براي رانت بدل شده اند. در رابطه با مسائلي 
كه در هفته هاي گذشته براي حمايت از كوله بران مطرح شده 
نيز مي توان به همين چالش ها اشاره كرد. يكي از موضوعاتي 
كه در سال هاي گذشته براي اقتصاد ايران مشكالت فراواني 
ايجاد كرده، موضوع قاچاق اس��ت. اين مساله البته به شكلي 
دوگانه عمل مي كند، ما از سويي با قاچاق كاال به داخل كشور 
مواجه بوده ايم و از س��وي ديگر با برخي سياس��ت هاي غلط 
ارزي، قاچاق معكوس ني��ز در حوزه هاي مختلف در اقتصاد 
ايران ديده شده است به شكلي برخي كاالهايي كه ارز 4200 
توماني مي گرفتند، به ش��كل غيررس��مي و پنهان از كشور 
خارج مي شدند. ما در سال هاي گذشته شاهد آن بوده ايم كه 
بسياري از كاالهايي كه بعضا مصرفي هستند نيز در فهرست 
ممنوعيت هاي وارداتي قرار گرفته اند و همين موضوع باعث 
شده اين كاالها از مسيرهاي غيررسمي به كشور وارد و در بازار 
عرضه شوند. از لوازم خانگي گرفته تا لوازم آرايشي، همچنان 
سهم كاالهاي خارجي در بازار بسيار باالست و با ممنوعيت 
واردات رس��مي، اين كاالها از مبادي غير رسمي وارد كشور 
مي شوند. وقتي ارزيابي ها از قاچاق يك ميليارد دالري لوازم 
خانگي خبر مي دهند، يعني ما با يك قاچاق سازمان يافته طرف 
هستيم و نمي توان اين حجم كاال را تنها به كوله بران نسبت 
داد و از اي��ن رو بايد مقابله با اين قاچاق نيز اصولي و هدفمند 
انجام شود. به اين ترتيب ما بايد در نظر داشته باشيم كه اگر بنا 
بر اصالح اقتصادي است، بايد ابتدا به مسائل كالن و ساختاري 
فكر كنيم و سپس به سراغ سياست هاي اصالحي محدودتر 
حركت كنيم. واقعيت اين است كه تا زماني كه حال اقتصاد 
ايران در تمام ابعاد خوب نش��ود، نمي توان انتظار داشت كه 
سياست هايي كه با هدف بهبود وضعيت بخش هاي مختلف 
تدوين مي ش��وند نيز به نتيجه نهايي برسند. ما در سال هاي 
گذشته بارها تجربه كرده ايم كه طرح هايي كوتاه مدت و بعضا 
پرس��ر و صدا براي بهبود وضع اقتصادي مردم در استان هاي 
مختلف كشور اجرايي شده اند كه يا پس از مدتي كوتاه فراموش 

شده اند يا در رسيدن به اهداف كالن خود ناكام مانده اند.

جهت گي��ري كل��ي اليحه 
بودجه سال 1402 در حمايت 
از توليد مش��ابه س��ال قبل 
بهره گي��ري از دو ابزار تامين 
منابع مالي و معافيت مالياتي 
است. همچنين بررسي اليحه 
بودجه س��ال 1402 نشان از 
ع��دم تغيير رويك��رد اليحه 
نسبت به سازمان هاي توسعه اي به عنوان يكي از نهادهاي 
تسهيلگر فضاي كسب  و كار بخش توليد است. از طرفي، 
لغو معافيت حقوق ورودي )از 4 به 1 درصد( كه در سال 
گذشته به واردات كاالهاي سرمايه اي و مواد اوليه صنعتي 
اعطا شد نيز يكي از تغييراتي است كه نياز است با دقت نظر 
بيشتري در خصوص آن بحث شود كه در ادامه اهم نكات 

مدنظر در خصوص موارد پيش گفته ارائه مي شود: 
1- مجوز به دول��ت براي اعطاي معافي��ت مالياتي به 

واحدهاي توليدي و دائمي كردن آن 
در اليحه بودجه 1402، به دولت اجازه داده شده است كه 
به اشخاص حقوقي )شركت ها(، براي حمايت از توليد و 
متناسب با شرايط اقتصادي، تا 7 درصد معافيت حقوق 
ورودي اعطا شده و ماليات آنها از 25 درصد موضوع ماده 
)105( قانون امور گمركي ب��ه 18 درصد كاهش يابد. 
همچنين با توجه به اينكه حكم مذكور قرار اس��ت در 
قالب قانون دائمي قرار بگيرد، بررسي آثار و پيامدهاي 
ميان مدت و بلندمدت اين حكم ضروري به نظر مي رسد. 

درباره اين ماده نكات زير قابل ذكر است: 
اگرچه بند مذك��ور با هدف حماي��ت از توليد نگارش 
ش��ده اس��ت اما ابهامات موجود در ن��گارش و به ويژه 
عبارت »متناسب با پيش بيني شرايط اقتصادي كشور« 
اختيارات سياستگذاري را كامال تابع تصميمات سازمان 
ماليات��ي و نه بنا بر مقتضيات سياس��تگذاري صنعتي 
مي س��ازد. عالوه بر اي��ن، درحالي كه سياس��تگذاري 
مالياتي در دنيا معموال با منطق مخالف چرخه اي صورت 
مي گيرد. به اين معني كه دولت در ش��رايط وقوع ركود 
اقتصادي با كاهش نرخ مالياتي شركت ها تالش مي كند 
تا خروج از ركود را تسريع كند، تاثيرپذيري كسر بودجه 
دولت در ايران از ركود )كه معموال براس��اس نوس��ان و 
سقوط درآمدهاي نفتي رخ مي دهد(، نرخ گذاري مالياتي 
را در ايران دچار رويه اي موافق چرخه اي كرده و معموال در 
دوره هاي ركود، دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي 
خود به افزايش نرخ هاي مالياتي روي مي آورد. اگر چه در 

سال هاي اخير بر افزايش و تنوع پايه هاي مالياتي براي 
افزايش درآمد مالياتي بدون ضربه به توليد بحث شده 
است، اما ابهام موجود در اين بند، مي تواند زمينه اي براي 
افزايش نرخ ماليات در دوره ه��اي ركود بوده و به جاي 

حمايت از توليد، مانع آن شود. 
مساله بعدي اينكه تنظيم نرخ ماليات متفاوت يا يكسان 
براي رشته فعاليت هاي مختلف توليدي مي تواند آثار 
و پيامدهاي متفاوتي داشته باشد. نرخ يكسان، قابليت 
اجرايي آس��ان تري دارد اما نرخ متفاوت مي تواند ابزار 
بهتري براي تش��ويق فعاليت هاي اولويت دار باش��د. 
بنابراين جايگزيني ميان سهولت اجرا و حمايت موثرتر 
در اينجا وجود دارد. به نظر مي رس��د مج��وز به دولت 
براي اعمال معافيت »تا 7 درصد« به معني مجوز براي 
استفاده از نرخ گذاري متفاوت جهت تشويق فعاليت هاي 
اولويت دار باشد اما مرجع تنظيم ماليات براي »حمايت از 
توليد« مشخص نيست، عبارت كلي »دولت« مشخص 
نمي س��ازد كه آيا وزارت صمت و سازمان برنامه  هم به 
عنوان دو سازمان متولي و مجري سياست هاي صنعتي 
در تنظيم اين سياست هاي مالياتي نقش خواهند داشت 
يا خير؟ به نظر مي رسد تصريح نحوه تنظيم سياست ها 
)به ط��ور مثال در قالب تصريح كميت��ه متولي اعطاي 
معافيت مالياتي( مي تواند در تنظيم بهتر اين سياست 

موثر باشد. 
2- لغو معافيت حق��وق ورودي )از 4 به 1 درصد( كه در 
سال گذشته به واردات كاالهاي سرمايه اي و مواد اوليه 
صنعتي اعطا شد  در سال گذشته، تغيير نرخ ارز مبناي 
محاسبه حقوق ورودي از نرخ مرجع به نرخ ETS موجب 
فشار تورمي و اختالالتي شد كه از جمله پيامدهاي آن، 
درخواس��ت توليدكنندگان از دولت براي لغو ماده )3( 
قانون جهش توليد دانش بنيان )مشمول حقوق گمركي 
شدن واردات ماشين آالت خط توليد( را در پي داشت. 
 ETS با توجه به اينكه از سال گذش��ته تاكنون نرخ ارز
افزايش يافته است، افزايش حقوق گمركي پايه از 1 به 4 
درصد در س��ال 1402 آثار و تبعات تورمي و ركودي در 
پي خواهد داشت. بنابراين اگرچه افزايش حقوق گمركي 
مي تواند موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و نيز 
حمايت از توليد داخل شود، اما با توجه به ميزان وابستگي 
وارداتي متفاوت در رشته فعاليت هاي مختلف توليدي و 
به تبع آثار تورمي و ركودي آن، اين بند نيازمند بررسي 
دقيق تر )محاسبه آثار و پيامدهاي آن( به تفكيك رشته 
ادامه در صفحه 8 فعاليت هاست.   

محمدرضا منجذب مصطفي طاهريعلي شريعتي

اكونوميست بررسي كرد  از تقاضاي افزايش 57 درصدي 
تا پايان مهلت خزانه 

 تورم ۸۵ درصدي 
با مدل اقتصادي اردوغان!
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 روايت يك ازدواج مصلحتي از جنس نفت 
در گفت وگوي»تعادل« با كارشناس حقوق نفت و گاز

مسكو و رياض تصميمات اوپك پالس را رقم مي زنند 

»تعادل« علت جهش اجاره بها و راه حل آن را بررسي كرد

تفاوت چشم انداز 
ژئوپليتيكي رهبران 
سعودي با آمريكا 

 فراموشي وعده بهارستان
در زمستان

 پاسخ هاي سازمان برنامه و بودجه 
به سه گزارش  روزنامه »تعادل«

ازآنجايي كه نظام بين المل��ل از نظم تك قطبي پس از 
جنگ سرد به سيستمي با محوريت كمتر، تغيير مي كند، 
نظم هاي منطقه اي متزل��زل به ويژه در برابر بي ثباتي، 
آسيب پذير هستند. نگراني كشورهاي منطقه خاورميانه 

و شمال آفريقا از كاهش تعهدات اياالت متحده به منطقه 
يكي از مهم ترين عواملي اس��ت كه مساله استراتژي 
عربستان در خليج فارس را مهم تر و به درك ژئواستراتژي 
صفحه 3 را بخوانيد فزاينده چين در...  

 »تعادل« بررسي مي كند چرا شيوه 
قيمت گذاري لوازم خانگي  اصالح نمي شود؟ 

صمت مخالف 
توليدكننده  
بالتكليف! 

يادداشت-1

 دالر تا كجا 
اوج مي گيرد؟

نرخ ارز دي��روز وارد داالن 
ب��االي 44ه��زار توماني 
ش��د و متعاقب آن سكه 
هم ركورده��اي قبلي را 
پشت سر گذاشت و اعداد 
و ارقام عجيبي را ثبت كرد. 
مطابق معم��ول مقامات 
اقتصادي دولت هم اعالم 
كردند، شهر در امن و امان است و هيچ كمبودي در 
ذخاير ارزي و طالي كشور وجود ندارد، اما بازارها بدون 
توجه به اين اظهارات جنب و ج��وش خود را تداوم 
بخشيدند و نوسانات ادامه يافت. اما اين روند نزولي 
ارزش پول ملي كه در گراني دالر و س��كه و... نمايان 
مي شود تا كجا ادامه پيدا مي كند؟ كدام سياست هاي 
اقتصادي در تسريع اين نزول تاثيرگذار است و كدام 
سياست گذاري ها مي توانند اندكي ثبات به اقتصاد 
تزريق كنند؟ مساله مهم در خصوص ايران آن است 
كه در ايران، اقتصاد هرگز به عنوان اولويت مطرح نبوده 
است. ترسيم اين جهان بيني، بسيار مهم است و ساير 
تصميم سازي ها برآمده از آن است. در ايران اقتصاد، 
اولويت نيست و ساير موضوعات )از جمله سياست، 
ايدئولوژي و...( به عنوان اولويت مطرح مي شود. چرا 
اولويت بودن اقتصاد مهم است؟اهميتش در آن است 
كه ساير تصميم سازي ها را متاثر مي سازد. مثال چين 
تا قبل از دهه 80 خورشيدي موضوعات ايدئولوژيك، 
سياسي و... را اولويت نخست خود مي دانست؛ پس از 
دهه 80 اما اين نگاه تغيير كرد و چين اقتصاد را اولويت 
خود قلمداد كرد و تصميم گرفت كه در پهنه اقتصاد، 
رقابت را پيگيري كند. تضادهايش با اياالت متحده و 
غرب ادامه داشت اما صحنه ديگري را )اقتصاد( براي 
رويارويي برگزيد. پس از اين تغيير راهبردي است كه 
اژدهاي خفته ناگهان بيدار مي شود و چين آرام آرام 
خود را به راس هرم اقتصاد جهاني نزديك مي سازد 
و براي مردمش رفاه و رش��د به بار مي آورد. ايران هم 
در مسير اين دو راهي قرار دارد و بايد تصميم بگيرد 
كه آيا اقتصاد را اولويت نخست مي داند يا نه؟ وقتي 
اقتصاد اولويت نباشد، گزاره هاي بيروني در اقتصاد 
اثرگذار مي شوند نه سياست هاي دولت. سياست هاي 
دولت در خصوص رشد اقتصادي، صادرات، واردات 
و... تاثيري ندارد و تنها گزاره هاي بيروني هس��تند 
كه در ب��ازار و اقتصاد اثر مي گذارن��د. در اين فضا هر 
اتفاق كوچك، هر شوكي، هر متغير بيروني مي تواند 
تغييرات نزولي در بازار ايجاد كند. ضمن اينكه باور و 
ديدگاه فعاالن اقتصادي هم بر اين امر قرار مي گيرد كه 
سياست هاي دولت اهميتي در بازار ندارد و گزاره هاي 
بيروني )غير از سياست هاي دولت( دوخته شود. به 
عنوان نمونه در اين مدل، چشم فعاالن اقتصادي به 
جاي اينكه به تصميم سازي هاي اجرايي و مديريتي 
دوخته شود به اخبار حوزه سياست خارجي دوخته 
مي ش��ود كه ببينند آي��ا برجام در مس��ير احيا قرار 
دارد يا در مس��ير خروج از توافق. وقتي اروپا يا امريكا 
اعالم مي كنند كه فعال برنامه اي براي توافق ندارند، 
ناگهان بازارهاي ايران به نوبت نسبت به آن واكنش 
نش��ان مي دهند. اين در حالي است كه همين امروز 
رييس كل بانك مركزي اعالم مي كند ذخاير ارزي در 
شرايط مطلوبي قرار دارد و كمبودي در اين خصوص 
مشاهده نمي شود. وقتي ارز به اندازه كافي وجود دارد 
چه عاملي باعث نوسان مي شود؟ گزاره هاي بيروني و 
اخبار خارجي است كه باعث شكل گيري اين تكانه ها 
مي شود. در اين ميان ممكن است برخي اين پرسش 
را مطرح كنند كه نظام تصميم سازي كشور در اين 
اتمسفر چگونه بايد عمل كند؟ معتقدم اين موضوع 
در كوتاه م��دت بهبود پيدا نمي كن��د و بايد براي آن 
هزينه هاي بااليي پرداخت شود. وقت عالمت هاي 
منظم بلندمدت به بازارهاي كشوري داده مي شود و 
در سياست هاي كشور هم اقتصاد اولويت نيست، بازار 
متوجه مي شود كه اولويت هاي سياسي ثبات دارد و 
اقتصاد فاقد ثبات است. اينطور مي شود كه چشم خود 
را به عوام��ل بيروني مي دوزد و منتظر كوچك ترين 
نشانه است كه از دارايي خود حفاظت كند. بايد توجه 
داشت كه فعاالن اقتصادي بسيار هوشيار هستند و با 
كوچك ترين نوساني، گارد دفاعي به خود مي گيرند 
تا از خود و داشته هايش��ان حفاظت كنند. اين گارد 
دفاعي به خودي خود باعث نوسان مي شود، چرا كه 
نظام عرضه و تقاضا را در كشور به هم مي ريزد. شما 
وقتي بخواهيد از دارايي ريالي خود حفاظت كنيد، 
چه مي كنيد؟ ارز مي خريد، س��كه مي خريد، ملك 
مي خريد، خودرو مي خريد و... اين واكنشگري باعث 
ادامه در صفحه 8 به هم خوردن عرضه و... 

مرتضي عزتي

يادداشت-2

باز هم گراني ارز و باز هم 
بي توجهي مسووالن

باز هم ن��رخ ارز افزايش 
يافت؛ خب��ري تكراري 
ك��ه ايراني��ان ط��ي 
سال هاي اخير به كرات 
با آن دس��ت به گريبان 
هس��تند و هر از گاهي 
بروز مي كند. اين روند 
به خصوص از دهه 90 
و آغاز تحريم ها به صورت مستمر تكرار مي شود. 
اما راهبرد مناسبي از سوي مسووالن در مواجهه 
با آن انديشيده نمي ش��ود. اين سوءمديريت ها 
به دولت خاص��ي هم اختصاص ن��دارد. هم در 
دولت روحاني و رياس��ت همت��ي و هم در زمان 
دولت رييس��ي و صالح آبادي يك چنين روندي 
در پيش گرفته مي ش��ود. بنابراين مش��كالت 
اقتصادي ايران ناشي از ايرادات بنياديني است 
كه اقتصاد ايران مدت هاس��ت با آن دس��ت به 
گريبان است. سال هاست كه اهالي اقتصاد درباره 
نظ��ام بودجه ريزي معيوب، مش��كالت مرتبط 
با نرخ بهره، كس��ري بودجه، رشد نقدينگي و... 
هشدار مي دهند اما نه تنها به اين هشدارها توجه 
نمي شود، بلكه در بس��ياري از مواقع به گونه اي 
رفتار مي شود كه انگار دستي در كار است كه بر 
حجم مشكالت بيفزايد. اما چه بايد كرد؟ واقع آن 
است كه نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران در نقطه 
تعادل قرار ندارد. اين روند بر رشد تورم مي افزايد 
و اقتصاد را دچار بي تعادلي مي كند. تا زماني كه 
به اين ضرورت بنيادين توجه نش��ود نمي توان 
توقع داش��ت كه تورم مهار ش��ود. افزايش نرخ 
بهره حقيقي براي مدت 6 تا9 ماه مي تواند بخش 
قابل توجهي از مشكالت مرتبط با تورم را كاهش 
دهد. اما همه افرادي كه با افزايش اين نرخ بهره 
حقيقي مخالفت مي كنند، افرادي هس��تند كه 
درك روشني از مسائل بنيادين اقتصادي ندارند. 
سياس��ت هاي پولي در حوزه اقتصاد در برخي 
موارد در ظاهر معنايي دارند اما در باطن معناي 
ديگري را به ذهن متب��ادر مي كنند. در اقتصاد 
ايران هم نرخ بهره حقيقي از اين دست گزاره ها 
است كه بايد وراي ظواهر امر به محتواي دروني 
اثرات آن توجه كرد. اما تصميم سازان اقتصادي 
كشور نه تنها به اين ضرورت ها توجه نمي كنند، 
بلكه گاهي متضاد ضرورت ها عمل مي كنند. تا 
زماني كه اقتصاد در ايران اولويت نيابد و از نرخ بهره 
حقيقي براي كوتاه مدت اس��تفاده نشود، ارزش 
دالر افزايش مي ياب��د و ارزش پول ملي كاهش 
مي يابد. حتي به تعادل رس��اندن نرخ بهره براي 
كوتاه مدت اثرگذار اس��ت، براي بلندمدت بايد 
ابتدا در حوزه بين المللي دچار گشايش شويم و 
در مرحله بعد هم تالش كنيم تا رشد نقدينگي 
كنترل شود. بدون توجه به مساله برجام نمي توان 
توقع داشت كه اقتصاد در مسير بهبود قرار بگيرد. 
اين روزها كشورهاي غربي، پالس هاي مناسبي 
ارسال نمي كنند و اين روند باعث شده تا انتظارات 
تورمي در اقتصاد دچار نوسان شود. از سوي ديگر 
نظام تصميم سازي هاي اقتصادي هم به گونه اي 
است كه چشم انداز روش��ني از آينده اقتصاد را 
ارايه نمي كند. در اين ش��رايط كه ن��ه در حوزه 
بيروني دورنماي مثبتي مشاهده مي شود و نه در 
حوزه تصميم سازي هاي داخلي اقتصاد روند رو 
به رشدي مشاهده مي شود، بروز نوسان در نرخ 
دالر بسيار طبيعي است. وقتي نرخ ارز هم دچار 
نوسان مي شود. ايرانيان تالش مي كنند با تبديل 
دارايي هاي ريالي خود به دالر، از دارايي هاي خود 
صيانت كنند. اي��ن روند در بلندمدت چرخه اي 
را در اقتصاد ش��كل مي دهد كه در آن نوسانات 
پي درپي پشت سر هم از راه مي رسند. براي حل 
اين مشكل ابتدا بايد برجام و مناسبات ارتباطي با 
جهان پيراموني اصالح شود. در مرحله بعد افراد 
متخصص سكان هدايت ساختارهاي اقتصادي 
را به دست بگيرند و نهايتا نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي به س��مت تصميمات درست حركت 
كند. بايد از مس��ووالن پرسيد، چند سال است 
كارشناس��ان در خص��وص خط��ر بودجه هاي 
غيركاربردي و كسري بودجه متعاقب آن هشدار 
مي دهند، چند س��ال اس��ت درباره خطر تاثير 
كسري بودجه در رش��د نقدينگي و نهايتا تورم 
باال تذكار مي دهند اما مسووالن نه تنها توجهي 
نمي كنند، بلكه مدام بودجه اي پر از مشكل و ايراد 

ارايه مي كنند.

پيمان مولوي



در ح��ال حاضر در كنار س��اير اقدام��ات به صورت 
همزم��ان براي تدوي��ن نهايي برنام��ه هفتم تالش 
مي كنيم. اميد داريم در آينده خيلي نزديك بتوانيم 
برنامه هفتم توسعه را به دولت تحويل دهيم تا دولت 
آن را به مجلس بفرس��تد. اميد اس��ت ت��ا زماني كه 
مجلس بررسي بودجه كل كش��ور سال ۱۴۰۲ را به 
اتمام برساند، تدوين برنامه هفتم نيز به پايان برسد 
و ابتدا به دولت و بعد از آن به قوه مقننه ارايه ش��ود. 
پيش بيني ما اين است تا دو الي سه هفته آينده برنامه 
هفتم توسعه را به دست دولت برسانيم؛ البته اين بازه 
زماني بس��تگي به آن دارد وقت ما تا چه ميزان براي 

بررسي بودجه سال آينده در مجلس گرفته شود.
اين بخش��ي از صحبت هاي روز گذش��ته مس��عود 
ميركاظمي – رييس سازمان برنامه و بودجه – است. 
صحبت هايي كه نش��ان مي دهد ك��ه ديگر خبري از 
بازگشت يا توقف بررسي اليحه بودجه نخواهد بود و 
دولت كار بر روي برنامه هفت��م را ادامه مي دهد. او در 
حالي از آماده شدن برنامه ظرف سه هفته آينده خبر 
داده كه پيش از اين صحبت هايي مبني بر اينكه اين 
برنامه تا پايان دي ماه به مجلس خواهد رسيد مطرح 
شده بود و حاال به نظر مي رسد بايد تا روزهاي پاياني 

بهمن ماه براي رونمايي دولت از اين برنامه صبر كرد.
در كنار برنام��ه اما بودجه نيز ش��رايط خاص خود را 
دارد. در روزهاي گذشته انتقاداتي از سوي نمايندگان 
مجل��س درباره وضعيت ماليات س��تاني، پيش بيني 
فروش نفت و نرخ تس��عير ارز مطرح شده بود كه بايد 
تا بررسي جزييات اليحه در مجلس و مشخص شدن 
ديدگاه نهايي نمايندگان در رابطه با آنها صبر كرد. در 
كنار آن، يكي از اصلي ترين موضوعات باقي مانده در 
اين حوزه به بحث پيش بيني افزايش حقوق در سال 
آينده باز مي گردد. در شرايطي كه نرخ تورم بر اساس 
آخرين گزارش اعالم شده از سوي مركز آمار ۴5 درصد 
است، دولت براي افزايش حقوق سال آينده پيش بيني 
افزايش حقوق ۲۰ درصدي داش��ته كه اين موضوع با 
انتقاداتي از سوي نمايندگان مجلس مواجه شده است.

دول��ت در مقابل مي گويد كه با توج��ه به منابع مالي 
مح��دود و البته تالش براي كاهش س��رعت رش��د 
نقدينگي، راه��ي جز مديريت هزينه ها ن��دارد و اگر 
مجلس بنا بر افزايش ش��ديد حقوق ها بگذارد اجراي 
بودجه س��ال آينده با دش��واري مواجه مي شود. اين 
صحبت ها در رابطه با كارمندان در حالي مطرح شده 
كه اتحاديه هاي كارگري تقاض��اي افزايش حقوقي 
بس��يار بيش��تر از اين رق��م دارند. عليرض��ا حيدري 
)كارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيات مديره كانون 
بازنشستگان تهران( با اشاره به مواضع مزدي موجود در 
سطح مديران و فعاالن اظهار كرد: باتوجه به موقعيت 
خطير تورمي امسال، اين ايده كه ما مبناي مزد را ميزان 
افزايش يافته سال گذشته ارزيابي و روي سطح افزايش 
سال گذشته مطالبه كنيم، راهبرد مذاكراتي از بيخ و بن 
اشتباه است، چون ميزان سبد حداقل معيشت و ميزان 
تورم و تورم مواد غذايي رشد كامال متفاوتي نسبت به 

سال ۱۴۰۰ داشته است.
نايب رييس اتحاديه پيشكس��وتان جامعه كارگري 
اظهار كرد: نهاد دولت و مش��خصا س��ازمان برنامه و 
بودجه درحال تصميم گيري براي حقوق و مزد جمع 
زيادي از كارگران و كاركنان و بازنشس��تگان كشور 
هستند. آنها عمدا يا سهوا دارند صورت مساله را از پايه 
اشتباه تعريف مي كنند. البته باتوجه به حضور نخبگان 
اقتصادي در سازمان برنامه و بودجه، بعيد است آنها 

اشتباه و سهو داشته باش��ند و به نظر عمدي در كار 
است؛ بحث ما بر سر اين است كه كارگر و بازنشسته 
چه رقمي بايد بگيرد تا معيشت وي به صورت حداقلي 
تامين ش��ود تا اليه هاي پاييني جامعه بتوانند زنده 
بمانند! وي ادامه داد: وقتي طرف كارفرمايي و دولت 
بند دوم ماده ۴۱ قانون كار را در مورد نس��بت تورم و 
سبد حداقل معيشت خانوار با مزد را نديده مي گيرد 
و در نظر نمي گيرد كه اگ��ر بخواهد نصف نرخ تورم 
ساالنه ۱۴۰۱ )كه قطعا باالي 5۰ درصد است( را در 
نظر بگيرد و تورم نزديك به ۷۰ درصدي مواد غذايي 
را لحاظ نكند و بخواهد بين ۲۰ تا ۳۰ درصد )يعني 
نصف نرخ ت��ورم( افزايش حقوق بدهد، حتي ترميم 

مزدي سال گذشته را نيز انجام نخواهد داد.
حيدري تصريح كرد: مسووالن وزارتخانه كار و فعاالن 
كارگري بايد توجه داش��ته باش��ند كه ت��ورم باالي 
5۰ درصدي س��ال ۱۴۰۱ روي چه س��بد معيشتي 
قرار گرفته است. س��بد معيشتي كه در سال ۱۴۰۰ 
براي سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوي طرف كارگري 
۱۱ ميليون تومان محاس��به شد كه از طرف دولت و 
كارفرمايان با محاسبه اي عجيب به ۹ ميليون تومان 
تقليل يافت. اما امروز در ش��رايطي هستيم كه خود 
وزارت كار س��بد معيش��ت را ۱۴.۷ ميليون تومان 
محاس��به كرده و محاس��به گروه هاي خاصي مثل 
س��ازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.5 ميليون تومان 
است. اين به آن معناست كه دولت خودش تورم باالي 
۶۰ درصدي سبد حداقل معيشت را پذيرفته است. 
اين كارش��ناس حوزه تامين اجتماعي با بيان اينكه 
»در سال ۱۴۰۱ بيش از سال ۱۴۰۰ تورم داشتيم و 
اين به آن معناست كه طبق ماده ۴۱ قانون كار به طور 
منطقي افزايش مزد بايد بي��ش از رقم 5۷ درصدي 
سال گذشته باشد« اظهار كرد: رقم ۹ ميليون تومان 
س��بد حداقل معيشت سال گذش��ته توسط وزارت 
اقتص��اد به ش��وراي عالي كار تحميل ش��د و طرف 
كارگري براي به شكس��ت نخوردن مذاكرات آن را 

پذيرفت و رقم ۱۱ ميليون محاسبه شده را رها كرد. 
باتوجه به اينكه امس��ال نرخ تورم متوسط باالي 5۰ 
درصد بوده است، افزايش حداقل دستمزد امسال نيز 
حتما بايد باالي 5۷ درصد تصويب شده سال گذشته 
باشد. علت آن اين است كه نرخ تورم مواد خوراكي كه 
نقش اساس��ي در سبد حداقل معيشت دارد، توسط 
دس��تگاه هاي آماري حدود ۷۰ درصد ارزيابي شده 
است و اين در شرايطي است كه ما هنوز تورم مسكن 

را اضافه نكرديم.
در كنار بحث حقوق و مزايا در س��ال آينده، با به پايان 
رس��يدن دي ماه، آخرين مهلت دستگاه هاي اجرايي 
براي تمركز حس��اب در خزانه به پايان رسيده و طبق 
دس��تور وزير اقتصاد، خزانه داري كل كشور از ابتداي 
بهمن ديگر به دستگاه هايي كه حساب هاي خود را در 
بانك مركزي به حساب واحد خزانه متمركز نكرده اند، 
خدمات عمومي بودج��ه نخواهد داد. مديركل خزانه 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي با بي��ان اينكه اكنون 
حساب هاي اصلي تمام شركت هاي دولتي، دانشگاه 
و دانشگاه هاي علوم پزشكي متصل به حساب خزانه 
ن��زد بانك مركزي وج��ود دارد، افزود: حس��اب هاي 
دستگاه هاي اجرايي متناس��ب با وظايف آنها ممكن 
است تا حداكثر ۷ حساب متغير باشد كه االن ۲۹ هزار 
حساب مربوط به دس��تگاه در حساب خزانه متمركز 
است؛ ورود و خروج منابع از آنها به طور كامل مشخص 
اس��ت. وي تصريح كرد: حس��اب هاي فرع��ي نياز به 
گشايش مجدد در خزانه ندارد بلكه بايد بسته و وصولي 
آنها به حساب واحد خزانه متصل شود كه البته اطالع 

دقيقي از تعداد آنها نداريم.
وي ادام��ه داد: ب��ا توجه به اطالعاتي ك��ه از بانك ها 
گرفتي��م هن��وز ۲ هزار حس��اب فرع��ي مربوط به 
دستگاه ها باقي مانده كه عمليات اجرايي وصول منابع 
آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده ترين 
دس��تگاه هاي ما دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند 
كه به دلي��ل خدماتي كه به بيماران مي دهند نگران 

از اين موضوع هستند كه اگر حسابشان را به حساب 
واحد خزان��ه نزد بانك مركزي وص��ل كنند ممكن 
است در شناسايي وصول درآمد دچار مشكل شوند 
و درباره اي��ن نگراني با بانك مركزي صحبت كرده و 
اس��تانداردها را فراهم كرده ايم و اين نگراني درست 
نيس��ت. مديركل خزانه همچنين با اشاره به انتشار 
اس��امي 5۴ ش��ركت دولت متخلف از حساب واحد 
خزانه از سوي وزارت اقتصاد يادآور شد: از اين تعداد 
۴۷ ش��ركت هنوز نيامده اند و اسامي آنها اعالم شده 
است؛ برخي شركت ها هستند كه اصال نمي آيند كه 
با توجه به آنكه س��ازمان برنامه و بودجه هر سال در 
پيوست شماره ۳ بودجه اسامي اين شركت ها را درج 
مي كند، همين سازمان بايد بررسي كند كه چرا اين 
شركت ها حساب هايش��ان را نمي آورند و هيچ اقدام 
قانوني موثري درباره آنها انجام نمي شود. وي با اشاره 
به دستور وزير اقتصاد براي عدم ارايه خدمات عمومي 
به شركت ها و دستگاه هاي متخلف از حساب واحد 
خزانه از اول بهمن ماه گفت: از فردا تمام دستگاه هاي 
اجرايي مانند دانش��گاه ها هيچگون��ه خدماتي داده 
نمي شود، تمام مطالبات از مسير خود از طريق ذينفع 
و اگر اسناد واجبي داشته باشند كه ضرورت پرداخت 
داش��ته باشد با س��از و كار پرداخت به طور مستقيم 
انجام مي شود و هيچگونه پولي به آنها داده نمي شود 
كه آنه��ا تصميم براي پرداخ��ت بگيرند و هيچگونه 
پرداخت اختصاصي نخواهند داشت. وي تاكيد كرد: 
اين دستگاه ها بايد حساب هاي فرعي خود را بسته و 
تمام درآمدهايشان به حساب واحد خزانه نزد بانك 

مركزي متصل مي كردند.
به اين ترتيب روزهاي آينده براي مش��خص ش��دن 
سرنوش��ت حقوق چه در س��ال جاري و چه در سال 
آينده روزهاي مهم��ي خواهند ب��ود و بايد ديد كه 
دولت با دس��تگاه هاي اجرايي و البته مجلس به چه 
شكل تعامل خواهد كرد و اين كالف سردرگم چطور 

باز خواهد شد.

رهبري

سياست
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پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت همسر آيت اهلل سبحاني

رهبر انقالب اس��المي در پيامي درگذشت همسر 
آيت اهلل آقاي حاج شيخ جعفر سبحاني را تسليت 

گفتند.
متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين ش��رح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضور مب��ارك آي��ت اهلل آقاي حاج ش��يخ جعفر 
سبحاني دامت بركاته

درگذشت همسر گرامي آن جناب را تسليت عرض 
مي كنم و تس��الي جنابعالي و ديگر بازماندگان و 
رحمت الهي ب��راي آن مرحومه را از خداوند متعال 

مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي
1بهمن1401

اقدام ديپلماسي ايران
درپيگيري »حقابه ارس«

يك استاد ژئوپليتيك دانشگاه با بيان اينكه مساله 
آب مش��كلي اساس��ي ولي قابل حل است، معتقد 
اس��ت: دس��تگاه سياس��ت خارجي بايد در روابط 
بين الملل��ي به گون��ه اي عمل كند ك��ه تحريم ها 
برداشته ش��ده و پول و س��رمايه به كش��ورآيد تا 
بتوانيم طرح هاي مربوط به مس��ائل آبي را اجرايي 

و پياده كنيم.
عبدالرضا فرجي راد در تحلي��ل خود از تاكيد وزير 
امور خارجه كشورمان در ديدار با همتاي تركيه اي 
خود بر ضرورت ارتقاي همكاري هاي دو كشور در 
حوزه ه��اي مرتبط با منابع آب��ي  و حق آبه ايران از 
ارس اظهار داش��ت : كاري كه وزي��ر خارجه انجام 
داده، اقدام خوبي است كه از طريق ديپلماسي حق 
و حقوق ايران دنبال شود و اجازه ندهند بحث سهم 

۳۰ درصدي كه مطرح شده كم شود.
وي تصريح كرد: اما اينكه از طريق ديپلماسي دنبال 
شود و به نتيجه برسد يا خير؟ مساله اي است كه بايد 
به طور مداوم پيگيري ها انجام شود تا به نتيجه برسد.

اين استاد ژئوپليتيك دانش��گاه افزود: به هر حال 
تركي��ه اقدام به سد س��ازي ك��رده و در اين زمينه 
هزينه هاي ميلياردي هم ص��ورت گرفته طبيعتا 
منطقي نيس��ت كه س��دها را خراب كند اما اگر از 
طريق ديپلماسي مساله پيگيري شود مشكل آبي 

به وجود نمي آيد.
وي ادامه داد: به طور كلي كش��ور دچار ژئوپليتيك 
آب و مش��كالت اي��ن بخش اس��ت و در آينده نيز 
احتمال مي رود بيش��تر شود ش��ايد با همكاري ها 

بخشي از مشكالت كم شود.
فرجي راد افزود: در آينده در مناطق مختلف كشور با 
بحران و مشكالت آب مواجه هستيم براي مثال در 
كوه هاي البرز كه آب آن بايد به سمت خزر برود ما 
كمترين ميزان بارش را داشتيم و احتماال تابستان 
امسال در ش��مال دچار كم آبي هستيم اين مساله 

بايد پيگيري شود.
اين ديپلمات پيشين كش��ورمان تصريح كرد: در 
صورتي كه روابط دو كش��ور اي��ران و تركيه خوب 
باش��د مي تواند همكاري در اين زمينه توسعه يابد 
ديپلماس��ي كار خود را مي كند، طرفين مي توانند 
به هم امتياز دهن��د تا مش��كالت در اين حوزه ها 

برطرف شود.
وي با اش��اره به اقداماتي كه مي توان در اين زمينه 
انج��ام داد، گفت: در درجه نخس��ت باي��د پول به 
كشور ايد و دستگاه سياست خارجي بايد در روابط 
بين الملل��ي به گون��ه اي عمل كند ك��ه تحريم ها 
برداشته شود، س��رمايه به كشور بيايد و طرح هاي 

الزم در زمينه هاي آبي اجرايي شود.
اين استاد ژئوپليتيك دانشگاه همچنين بيان كرد: 
يكي از اقداماتي كه در اين زمينه موثر است مكانيزه 
كردن كشاورزي است. بخش زيادي از آب در زمينه 
كشاورزي هدر مي رود بايد جلوي آن گرفته شود، 
بايد به كش��اورزان وام دهيم ت��ا از امكانات به روز 

استفاده كنند و نظارت كنيم.
وي ادامه داد: بايد از طريق دستگاه آب شيرين كن 
بتوانيم بخشي از آب مورد نياز را تصفيه و استفاده 
بهينه كنيم و اين تكنولوژي در داخل كشور مورد 

استفاده قرار گيرد.
فرجي راد ياد آور شد: سومين راهكاري كه مي توان 
از آن اس��تفاده كرد و دنيا ب��ه آن توجه دارد تغيير 
كاربري آب هاي فاضالب است يعني آب فاضالب 
مجددا تصفيه ش��ود، ما نياز داري��م در اين زمينه 
س��رمايه گذاري كنيم كه مي تواند آب بسياري از 
شهرهاي بزرگ را تامين كند. وي با بيان اينكه بايد 
در زمينه مصرف صحيح آب به مردم برنامه ريزي و 
آموزش هاي الزم ارايه شود، اظهار داشت: بسياري از 
اين كارخانه هاي ما در مناطق خشك ايجاد شده اند 
يا حتي در مناطق مرك��زي قرار دارند اينها بايد در 
مكان هايي مس��تقر ش��وند كه از آب دريا استفاده 
كنند. سفير پيشين كشورمان در نروژ خاطرنشان 
كرد: اصل مطلب اين اس��ت كه در روابط خارجي 
م��ان به طور عملي اقدام كنيم اگر نه با جيب خالي 
نمي توان كاري كرد. دولت هم بايد برنامه ريزي كند، 
سرمايه خارجي جذب شود. اينها بخشي از كارهايي 
اس��ت كه مي توان انجام داد اما ت��ا روابط خارجي 
مان قفل ش��ده، پول نمي تواند وارد سيستم بانكي 
شود. وي در پايان با اش��اره به مشكالت اقتصادي 
خاطرنشان كرد: مس��اله آب مشكلي اساسي ولي 
قابل حل است. حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه 
كشورمان در س��فر روز سه شنبه خود به تركيه در 
ديدار با همتاي تركيه اي خ��ود بر ضرورت ارتقاي 
همكاري هاي دو كشور در حوزه هاي مرتبط با منابع 

آبي  و حقابه ايران از ارس تاكيد كرد.

اكونوميست بررسي كرد

اواخر سال جاري ميالدي، ترك ها صدمين سالگرد روزي 
را جشن مي گيرند كه آتاتورك، جمهوري تركيه را اعالم 
كرد و اولين رييس جمهور اين كشور شد. اگر آتاتورك تا 
االن زنده بود مطمئنا به نصب پرتره اش در هر دفتر و كالس 
درس افتخار مي كرد. در اين سال ها اقتصاد از هم گسيخته 
تركيه كه تنها به كشاورزي وابسته بود، بسيار توسعه يافته 
است و اين كش��ور به پرجمعيت ترين كش��ور قاره اروپا 
)جمعيت ۸5 ميليوني تركيه از آلمان پيشي گرفته است( 
تبديل شده است. با اين وجود آتاتورك از يك موضوع هم 
تعجب مي كرد و آن هم در راس قدرت بودن رجب طيب 
اردوغان براي مدت ۲۰ سال است! اردوغان ابتدا در سال 
۲۰۰۳ نخس��ت وزير تركيه شد و از سال ۲۰۱۴ به عنوان 
رييس جمهور اين كشور در راس قدرت است. اما نقش و 
قدرت اردوغان حتي از يك نخست وزير و رييس جمهور 
هم فراتر بوده و در س��ال هاي اخير به عنوان چهره تركيه 
شناخته شده است. بسياري از سياست هاي بنيادين تركيه 
كه به عنوان دس��تاوردهاي آتاتورك شناخته مي شدند، 
در سال هاي اخير تغيير كرده است. تركيه تحت هدايت 
اردوغان داراي يك رياس��ت اجرايي است كه اردوغان از 
آن براي تركيب نقش هاي رييس جمهور، نخس��ت وزير 
و همچنين رييس بانك مركزي اس��تفاده كرده اس��ت. 
جالب است كه اردوغان به عنوان نخست وزير، استقالل 
بانك مركزي را احيا كرد، اما به عنوان رييس جمهور عمال 
اس��تقالل و قدرت آن را از بين برده اس��ت. به دليل عدم 
اس��تقالل بانك مركزي، اردوغان توانسته است كه مدل 
اقتصادي منحصر به فرد خود را اجرايي كند. بر اساس اين 
مدل، نرخ هاي بهره باال نه به عنوان روشي براي مهار تورم، 
بلكه به عن��وان عاملي براي نرخ باالي تورم در نظر گرفته 
مي شود. اگرچه كاهش بي رويه نرخ بهره سبب پايداري 
رشد اقتصادي شده، اما هزينه زيادي براي اقتصاد تركيه 
داشته است. بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ تورم در پاييز 
۲۰۲۲ به ۸5 درصد رسيد و در دسامبر به ۶۴ درصد كاهش 
يافت. اين درحالي است كه آمارهاي غيررسمي به وجود 
نرخ هاي باالتر تورم در تركيه اش��اره مي كنند. علي رغم 
اينكه حمايت هاي اقتصادي گسترده دولت اردوغان مانند 
افزايش هاي حداقل دس��تمزدها با هدف جبران كاهش 
اس��تانداردهاي زندگي صورت گرفته، اما فشار افزايشي 
بيشتري بر قيمت ها وارد كرده است. از سوي ديگر، در طول 
ده سال گذشته قدرت و اختيارات نهادهاي دولتي كاهش 
يافته و در مقابل، قدرت نزديكان، دوستان و اعضاي خانواده 
رييس جمهوري افزايش يافته است. اردوغان تقريباً در مورد 
تمام سياست هاي عمومي حرف آخر را مي زند. ارتش هم 
كه زماني يك بازيگر بزرگ سياسي در تركيه بود، در برابر 
قدرت اردوغان به نوعي رام شده است. سياست خارجي 
دولت اردوغان نيز بر پايه تاكيد بر استقالل هر چه بيشتر 
اين كشور از غرب اس��توار است. بنابراين به نظر مي رسد 
اردوغان به دليل سياست هاي اقتصادي خود و همچنين 
خودكامگي و استبدادش با يك كابوس بزرگ مواجه است 
و آن انتخابات تابستان تركيه و صندوق هاي راي است. با 
اين وجود نبايد فراموش كرد كه اردوغان در ده انتخابات 
پارلماني و محلي، دو انتخابات رياس��ت جمهوري و سه 
رفراندوم پيروز شده است. رييس جمهور تركيه همچنين 
از تظاهرات هاي گس��ترده، رسوايي هاي فساد و كودتاي 
خشونت آميز جان سالم به در برده است. اگرچه سركوب 
و سانسور در دوام اردوغان بسيار موثر بوده است، اما نبايد 
عمل گرايي بي رحمانه و كاريزماي او را فراموش كرد. اخيرا 
يكي از نمايندگان مجلس تركيه درحالي كه دس��تمال 
س��فيدي در دس��ت گرفته بود، گفت: »اگر رجب طيب 
اردوغان بگويد اين آبي اس��ت، حاميان او هم مي گويند 
آبي است.« از سوي ديگر نبايد اهميت نقش يك تركيه 
با ثبات را براي جهان و به ويژه اتحاديه اروپا فراموش كرد. 
علي رغم روابط مبهم تركيه و روسيه، جنگ در اوكراين 
بر اهميت تركيه براي ناتو و امنيت درياي س��ياه افزوده 
است. براي اتحاديه اروپا، تركيه نه يك خط دفاعي قابل 
اعتماد اما اولين خط دفاعي در برابر مهاجرت غيرقانوني 
و اسالم گرايان افراطي است. چنين مسائلي دولت هاي 
اروپايي را تشويق مي كند تا سابقه حقوق بشر تركيه را 
كم اهميت جلوه دهند و به جاي آن بر مسائلي مانند امنيت 

مرزي و همكاري اطالعاتي با اين كشور تمركز كنند.

افزايش ۲۰ درصدي حقوق
در سال آينده قابل قبول نيست

يك  عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۲ گفت 
كه افزايش ۲۰ درصدي حقوق شاغالن و بازنشستگان 
در مقابل تورم انتزاعي ۴۰ درصدي قابل قبول نيس��ت 
و به معناي نصف كردن س��فره معيش��ت مردم است. 
احسان اركاني با اش��اره به اليحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: 
در اليحه بودجه ۱۴۰۲، منابع بودجه كل كشور 5 هزار 
همت )هزار ميليارد تومان( پيش بيني شده كه از اين 
ميزان، ۶۰ درصد بودجه شركت هاي دولتي و ۴۰ درصد 
بودجه وزارت خانه ها و ساير دستگاه هاست يعني كل 
بحث  و بررسي هاي ما مربوط به ۴۰ درصد بودجه است، 
حال اينكه قرار بود امسال دولت تعديلي در اين قضيه 
انجام دهد اما باز هم ۶۰ درصد بودجه را به شركت هاي 
دولتي آن هم بدون بحث و بررسي خاصي در اين حوزه، 
اختصاص مي دهيم. وي ادامه داد: عمده اتفاقات نامطلوب 
در حوزه شركت هاي دولتي رخ مي دهد؛ از حقوق هاي 
نجومي و پاداش هاي بي حساب و كتاب تا برخي از زد و 
بندها و انتصاب هاي رفاقتي و سياسي و حياط خلوت 
سياسي در ش��ركت هاي دولتي رخ مي دهد كه بودجه 
آن را تصويب مي كنيم. اين عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس با بيان اينكه س��قف اليحه بودجه سال 
آينده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزايش 
داشته است، گفت: افزايش ۴۰ درصدي سقف بودجه 
در سال آينده به نوعي پالس افزايش تورم ۴۰ درصدي 
در سال آينده را مي دهد؛ با اين وجود، پيش بيني دولت 
براي افزايش حقوق شاغالن و بازنشستگان ۲۰ درصد 
يعني نصف تورم است كه اصال پيام خوبي ندارد. اركاني 
توضيح داد: وقتي دولت سقف بودجه را ۴۰ درصد افزايش 
مي دهد يعني تورم سال آينده را ۴۰ درصد مي داند اما 
حقوق را نصف تورم انتزاعي يعني ۲۰ درصد زياد مي كند.

از تقاضاي افزایش 57 درصدي تا پایان مهلت خزانه 

هشدار »قاليباف« به شوراي اروپا:

روزهاي پر پيچ و خم پرداخت حقوق

مجلس آماده است كه با قاطعيت برخورد كند
رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اگر شوراي 
اروپا بخواهد در جهت دفاع از تروريس��م حركت كند 
و ثلمه اي به س��پاه بزند، مجلس ب��ا قاطعيت برخورد 

خواهد كرد.
محمدباقر قاليباف كه به س��تاد كل فرماندهي سپاه 
رفت، پس از در ديدار با سردار سالمي فرمانده كل سپاه 
گفت: توفيق داش��تم امروز در اولين ساعات كاري در 
ستاد كل فرماندهي سپاه پاسداران حضور و ديداري با 
همرزم قديمي خود در دوران دفاع مقدس داشته باشم. 
به عنوان خادم نمايندگان مردم در مجلس ش��وراي 
اس��المي خطاب به دش��منان بايد عن��وان كنم كه 
دشمنان ما شناخت دقيقي از ملت و سپاه ما ندارند، و 
به ويژه اينكه هيچ شناخت و تحليلي در خصوص رابطه 

بين ملت و سپاه ندارند.
وي ادام��ه داد: آنه��ا تصور مي كنند س��پاه هم مانند 
نيروهاي نظامي آنها، يك نيروي صرفا نظامي است، 
غافل از اينكه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج از 
متن مردم و ملت ما است، چندين ميليون از ملت ما 
بسيجي و سپاهي هستند كه تبلور اراده ملي مردم در 

حوزه دفاع، امنيت و محروميت زدايي هستند.
قاليباف يادآور شد: امروز شما در هر كوي و برزني كه 
حضور مي يابيد، تصوير يك شهيد بسيجي يا شهداي 
نيروهاي مسلح وجود دارد و اين نشان دهنده جايگاه 

مردمي اين نيرو است. 
رييس ق��وه مقنن��ه كش��ورمان اضافه ك��رد: امروز 
محبوب ترين شخصيت در بين مردم، شهيد سليماني 
است، شهيد سليماني يك پاسدار است و اين خطاي 
تحليلي از سوي اروپايي ها نسبت به سپاه بايد اصالح 

شود.
قاليباف يادآور شد: پارلمان اروپا بايد بداند پيشنهادي 
كه به عنوان پارلمان اراي��ه كرده نمي تواند مجموعه 

واقعيت ها را جابه ج��ا كند، داع��ش را جبهه غرب و 
اس��تكبار پش��تيباني و تجهيز كرد و آن كسي كه با 
تروريس��م جنگيد و به حضور داعش در منطقه پايان 
داد، سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، اين حقيقتي 
اس��ت كه اروپا نمي تواند آن را وارونه جلوه دهد، چرا 
كه همه سازمان هاي بين المللي و افراد منصف به آن 

اذعان دارند.
وي اضافه كرد: از س��وي ديگر خ��ود اروپايي ها امروز 
حامي تروريسم هستند و پارلمان اروپا امروز از گروهك 
منافقين حمايت مي كند كه بيش از ۱۷ هزار نفر از مردم 
عزيز ايران را اعم از زن و كودك تا پير و جوان، شكنجه و 
ترور كردند. اگر اين اقدام اروپا صورت بگيرد، قطعًا آنها 
نيز در زمره همان تروريست ها محسوب شده و رفتار 

ما با آنها در منطقه به همان نحو خواهد بود. 
رييس نهاد قانونگذاري كش��ورمان تصريح كرد: آنها 
بايد بدانند ما در سطحي از بازدارندگي قرار داريم كه نه 
تهديدات بالقوه و نه تهديدات بالفعل هيچگونه تهديدي 
براي ما محسوب نمي ش��ود و همانطور كه خودشان 
مي دانند ما در برابر آنها پاسخگو هستيم و اگر اقدامي 

انجام دهند مشت محكمي خواهند خورد.
قاليباف يادآور شد: امروز شوراي اروپا بايد تصميم گير 
باشد كه مي خواهد دريچه عقالنيت را ببندد و در جهت 
دفاع از تروريسم حركت كند يا اينكه بخواهد تصميم 
ديگري بگيرد. ما در مجلس شوراي اسالمي آماده ايم با 
هر اقدامي كه بخواهد ثلمه اي به سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي وارد كند و حقيقت را جابه جا كند، محكم 

برخورد كنيم.
سردار سرلشكر پاس��دار حسين سالمي فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز پس از ديدار دكتر 
محمد باقر قاليباف رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
عنوان كرد: صميمانه از دكتر قاليباف رييس مجلس 

ش��وراي اس��المي كه خود از فرماندهان و سرداران 
پرافتخار دوران دفاع مقدس هستند و همرزم بزرگاني 
همچون حاج قاسم س��ليماني بودند، تشكر مي كنم 
كه امروز در اولين ساعات بامداد براي حمايت از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در مقابل توطئه هاي جهاني 
كه به خصوص امروز از س��وي بخشي از پارلمان اروپا 

مطرح شده، در كنار ما حضور يافتند.
وي همچني��ن از نمايندگان مجلس ب��ه دليل اتخاذ 
مواضع قاطعانه و ارزشمند در دفاع از سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي طي چند روز گذشته تشكر كرد و با 
اشاره به تصوير شهيد حاج قاسم سليماني گفت: شما 
در اين تصوير چهره يك فرمانده پ��رآوازه و فراموش 
ناش��دني را مالحظه مي كنيد كه همه جهان معترف 
است اين فرمانده رشيد به اتفاق ساير پاسداران انقالب 
اسالمي، بزرگ ترين و قاطعانه ترين نقش را در خاتمه 

دادن به يك تروريسم عالم گير انجام داد.
س��المي تصريح كرد: اگر مجاهدت ه��اي مجموعه 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي به ويژه با محوريت 
نيروي قدس و فرماندهي شهيد سليماني نبود، قطعًا 
آتش فشان تروريستي كه توسط امريكايي ها ايجاد شد، 
دامنگير اروپايي ها مي شد و امنيتي كه امروز در اروپا 

حاكم است، از بين مي رفت.
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تصريح 
كرد: همانطور كه ترامپ گفت »اوباما خالق و به وجود 
آورنده تروريس��م بود و اين پديده را براي اولين بار در 
س��رزمين هاي اس��المي ايجاد كرد«، ولي اين آتش 
در لبه هاي اروپا بود و اگر مهار نمي ش��د تمام سطوح 
جغرافيايي اروپا را در بر مي گرفت؛ اما عادت اروپايي ها 
و امريكايي ها اين است كه هميشه جاي جالد و شهيد 

و ظالم و مظلوم را عوض مي كنند.
وي يادآور شد: همانطور كه دفاع مشروع فلسطيني ها 

را تروريسم مي دانند و تهاجم صهيونيست ها را دفاع 
مش��روع! دفاع مردم يمن از تماميت ارضي و سياسي 
خود را نيز تروريس��م مي دانند و تهاجم آل س��عود و 
متحدان آن را دفاع مشروع تلقي مي كنند، به همين 
نحو دف��اع مردم ايران و س��پاه از ارزش ه��اي خود را 
تروريس��م تلقي مي كنند، در حالي كه خودش��ان را 
ضد تروريسم نشان مي دهند، پناه دهنده به تروريسم 

هستند.
س��المي تصريح ك��رد: اروپا دوب��ار خ��ود را در يك 
جنگ جهاني ق��رار داد و امروز ب��ر ويرانه هاي همان 
جنگ هاي گذشته، اروپاي جديد شكل گرفته است، 
اروپا از اش��تباهات گذشته خود درس نگرفته است و 
فكر مي كند با چنين بيانيه هايي مي تواند اين س��پاه 
عظيم كه سرشار از قدرت ايمان، توكل، قدرت و اراده 

است را متزلزل كند.
فرمانده كل سپاه پاسداران تاكيد كرد: ما هرگز از چنين 
تهديداتي و حتي عمل نسبت به آن نگران نيستيم، چرا 
كه هر چقدر دشمنان به ما فرصت عمل دهند، ما قوي تر 
عمل مي كنيم. سپاه اساساً در عمل قوي است، كساني 
كه اين امكان را فراهم مي كنند قدرت سپاه به حركت 
درآيد، به نفع س��پاه كار كرده اند، ولي ما به اروپايي ها 
توصيه مي كنيم كه تكرار اش��تباهات گذشته خود را 

مرتكب نشوند.
وي در پاي��ان با تاكيد بر اينكه »اگ��ر اروپايي ها دچار 
اشتباه ش��وند، بايد پيامد اش��تباه خود را بپذيرند« 
افزود: امروز ببينيد كه س��ازمان منافقين توسط چه 
كساني حمايت مي ش��ود؟ بيش از ۱۷ هزار نفر را اين 
تروريست هاي منافق به ش��هادت رساندند، آنها يا از 
تجزيه طلب ها حمايت مي كنند يا از كساني كه اموال 
عمومي را تخريب مي كنند، يا كس��اني كه حمالت 

مسلحانه عليه مردم بيگناه صورت مي دهند.

تورم ۸۵ درصدي
با مدل اقتصادي اردوغان!



ازآنجايي كه نظام بين المل��ل از نظم تك قطبي پس از 
جنگ سرد به سيستمي با محوريت كمتر، تغيير مي كند، 
نظم هاي منطقه اي متزل��زل به ويژه در برابر بي ثباتي، 
آسيب پذير هستند. نگراني كشورهاي منطقه خاورميانه 
و شمال آفريقا از كاهش تعهدات اياالت متحده به منطقه 
يكي از مهم ترين عواملي اس��ت كه مساله استراتژي 
عربستان در خليج فارس را مهم تر و به درك ژئواستراتژي 
فزاينده چين در اين منطقه كمك مي كند. براي ديگر 
قدرت هاي فرامنطقه اي ك��ه منافعي در خليج فارس 
دارند، تغيي��ر اولويت ها و رويكرده��اي اياالت متحده 
اهميت دارد و روي سياست هايش��ان اثرگذار اس��ت. 
بسياري از اين كشورها، مانند بريتانيا، هند، ژاپن و كره 
جنوبي، متحدان يا شركاي اياالت متحده هستند و تا حد 
زيادي تمايل دارند با ترجيحات آمريكا در خليج فارس 
حركت كنند. چشم انداز تغيير رويكرد اياالت متحده، 
آنها را ملزم مي كند تا سياست هاي خود را مجدداً تنظيم 
كنند تا چش��م انداز منطقه اي در حال تغيير را در نظر 
بگيرند. اگر اين طور باش��د، مي توان انتظار داشت كه 
اين كشورها سياست هاي قاطع تري را در خليج فارس 
اتخاذ كنند كه احتمااًل با سياست هاي آمريكا متفاوت 
است. فرشيد فرحناكيان، كارشناس حقوق نفت و گاز، 
در گفت وگو با خبرنگار تعادل ضمن بيان مطلب فوق 
اظهار داش��ت: رابطه عربستان و آمريكا رابطه عجيبي 
است و هيچ معاهده يا پيمان دفاعي متقابلي وجود ندارد 
كه اياالت متحده را با عربستان سعودي پيوند دهد. در 
عوض، اين يك ازدواج مصلحتي است كه تنها بر نفت 
متمركزشده است. آدام تايلور؛ گزارشگر واشنگتن پست، 
مي نويسد كه اين همكاري غيررسمي با يك قرار شام 
بيش از ۷۰ س��ال پيش در يك قايق ني��روي دريايي 
اياالت متحده در كانال س��وئز بين فرانكلين روزولت و 
چهره كمتر شناخته شده اي به نام عبدالعزيز بن سعود 
تثبيت ش��د.  وي تصريح كرد: اكتبر 2۰22، عربستان 
سعودي اعالم كرد  كه اوپك پالس، گروهي متشكل از 
كشورهاي صادركننده نفت، سقف توليد را تا دو ميليون 
بشكه در روز كاهش مي دهد، عربستان به عنوان يكي از 
بزرگ ترين صادركنندگان نفت، رهبري اين كارتل نفتي 
را براي مديريت بازار جهاني برعهده داشته است. اقدامي 
كه اثري فوري گرچه نسبتاً ماليمي روي قيمت هاي نفت 
داشت كه از حدوداً ۷6 دالر به ازاي هر بشكه قبل از اعالم 
اين تصميم شروع شد و تا اواسط نوامبر به 82 دالر تا 91 
دالر رسيد. وي با اشاره به اينكه شوكي كه آمريكايي ها 
براثر تصميم كاهش توليد نفت احساس كردند، بيشتر 
ژئوپليتيكال بود ت��ا اقتصادي گفت: دول��ت بايدن از 
عربستان سعودي درخواست كرد تا كاهش توليد نفت 
را به تعويق بيندازد؛ اما رياض به درخواست واشنگتن 
بي توجهي كرد و از اعمال هرگونه تغييري س��ر باز زد؛ 
اتهاماتي كه در پي اين تصميم ميان واشنگتن و رياض 
مطرح شد، آينده روابط دوجانبه اين دو كشور را مبهم 
كرده است. وي در ادامه افزود: دولت بايدن در واكنش 
به تصمي��م اوپك پالس اعالم كرد ك��ه روابطش با 
عربستان س��عودي را ارزيابي مي كند و تأكيد كرد، 
كاهش توليد نفت درآمد روسيه را افزايش مي دهد و 
اثر تحريم هاي اعمال شده عليه اين كشور را به دليل 

حمله روسيه به اوكراين كم رنگ مي كند.

   سرد و گرم بودن روابط با عربستان سعودي 
بعد از جنگ جهاني

فرحناكي��ان با بي��ان اينكه س��رد و گرم ب��ودن روابط با 
عربستان سعودي بعد از جنگ جهاني دوم براي آمريكا مهم 
شده است عنوان كرد: در اولين دوران، دوران جنگ سرد، 
عربستان سعودي به جز حمايت از اهداف ژئوپليتيكال آمريكا 
گزينه هاي كمي براي انتخاب داشت و عربستان درنهايت 
نمي توانس��ت به كمك هاي اقتصادي و امنيتي اتحاديه 
جماهير شوروي وابسته باشد. شوروي از بسياري از رقباي 
منطقه اي رياض و از ايدئولوژي انقالبي كمونيستي متضاد 
با پايه اسالمي محافظه كار قوانين سعودي حمايت مي كرد. 
اين كارش��ناس حقوق��ي عن��وان ك��رد: در آن زمان، 
تصميم گيري درباره توليد نفت س��عودي در دس��تان 
كمپاني هاي نفت آمريكايي باقي ماند كه صنعت نفت 
عربستان س��عودي را در دهه 5۰ و 6۰ ميالدي توسعه 
داده بود. رياض، حتي اگر مي خواس��ت قدرت معامله با 
مسكو بر سر مسائل نفتي را نداشت. به گفته وي آمريكا 
و عربستان س��عودي زوج عجيب وغريب ايدئولوژيكي 
هستند.  دشمنان مشترك و نيازهاي اقتصادي مكمل، آنها 
را به دو همكار تبديل كرده بود؛ منافع مشترك جايگزين 
ارزش هاي مشترك شدند، تنها موضوع استثنا در پيوند 
آمريكا و عربستان درگيري هاي دنياي عرب با اسراييل 
بود. عدم توافق در اين مس��اله مي تواند به وقوع بحران 
بزرگ تري در تاريخچه روابط دوجانبه منجر شود؛ تحريم 
نفت در سال هاي 19۷3 و 19۷4، در واكنش به حمايت 
آمريكا از اسراييل در جنگ يوم كيپور. وي با اشاره به اينكه 
عربستان سعودي و پنج كش��ور ديگر عربي براي مدت 
كوتاهي توليد نفت را كاهش دادند و ارسال آن به آمريكا 
را متوقف كردند تصريح كرد: اين اختالل منجر به خريد 
هيجاني ش��د و قيمت نفت را چهار برابر كرد و در روابط 
قدرت ها در بازار نفت نيز تغيير مسير شديدي به وجود 

آمد. كشورهاي توليدكننده مانند عربستان سعودي حاال 
تعيين كننده بودند؛ كمپاني هاي آمريكايي كه صنعت 
نفت س��عودي را اداره مي كردند به شركاي كوچك تر و 

خدمات دهنده به دولت عربستان تبديل شدند. 

    سياست هاي سعودي ها مستقيمًا
به اقتصاد آمريكا آسيب زده است

وي افزود: سياست هاي س��عودي ها مستقيمًا به اقتصاد 
آمريكا آسيب زده و واش��نگتن تهديد به دخالت نظامي 
كرده است. پس ازآن ديپلماسي آمريكايي جنگ را تمام 
كرد و مذاكرات��ي را راه انداخت كه به پيمان 19۷9 صلح 
اس��راييل و مصر منجر شد.  فرحناكيان مطرح كرد: فقط 
درصورتي كه مس��كو و رياض با يكديگر هم نظر باش��ند، 
تصميمات اوپك پالس مي تواند بر بازار نفت تأثير بگذارد و با 
در نظر گرفتن تمام اين داليل، تصويري كه رهبران سعودي 
از چشم انداز ژئوپليتيكي خود دارند با آنچه همتايانشان در 
آمريكا مي بينند بسيار متفاوت اس��ت. اين واقعيت براي 
سياس��تمداران رده باال واش��نگتن كه به حمايت تقريبًا 
تضميني عربستان از اياالت متحده عادت كرده بودند، شوك 
جديدي بود و براي همين است كه برخي از سياستمداران از 
تصميم اوپك پالس برافروخته شدند. اين واكنش ها صرفًا 

در برابر قيمت نفت در آستانه انتخابات ميان دوره اي نبود.

   اختالف نظرعربستان و آمريكا
بارها درباره قيمت نفت

وي عن��وان كرد: عربس��تان و آمريكا باره��ا درباره قيمت 
نفت اختالف نظر زيادي داش��تند. تفاوت اين بار درزمينه 
ژئوپليتيك است؛ به ويژه جنگ در اوكراين كه دولت بايدن 
آن را به عنوان نقطه عطف تاريخي مي داند كه آينده نظم 
جهاني را مشخص خواهد كرد. براي عربستان و بسياري 
از كش��ورهاي ديگر مانند هند و اسراييل، جنگ اوكراين 

جنگي منطقه اي است. در اين ميان سعودي ها گاليه هاي 
خاص خود را دارند. سه رييس جمهور گذشته اياالت متحده 
مبارزات انتخاباتي خود را با اين مقدمه آغاز كرده بودند كه 
آمريكا بايد زمان و تالش كمتري را در خاورميانه صرف كند. 
اين موضوع براي رژيم سعودي كه ايران نفوذ خود در عراق، 
لبنان، سوريه و يمن را افزايش داده است. به گفته فرحناكيان، 
رياض بر اين باور اس��ت كه در اين ميان دست برتر را دارد و 
همان طور كه در مقاله اي كه توسط تركي الدخيل؛ مشاور 
رسانه اي وليعهد محمد بن سلمان، منتشر شد، نشان داده 
شد. در اين مقاله او توضيح مي دهد كه عربستان سعودي 
چگونه مي تواند به اياالت متحده آس��يب برساند، ازجمله 
با قيمت گذاري نفت به يوآن چين به ج��اي دالر و توقف 
خريد تسليحات و ساير تجهيزات نظامي ساخت آمريكا. 
وي اظهار داشت: شوك ژئوپليتيكال عربستان به آمريكا در 
همراهي با روسيه در تصميم اوپك پالس مورخ اكتبر 2۰22، 
همپوشاني بزرگ روابط آمريكا و عربستان را پس از دهه ها 
با ترديد مواجه كرده است. الزامات اين همپوشاني هميشه با 
تقويم برگزاري انتخابات آمريكا همخواني نداشته است.  وي 
تصريح كرد: هرچقدر هم پوشاني استراتژي بزرگ واشنگتن 
و نگراني هاي سياست خارجي رياض كمتر باشد، احتمال 
كمتري وجود دارد كه رهبران سعودي نسبت به قبل در مورد 
مساله نفت به نفع آراي روساي جمهور آمريكا عمل كنند. 
محمد بن سلمان، سرسخت و مستبد است و هدفش تحول 
اقتصادي و ارتقاء نقش كشورش به عنوان بازيگر مستقل 
جهاني اس��ت. وي در پايان مطرح كرد: از سوي ديگر جو 
بايدن، منش محتاطانه اي دارد و مي خواهد دموكراسي را 
در مركز سياست خارجي اش قرار دهد و دنيا را عليه روسيه 
و چين با خود همراه كند. اختالف شخصيتي اين دو مرد و 
اهداف آنها بدون شك در شكل گيري روابط ميان كشورها 
بسيار مهم است؛ البته به قول كارل ماركس »افراد تاريخ را 

مي سازند؛ اما نه لزوماً به هر روشي كه انتخاب مي كنند«. 
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بازار نفت دومين رشد هفتگي 
متوالي را ثبت كرد 

نفت در معامالت روز جمعه حدود يك درصد افزايش 
يافت و تحت تاثير چشم انداز اقتصادي روشن تر چين 
و بهبود تقاضاي اين كش��ور براي سوخت، دومين 
رشد هفتگي متوالي را به ثبت رساند. بهاي معامالت 
نفت برنت با يك دالر و 4۷ سنت معادل 1.۷ درصد 
افزايش، در 8۷ دالر و 63 س��نت در هر بشكه بسته 
شد. بهاي معامالت نفت آمريكا با 98 سنت معادل 
1.2 درصد افزايش، در 81 دالر و 31 س��نت در هر 
بشكه بسته شد. نفت برنت براي كل هفته 2.8 درصد 
و شاخص نفت آمريكا 1.8 درصد افزايش ثبت كرد. 
آژانس بين المللي انرژي چهارشنبه گذشته يك روز 
پس از آنكه اوپك بهبود تقاض��اي چين براي نفت 
را پيش بيني كرد، اعالم ك��رد لغو محدوديت هاي 
كوويد 19 در چين، تقاض��اي جهاني براي نفت در 
سال ميالدي جاري را به ركورد بااليي خواهد رساند. 
نعيم اسلم، تحليلگر ش��ركت كارگزاري آواتريد در 
اين باره گفت: بسياري از معامله گران بر اين باورند كه 
به احتمال زياد، شاهد تقاضاي باالتري از سوي چين 
خواهيم بود كه به لغو سياست هاي كوويد خود ادامه 
مي دهد. عامل ديگري كه از روند افزايشي قيمت نفت 
پشتيباني كرد، اميدواري به افزايش اندك نرخ بهره از 
سوي بانك مركزي آمريكا بود كه دورنماي اقتصادي 
اياالت متحده را روشن تر خواهد كرد. در نظرسنجي 
رويترز پيش بيني شد فدرال رزرو پس از افزايش 25 
واحدي نرخ بهره در دو جلس��ه سياست گذاري آتي 
خود، به سيكل تحكيم سياست پولي پايان مي دهد 
و نرخ بهره را تا پايان سال ميالدي جاري، ثابت نگه 
خواهد داش��ت. الئل برينارد، از مقامات فدرال رزرو 
پنجشنبه گذش��ته اظهار كرده بود: به نظر مي رسد 
احتمال فرود نرم براي اقتصاد آمريكا، افزايش پيدا 
كرده اس��ت.  نشست سياس��ت گذاري بعدي بانك 
مركزي آمريكا در روزه��اي 31 ژانويه و اول فوريه، 
برگزار مي شود. همچنين، گزارش شركت خدمات 
انرژي بيكرهيوز كه نشان داد شمار دكل هاي حفاري 
نفت آمريكا به پايين ترين ميزان از نوامبر رس��يده 
است، از قيمت نفت پشتيباني كرد. شمار دكل هاي 
حفاري نفت آمريكا هفته گذشته، با 16 حلقه كاهش، 
به 613 حلقه رس��يد. ادوارد مويا، تحليلگر ارش��د 
ش��ركت OANDA اظهار كرد: دو اقتصاد بزرگ 
جهان به نفت بيشتري نياز دارند. بازار نفت به دليل 
نگراني از ركود جهاني، نزولي شده است اما همچنان 
سيگنال هايي نش��ان مي دهد كه ممكن است براي 
مدت طوالني تر، دچار محدوديت عرضه بماند. قيمت 
نفت در حالي افزايش يافت كه آمار رسمي نشان داد 
ذخاير نفت آمريكا در هفته منتهي به 13 ژانويه، به 
ميزان 8.4 ميليون بشكه افزايش پيدا كرده و به حدود 
448 ميليون بشكه رسيده كه باالترين ميزان از ژوئن 
سال 2۰21 است. اندي ليپو، رييس شركت ليپو اويل 
آسوشيتس در هيوستون گفت: توقف فروش نفت 
از ذخاير استراتژيك آمريكا، كمك كرد تاثير منفي 
اين گزارش معكوس ش��ده و قيمت هاي نفت باالتر 
بروند. جيم ريتربوش از شركت مشاوره ريتربوش و 
همكاران گفت: اعمال سقف قيمت روي نفت روسيه 
كه در بازار جهاني انعكاس پيدا كرده، هم به تقويت 
قيمت هاي نفت كمك كرده است. تحريم ها و سقف 
قيمت روي نفت روس��يه، به تدريج روي قيمت ها 
تاثي��ر مي گذارند و به عامل مثبت تري نس��بت به 
ماه گذش��ته كه محموله هاي نفت روسيه توسط 
بازار جهاني جذب شدند، تبديل مي شود.بر اساس 
گزارش رويترز، روسيه، در سال 2۰22 به دومين 
صادركننده بزرگ نفت به چين تبديل شد در حالي 
كه مقام نخست، به عربستان سعودي تعلق گرفت.

احتمال افزايش مجدد 
مصرف گاز

سخنگوي شركت ملي گاز از افزايش مصرف گاز در 
روزهاي آينده خبر داد و گفت: در هيچ منطقه اي در 
كشور با افت فشار و قطع گاز مواجه نيستيم. عباس 
اعظمي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از فردا يك 
سامانه سرد و خشك وارد كشور مي شود كه ماندگار 
خواهد بود، اظهار كرد: ب��ا توجه به پيش بيني هاي 
هواشناسي كه سامانه جديد سردترين روزهاي سال 
را ثبت خواهد كرد در آماده باش كامل قرار گرفته ايم. 
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر در هيچ نقطه اي 
قطع گاز نداريم، گفت: مشكل تربت جام نيز به طور 
كامل برطرف شده اس��ت، در شرايط فعلي در هيچ 
نقطه اي با افت فش��ار گاز در شبكه مواجه نيستيم. 
س��خنگوي ش��ركت ملي گاز با بيان اينكه به دليل 
تعطيلي روز گذشته و افزايش دما در كشور مصرف گاز 
كاهش يافت، گفت: روز گذشته ميزان مصرف 62۰ 
ميليارد مترمكعب ثبت شد، باتوجه به اينكه ميزان 
مصرف در هفته گذشته به ۷۰۰ ميليارد مترمكعب 
در روز نيز رسيد، با تعطيالت و اعمال محدوديت ها 
اكنون شاهد كاهش مصرف هستيم. اعظمي با بيان 
اينكه در روزهاي جمعه مي��زان مصرف بين پنج تا 
شش ميليون مترمكعب پايين تر است، گفت: ميزان 
مصرف گاز در تهران در روز گذش��ته 115 ميليون 
مترمكعب، خراسان رضوي 49 ميليون مترمكعب، 
اصفهان 44 ميليون مترمكب و آذربايجان شرقي 39 
ميليون مترمكعب ثبت شده است. وي با تاكيد بر اينكه 
ميزان مصرف نسبت به هفته گذشته حدود 1۰درصد 
كاهش پيدا كرده است، اظهار كرد: طبق پيش بيني ها 
در روزهاي آينده سامانه سرمايشي وارد كشور مي شود 
كه طبيعتا ش��اهد افزايش مصرف خواهيم بود. وي 
اظهار كرد: تقاضاي ما از همه مش��تركان اين است 
كه به مباحث مديريت مصرف توجه داشته باشند و 
همانطور كه تاكنون در اين امر ما را همراهي كرده اند 

از اين به بعد نيز شاهد همكاري بيشتر آنها باشيم.

كاهش محدوديت جايگاه هاي 
سي ان جي از دو روز آينده

ريي��س انجمن صنفي س��ي ان جي گف��ت: درحال 
حاضر 3۰ درصد جايگاه هاي سي ان جي تعطيل و با 
محدوديت مواجه هستند اما قرار شده تا دو روز آينده 
اين محدوديت ها كاهش يابد. محس��ن جوهري در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت عرضه جايگاه هاي 
سي ان جي در كشور، اظهار كرد: شرايط در استان هاي 
شمال ش��رق و اس��تان مازندران تغييري نداشته و 
همچنان جايگاه ها تعطيل هستند و در كل در استان ها 
شاهد تغيير خاصي نبوديم. وي افزود: پيگيري هايي 
كه از شركت ملي گاز صورت گرفته، گوياي اين است 
كه طي دو روز آينده محدوديت هاي اعمال ش��ده بر 
جايگاه هاي عرضه سي ان جي كاهش مي يابد. رييس 
انجمن صنفي س��ي ان جي با بيان اينكه قرار شده از 
اواسط هفته محدوديت ها كاهش يابد، گفت: تا اين 
لحظه تغييري در وضعيت جايگاه هاي س��ي ان جي 
اتفاق نيفت��اده، در جايگاه ه��اي تهران ني��ز از ابتدا 
تعطيلي نداشتيم و شرايط آنها پايدار است. جوهري 
با بيان اينكه در حال حاضر به طور ميانگين 3۰ درصد 
جايگاه هاي كشور تعطيل و داراي محدوديت هستند، 
گفت: آمار دقيقي از مي��زان عرضه وجود ندارد، اما با 
توجه به اينكه هفت ميليون ليتر مصرف بنزين افزايش 
يافته نش��ان مي دهد كه هفت ميلي��ون مترمكعب 
مصرف س��ي ان جي كاهش يافت��ه و احتماال ميزان 

مصرف به 1۷ ميليون مترمكعب كاهش يافته است.

روایت یك ازدواج مصلحتي از جنس نفت در گفت وگوي» تعادل« با كارشناس حقوق نفت و گاز

مسكو و ریاض تصميمات اوپك پالس را رقم مي زنند 

تفاوت چشم انداز ژئوپليتيكي رهبران سعودي با آمريكا 



روز پنجش��نبه كه پارلمان اروپ��ا تصميم به تحريم 
س��پاه و برخي از افراد ايراني كردن��د؛ در آخرين روز 
دي م��اه پارلمان اروپ��ا تصميم گرف��ت در اقدامي 
مداخله جويانه قطعنامه  اي ضدايراني را تصويب كند. 
متمم پيشنهادي مربوط به درج نام سپاه پاسداران 
در فهرست سازمان هاي اصطالحا تروريستي اتحاديه 
اروپا كه پ��س از راي گيري به اي��ن قطعنامه اضافه 
شده بود نيز در قالب اين قطعنامه به تصويب رسيد. 
قطعنامه مذكور عالوه بر اين شامل بندهاي ديگري 
است كه خواس��تار تحريم رييس جمهور و دادستان 

كل ايران است.
پارلمان اروپا در اين قطعنامه خواستار محدوديت هاي 
هدفمند عليه همه قضاتي شده كه عليه »معترضان«، 
حكم صادر كرده ان��د و در ادعايي از مقام هاي ايراني 
خواسته ش��ده به تعهدات بين المللي از جمله تحت 
 )ICCPR( ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
پايبند باشند. در ادامه اين متن، قانونگذاران اروپايي 
ضم��ن اس��تقبال از محدوديت ه��اي اعالمي اخير 
عليه ايران از جمل��ه مرتبط با پليس امنيت اخالقي 
كه ادعا ش��ده همدست يا مس��وول در مرگ مهسا 
امين��ي بوده اند، آنه��ا را ناكافي خوان��ده و به دليل 
آنچه بي توجهي آش��كار ايران به كرامت انس��اني و 
خواسته هاي شهروندانش و همچنين حمايت ايران از 
روسيه ادعا شده، خواستار تنظيمات بيشتر در موضع 

اتحاديه اروپا در قبال ايران شده اند.
در اين متن، از مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
و ش��وراي اروپا خواسته شده فهرست تحريم ها را به 
همه افراد و نهادهاي مسوول »نقض حقوق بشر« و 
اعضاي خانواده آنها بس��ط دهند و از برخي مقامات 
كشورمان و كليه بنيادهاي مرتبط با سپاه پاسداران 
و بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و امور ايثارگران نام 

برده شده است.
در داخل كش��ور، انتش��ار اخب��اري دال بر تصويب 
اي��ن قطعنامه و جزيي��ات آن با واكن��ش تند همه 
گروه ها همراه بود. ايسنا در گزارشي مجموع مواضع 
نمايندگان مجلس را گرد هم آورده است. بر اساس 
اين گ��زارش، برخي از چهره ها از ب��ه جريان افتادن 
طرح اصالح قانون »اق��دام متقابل عليه امريكا« در 
مجلس خبر داده اند تا جايي كه به گفته احمد نادري، 
عضو هيات رييسه مجلس »طرح اصالح قانون اقدام 
متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان 
تروريستي توسط امريكا در مجلس به جريان افتاد. 
تمامي كشورهاي عضو »اتحاديه اروپا« كه مبادرت 
به اعالم نام سپاه به عنوان سازمان تروريستي نمايند و 
تمامي نيروهاي نظامي وابسته و سازمان ها و نهادهاي 

اين نيروها مشمول خواهند بود.«
در اين مي��ان برخ��ي از نمايندگان اما در حس��اب 

توييتري خود خروج از NPT را خواس��تار شده اند. 
عليرضا س��ليمي، نماينده دليجان نوش��ته اس��ت: 
»اروپاي كارخانه تروريس��ت پرور، سپاه جان فدا در 
مقابله با تروريس��م را با اين بهانه تحريم مي كند؛ ما 
همه پاسدار هستيم. حتمًا مقابله جدي خواهيم كرد. 

خروج از NPT را در دستور قرار مي دهيم.«
برخي از كارشناسان عقيده كه اين تحريم مي تواند 
روي اقتصاد كش��ور تاثيرگذار باشد؛ در حال حاضر 
ن��رخ دالر ب��ازار آزاد در آخرين معام��الت نقدي به 
44 هزار و 380 تومان رس��يده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه معامالت فردايي دالر همچنان سيگنال 
رشد مي دهند. روند رو به رشد قيمت دالر با تصويب 
قطعنامه پارلمان اروپا عليه ايران از س��ر گرفته شد 
و حاال در معامالت نقدي نيز اين مس��ير صعودي به 

خوبي روشن است.
در سوي ديگر قيمت طال و سكه نيز روند صعودي به 
خود گرفت و تا لحظه تنظيم اين گزارش قيمت سكه 
به بيش از 24 ميليون تومان و قيمت طال به بيش از دو 
ميليون تومان رسيد. برخالف اين بازارها بورس روند 
نزولي به خود گرفت و كارشناسان عقيده دارند علت 

موضوع به افزايش قيمت دالر باز مي گردد. 
بورس يك بازار نقدشونده است و سرمايه گذاران اين 
بازار مي توانند در عرض چند دقيقه س��رمايه خود را 
نقد كنند؛ در نتيجه در شرايط فعلي ترجيح مي دهند 
كه سرمايه خود را به صورت موقت از بازار خارج وارد 
بازارهاي موازي كنند تا سود بيشتري ببرند. برخي 
از سهامداران بورسي نقدينگي خود را از بازار سرمايه 
خارج و به صورت موقت وارد بازار دالر كردند تا گپ 
قيمتي به وجود آمده بين دالر صرافي و بازار آزاد سود 

ببرند و برخي ديگر از س��رمايه خود را وارد بازارهاي 
طال و سكه كردند اما با توجه به اينكه حباب قيمتي 
سكه باالست اكثر سرمايه گذاران خريدار طالي آب 

شده و دالر هستند.
يك كارشناس بازار سرمايه نيز در خصوص نوشت: 
»تحريم س��پاه و به دنبال آن افزاي��ش قيمت دالر 
مي تواند به صورت كوتاه مدت روي بورس تاثير بگذارد 
و روند آن را منفي كند. اما اين تاثير، كوتاه مدت است و 
پس از آن بازار نيز دنباله روي دالر خواهد بود. بر اساس 
پيش بيني هفتگي، ب��ورس اين هفته منفي خواهد 
بود و به علت نقدشوندگي باال هجوم سهامداران براي 
فروش سهام و تبديل آن به دالر افزايش پيدا مي كند. 
نقدش��وندگي باالي بورس در ايران مي تواند يكي از 

عوامل منفي شدن بازار باشد.«
به طور كل��ي افزايش قيمت دالر در ب��ازار آزاد روي 
بورس تاثير موقت دارد؛ يعني با افزايش قيمت دالر در 
بازار آزاد بورس به علت نقدشوندگي باال در كوتاه مدت 
منفي مي ش��ود و پس از آن دوباره به روند معقول و 
روبه باالي خود باز مي گردد. سهامداران بورسي سهم 
خود را مي توانند در چند دقيقه نقد كنند و پس از آن 
براي سود بيش��تر چند روزي به سراغ بازار آزاد دالر 
مي روند و در نهايت دوباره سرمايه خود را وارد بورس 
مي كنند كه اين روند در كوتاه مدت به صنايع بورسي 

آسيب مي زند.

   بازار از دريچه معامالت
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
شنبه، يكم بهمن ماه با 3۱ هزار و ۵۶۶ واحد كاهش 
در ارتفاع يك ميليون و ۶۵۷ هزار واحدي ايس��تاد. 

ش��اخص هم وزن با چهار هزار و 24۵ واحد كاهش 
به ۵2۱ هزار و ۹42 واحد و ش��اخص قيمت با 2 هزار 
و ۵24 واحد افت به 3۱0 هزار و 3۷4 واحد رس��يد. 
ش��اخص بازار اول، 28 هزار و ۵۷0 واحد و شاخص 
بازار دوم، 4۶ هزار و 8۱2 واحد كاهش را ثبت كردند.
روز گذش��ته در معامالت بورس تهران، بيش از ۱4 
ميليارد و ۶83 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 84 هزار و ۱۶0 ميليارد ريال معامله ش��د. 
همچنين پتروشيمي ش��يراز )شيراز( با ۷2۵ واحد، 
پتروشيمي پرديس )شپديس( با 28۹ واحد، پااليش 
نفت تهران )شتران( با 2۵3 واحد و صنايع پتروشيمي 
كرمانش��اه )كرماش��ا( با ۱۹۵ واح��د تاثير مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با سه هزار و 
۷32 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 2 هزار و 
383 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
)ميدك��و( ب��ا يك ه��زار و 44۱ واحد، پتروش��يمي 
نوري )ن��وري( با يك ه��زار و 3۵0 واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با يك هزار 
و 32۹ واح��د و صنعتي و معدني چادرملو )كچاد( با 
يك هزار و 2۵۷ واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس 
همراه ش��د. بر پايه اين گزارش، در اولين روز كاري 
هفته نماد گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو 
)خگس��تر(، ايران خودرو )خ��ودرو(، پااليش نفت 
تهران )ش��تران(، سايپا )خس��اپا(، پااليش شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر( و فوالد مبراكه اصفهان )فوالد( 

در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت شنبه صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه سه ميليارد و ۵43 
ميليون برگه س��هم به ارزش ۱3 هزار و 20 ميليارد 

ريال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز روز اخير بيش از 2۱۹ واحد 
كاهش داش��ت و به 2۱ هزار و 288 واحد رسيد. در 
اين بازار بي��ش از هفت ميليارد و ۵۵4 ميليون برگه 
س��هم و اوراق مالي دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات 
معامالت اولين روز كاري هفته فرابورس بيش از 440 
هزار و ۵۱۶ نوبت بود. ش��ركت سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات )وس��پهر(، پويا زركان آق دره )فزر(، 
پتروشيمي مارون )مارون(، صنعتي مينو )غصينو( 
و اعتباري ملل )وملل( تاثير مثبت بر اين ش��اخص 
داش��تند. در مقابل پليمر آريا ساس��ول )آريا(، بيمه 
پاس��ارگاد )بپاس(، پتروشيمي تندگويان )شگويا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شركت سرمايه گذاري 
صبا تامين )صبا(، پتروش��يمي زاگ��رس )زاگرس( 
و پااليش نفت ش��يراز )ش��راز( با تاثير منفي بر اين 

شاخص همراه بودند.
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صندوق پااليشي
فروشنده ۳ درصد شتران شد

بورسپرس| صندوق پااليشي يكم برنامه فروش 3 
درصد از سهام پااليشگاه تهران براي خروج از تركيب 
سهامداران اين شركت بورسي داد اما قيمت پايه هر 
سهم 2۱0 تومان كمتر از قيمت فروش بانك صادرات 
است! صندوق سرمايه گذاري پااليشي يكم كه با عدم 
تقسيم سود در مجمع س��االنه چهارشنبه دو هفته 
پيش، موجب انتقاد برخي فعاالن بازارسرمايه شده، 
برنامه عرضه 3 درصد از سهام پااليشگاه تهران داد تا 
در صورت معامله از تركيب اين شركت بورسي خارج 
شود. براساس به اين گزارش، صندوق پااليشي شامل 
سهام چهار پااليش��گاه تهران، تبريز، اصفهان و بندر 
عباس است كه شهريور دو سال پيش به عنوان دومين 
صندوق قابل معامله دولت��ي )ETF( و با تخفيف 30 
درصدي توسط دولت روحاني، عرضه و واحدهاي آن 
توسط مردم خريداري شد اما خريداران با زيان بيش 
از ۵0 درصدي و حتي بيش��تر، ذهنيت مثبتي به اين 
صندوق ندارند! به هر حال مقرر شده 8.2۵ ميليارد سهم 
»شتران« به قيمت پايه هرسهم 4 هزار و 8۹۶ ريال و به 
ارزش تقريبي 4 هزار ميليارد توماني آن هم به صورت 
يك جا و نقد يكشنبه آينده )8 بهمن( توسط كارگزاري 
تامين سرمايه نوين روانه ميز فروش شود. اين درحالي 
است كه بانك صادرات چهارشنبه اين هفته ۵ بهمن 
براي دومين مرتبه و با كاهش قيمت هر سهم و ارزش، 
سهام بلوكي 4 پااليشگاه بندرعباس، تهران، تبريز و 
اصفهان را روانه ميز فروش خواهد كرد كه قيمت فروش 
»ش��تران« حدود 2۱0 تومان بيشتر از قيمت فروش 
صندوق پااليشي اس��ت! در اين رويداد ۱.۷2 درصد 
سهم پااليشگاه تهران )بيش از 4.۷ ميليارد سهم( به 
قيمت پايه هر سهم ۷00 تومان )در عرضه قبلي ۹۵0 

تومان( و ارزش 3.2 هزار ميليارد تومان است.

مهار نقدينگي
با فروش متري مسكن در بورس

ايسنا| رييس شوراي عالي استان ها درباره مزاياي 
طرح فروش متري مسكن در بورس توسط شهرداري 
تهران، گفت: طرح فروش متري مسكن سبب مهار و 
هدايت نقدينگي ها و حفظ سرمايه مردم خواهد شد. 
پرويز س��روري درباره طرح فروش متري مسكن در 
بورس توسط ش��هرداري تهران، گفت: طرح فروش 
متري مسكن س��بب مهار و هدايت نقدينگي خواهد 
ش��د. برخي از مردم توانايي س��رمايه گذاري دارند و 
همچنين عالقه مند هستند تا در بخش هايي مشاركت 
كنند كه ارزش پول شان حفظ  شود، اما در بخش هايي 
سرمايه گذاري مي كنند كه براي كشور توليد هزينه 
مي كند. وي ادام��ه داد: نقدينگي به صورت انفجاري 
مشكل ايجاد مي كند؛ اما اگر اين سرمايه مديريت شود 
و در بخش س��اخت مسكن مورد استفاده قرار بگيرد، 
فردي كه سرمايه گذاري كرده است سود خواهد برد. 
نايب رييس ش��وراي شهر تهران همچنين با اشاره به 
جزييات اين طرح افزود: بايد مش��خص شود كه اگر 
ش��خصي مي تواند متراژ مشخصي را خريداري كند، 
بتواند بهره برداري داشته باشد و در غير اين صورت سود 
حاصل از مشاركت در اين طرح، به آنها پرداخت شود. 
البته اين ايده ها بايد مدل سازي و بررسي شود. رييس 
شوراي عالي اس��تان ها با تاكيد بر اينكه طرح فروش 
متري مسكن به مهار و هدايت نقدينگي كمك مي كند، 
گفت: ش��هروندان از اينكه س��رمايه خود را در جايي 
مطمئن گذاشته اند، سود خواهند برد. با سرمايه گذاري 
و شروع سازندگي، شهر به حركت در مي آيد و پيشرفت 
مي كند. در همين راستا شهرداري نيز مي تواند خدمات 
بهتر و بيشتري ارايه كند. سروري درباره مزاياي طرح 
فروش متري مسكن براي پايتخت تاكيد كرد: طرح 
فروش متري مس��كن اگر به خوبي مديريت ش��ود 
مي تواند منجر به رضايتمندي ش��هر، شهروندان و 
كشور شود. همچنين به دولت هم كمك مي شود. وي 
افزود: مهم ترين وعده دولت به مردم مساله مسكن 
است. هر مقدار در اين موضوع سرمايه گذاري شود 
مي تواند به طرح و وعده دولت كمك كند. در همين 
راستا فروش متري مسكن طرح موفقي خواهد بود.

قرعه كشي خودرو فاجعه ملي!
س�نا| غالمرضا مرحبا، عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي درباره عرضه خودرو در بورس 
كاال گف��ت: عرضه خ��ودرو در ب��ورس كاال موافقان و 
مخالفاني دارد. موافقان معتقدند كه اين عرضه دست 
دالل ها و واسطه ها را كوتاه و بازار را بيش از پيش شفاف 
كرده است. مخالفان هم به موضوع تشديد روند صعودي 
قيمت ها اشاره مي كنند. بنده هم معتقدم كه توليدكننده 
بايد در فرآيندي شفاف خودرو را به دست مصرف كننده 
برساند و واسطه ها حذف ش��وند؛ اما شهروند ايراني از 
منظر اقتصادي تحت فشار است و از آنجا كه خودروهاي 
ايراني باكيفيت در كشور توليد نمي شوند، تناسب بين 
قيمت و واقعيت خودرو بايد برقرار ش��ود. اين نماينده 
مجلس ضمن اعالم مخالفتش با قرعه كش��ي خودرو 
اظهار كرد: قرعه كشي خودرو در كشور يك فاجعه بود. 
بنده قرعه كشي را تحت هيچ شرايطي تاييد نمي كنم. به 
نظر بنده عرضه خودرو در بورس كاال هم نيازمند دقت 
بيشتري است. بورس كاال مي تواند سازوكار بسيار خوبي 
براي عرضه خودرو باشد و اين يك واقعيت است. در اين 
س��ازوكار نحوه مديريت تقاضا و عرضه مهم است تا از 
تشديد قيمت ها ممانعت كند. بورس كاال روش ناصحيح 
قرعه كشي را حذف كرد و روشي شفاف و بدون واسطه 
را روي كار آورد؛ اما عدم تعادل بين تقاضا و عرضه باعث 
تشديد قيمت ها مي شود. اين عضو مجمع نمايندگان 
استان گيالن در مجلس تأكيد كرد: از هر راهكاري 
كه با ش��فافيت و دقت قيمت هاي منطقي را براي 
كاالها تخصيص دهد، استقبال مي كنيم. بنده يكي 
از طرفداران بازار سرمايه و بورس كاال هستم. هميشه 

هم معتقد بودم كه بايد بازار سرمايه را تقويت كنيم.

عملكرد شركت هاي لبني 
بورس تهران

اكوايران| شركت هاي لبني بورس تهران در آذر ماه 
امسال با رشد قابل توجه اي در فروش و درآمدزايي خود 
همراه بودند. اين ۱0 شركت در آذر ماه امسال نزديك 
به هزار و ۷00 ميليارد تومان فروش داش��ته اند كه ۹۶ 
درصد به نسبت فروش آذر ماه سال قبل شان افزايش 
داشته است. در ميان شركت هاي صنعت محصوالت 
غذايي، نماد هاي لبني جايگاه خاصي دارند. نماد هاي 
لبني به دليل تفاوت زياد با ساير شركت هاي غذايي، در 
كنار يكديگر مقايسه مي شوند. لبني ها به دليل حذف 
يارانه برخي از محصوالت در سال جاري كه لبنيات نيز 
جزو آن بود؛ رشد فروش خوبي را در ماه هاي اخير پشت 
سر گذاش��ته اند. با اين وجود اين ۱0 شركت در آذر ماه 
نيز افزايش فروش مناسبي را به نسبت فروش ماه هاي 
قبل خود داشتند. در ميان اين ۱0 نماد، غپاك با 3۵۷ 
ميليارد تومان بيش��ترين و غالبر با 43 ميليارد تومان 
كمترين فروش آذر ماه را داش��تند. اين ۱0 شركت در 
اذر ماه امسال توانس��تند ۹۶ درصد بيشتر از آذر سال 
قبل و 23 درصد بيشتر از متوسط فروش ماهانه امسال 
خودشان بفروشند. فروش لبني ها در آذر امسال ۱۱۱ 
درصد بيشتر از متوسط فروش ماهانه سال قبل شان بوده 
است. نماد غگيال با 2۶3 درصد افزايش فروش به نسبت 
فروش آذر ماه سال قبل خود و متوسط ماهانه سال قبل 
و همچنين رشد 84 درصدي فروش آذر امسال به نسبت 
متوسط فروش ماهانه امسال خودش بهترين عملكرد را 
در ميان لبني ها داشته است. غگيال در آذر ماه امسال 
۱2۷ ميليارد تومان فروش داشته؛ درحالي كه متوسط 
فروش سال قبل و امسال آن به ترتيب 3۵ ميليارد و 
۶۹ ميليارد تومان است. غالبر، غگلستا، غشان، غپاذر، 
غفارس و غپاك از نمادهايي هس��تند كه در آذر ماه 

امسال بيش از دو برابر آذر سال قبل فروش داشتند.

افزايش نرخ بهره
سير نزولي به خود مي گيرد

بورسنيوز| اش��كان چهره نگار، كارش��ناس بازار 
سرمايه تشريح كرد: همه ساله در زمان بودجه بندي 
نوس��انات بازار باال رفته است. يكي از موارد در بودجه 
ريسك براي شركت هاي صادرات محور است. يعني 
اين دست ش��ركت ها كه درآمدشان با مقدار ريسك 
بااليي همراه است، ريسك بيشتري از بودجه متحمل 
ش��ده و منبع تأمين كس��ري بودجه خواهند شد. از 
طرفي درباره افزايش نرخ بهره گمانه زني هاي وجود 
دارد كه روند افزايش را ادامه ندهد و شايد روند نزولي 
هم به خود بگيرد. البته كه در كش��ورمان با توجه به 
تورمي كه حاكم است، افزايش نرخ بهره اگر هم بر بازار 
سرمايه تأثيري داشته باشد كوتاه مدت خواهد بود. وي 
ادامه داد: براي نتيجه گيري درباره افزايش نرخ بهره و 
تأثيرات آن بر بورس بايد ديگر پارامتر ها بررسي شود، 
چراكه نرخ تورم، نرخ هاي جهاني و قيمت دالر از موارد 
حامي بازار هس��تند. به همين دليل اثر افزايش نرخ 
بهره بر بورس كوتاه مدت خواهد بود. اين فعال بورسي 
تشريح كرد: اصل اول اقتصاد بر تعيين قيمت از عرضه 
و تقاضاست، اصواًل قيمت دستوري به طور كل براي 
اقتصاد سم است. اين موضوع در هر بازاري )طال، دالر، 
خودرو و ...( معضل ش��ناخته مي شود، اما در شرايط 
فعلي عرضه خودرو در بورس كاال براي فروش آن به 
نسبت قيمت هاي قبلي راه كار مناسبي است. به طور 
مثال حجم توليد و فروش خودرو به نسبت زماني كه 
خودروسازان با طرح هاي مختلف )قرعه كشي، التاري، 
طرح جوانان و ...( محص��والت را مي فروختند باالتر 
رفته اس��ت. زماني كه خودروسازان در شرايطي قرار 
مي گيرند كه پول وارد شركت شده، حاشيه سود اضافه 
مي شود و سهام آن از منفي به مثبت حركت مي كند، 
توليد خود را باال مي برد اين موضوع به بازار خودرو نيز 
كمك مي كند. وي ادامه داد: البته نكته اي كه وجود 
دارد تيراژ خودرو اس��ت چراكه در حدي نيس��ت كه 
قيمت آن را در بازار آزاد تعديل كند، درصورتي كه حجم 
عرضه خودروسازان زياد شود و سياست فروش خودرو 
وارداتي به درستي اجرا شود مي توان حباب ميان بازار 
آزاد و بورس كاال را كنترل كرد. چهره نگار در پايان گفت: 
بي شك تورم در سال ۱402 وجود دارد حتي ميزان 
آن در سال آينده قابل توجه خواهد بود. زماني مي توان 
چشم انداز كاهش��ي تورم )نه تن ها در مدت چند ماه 
بلكه حتي چند سال( را شاهد بود كه نقدينگي داخل 
جامعه به سمت توليد حركت كند. در چنين شرايطي 
مي توان چشم انداز تورمي را كاهشي ديد، تا زماني كه 
اين اتفاق نيفتد، تورم با ارقام باالي باقي است. همچنين 
سياست هاي از قبيل تعيين نرخ بهره يا هر تصميم 
مشابه به عنوان مسكن موقت مي تواند تورم را كنترل 
كند. بايد گفت با توجه به معامالت آخرين روز كاري 
هفته به نظر مي رس��د، هفته بعد مثبت خواهد بود، 
اما آنقدر قوي نيست، محتمل است كه بازار سرمايه 
كشور مقداري حالت رنج به خود بگيرد. همه چيز به 
تحوالت قيمت جهاني در آخر هفته چشم دارد، اما 

گروه خودرو مي تواند براي هفته بعد جذاب شود.

عرضه اوليه جديد در فرابورس
فرابورس| س��هام ش��ركت كارخانج��ات پنبه و 
دانه هاي روغني خراسان به شيوه حراج، روز دوشنبه 
3 بهمن ۱40۱ به صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
سهام و مختلط عرضه خواهد شد. هر سهم اين شركت 
۱0۵۶3 ريال ارزش گذاري شده است. عرضه اوليه 
سهام ش��ركت كارخانجات پنبه و دانه هاي روغني 
خراسان با نماد معامالتي »غدانه« به روش حراج انجام 
خواهد شد.تعداد كل سهام قابل عرضه ۱08 ميليون 
سهم معادل 20 درصد سهام كل شركت و هر سهم به 
قيمت ۱0۵۶3 ريال ارزش گذاري شده است. حداكثر 
س��هام قابل خريداري توس��ط هر كد معامالتي، ۵ 
ميليون و 400 هزار سهم و تاريخ دوره سفارش گيري 

و عرضه دوشنبه 3 بهمن ۱40۱ خواهد بود.

»تعادل«بررسيميكند

تحريم به زيان بورس تمام شد!

بازارهاي تركيه به سمت چهارراه انتخابات مي رود؟
گروهبازارسرمايه|

بورس تركيه چندين ماه اس��ت كه وضعيت چندان 
مطلوبي ندارد و درگير مش��كالت اقتصادي به سبب 
 CHP تغييرات است. رهبر حزب اپوزيسيون دالري
كمال كيليچداراوغلو پيش بيني كرده اس��ت كه در 
صورت پيروزي او در رياست جمهوري، سرمايه گذاران 
بين المللي صدها ميليارد دالر به تركيه سرازير خواهند 
ك��رد. ترك هايي كه س��ال ها درگير ت��ورم فزاينده و 
سقوط ارز هس��تند، به زودي تصميم خواهند گرفت 
كه آيا چش��م انداز رييس جمهور طي��ب اردوغان در 
مورد يك اقتصاد به شدت مديريت شده را پيش ببرند 
يا آن را براي بازگش��ت دردناك به ارتدوكس ليبرال 
كنار بگذارند. انتخابات رياست جمهوري و پارلماني، 
ش��ايد مهم ترين انتخابات در تاريخ يك صد ساله اين 
جمهوري، احتمااًل در ماه مه برگزار مي شود و مشخص 
مي كند كه آيا اردوغان ۶8 ساله وارد دهه سوم قدرت 

مي شود يا خير.
اي��ن راي ب��راي ترك هايي كه از بح��ران هزينه هاي 
زندگي ناشي از تورم ضربه خورده اند، انشعابي است كه 
تنها در حال كاهش است. سرمايه گذاران بين المللي، 
كه بسياري از آنها در پنج س��ال گذشته در بحبوحه 
آشفتگي هاي مكرر بازار و پذيرش آنكارا از سياست هاي 
اقتصادي غيرمتعارف كم��ك مالي كرده اند، به دقت 
زيرنظر دارند. مديران صندوق به رويترز گفتند حتي 
اشاره به پيروزي اپوزيس��يون مي تواند با وعده هايي 
مبني بر عقب نشيني »اردونوميكس« موجب افزايش 

چشمگير دارايي هاي تركيه شود.
اما دگرگوني شديد او در اقتصاد و بازارهاي مالي به اين 
معني است كه چنين تغييري ابهامات خاص خود را به 
همراه خواهد داشت. بليز انتين، رييس بخش تحقيقات 
مستقل EM در مدير دارايي TCW در لس آنجلس، 
گفت كه »كشتن سريع افزايش ارزش FX بعيد به نظر 

مي رسد« حتي در صورت شكست اردوغان.
او گفت، تنه��ا در ميان مدت، بازارها مي توانند به طور 
پايدار صعودي شوند، زيرا نياز به پرداختن به ارز بيش 
از حد ارزش گذاري شده و تنظيم مجدد نرخ هاي بهره 
به »سطح بس��يار باالتر« است. نظرسنجي ها حاكي 
از آن اس��ت كه اردوغان مي تواند رياست جمهوري را 
حفظ كند در حالي كه حزب عدالت و توسعه كه ريشه 

اسالم گراي دارد كنترل پارلمان را از دست بدهد.
آنتين گفت كه اين مي تواند »بدترين نتيجه« باش��د 
ك��ه منجر به ع��دم اطمينان كوتاه مدت سياس��ت و 
نوسانات بازار مي ش��ود. هنوز راه طوالني براي رفتن 
وجود دارد. ي��ك ائتالف مخالف ش��ش حزبي هنوز 
نامزد رياس��ت جمهوري را انتخاب نكرده است. يكي 

از گزينه هاي محبوب، شهردار استانبول، درخواست 
تجديد نظر براي حكم زندان و ممنوعيت سياس��ي 
است. منتقدان مي گويند دادگاه ها مخالفان اردوغان 
را سركوب مي كنند، ادعايي كه دولت آن را رد مي كند.

اي��ن انتخاب��ات همچني��ن تعيين خواه��د كرد كه 
قدرت نظامي منطقه اي و تركيه عضو ناتو چه نقشي 
در درگيري ه��ا در اوكراي��ن، جايي ك��ه اردوغان به 
ميانجي گ��ري مذاكرات كمك كرده، و در همس��ايه 

سوريه، ايفا مي كند.

   پاشنه آشيل دولت
اردوغان هرگز آسيب پذيرتر از اين به نظر نمي رسيد 
و اقتصاد پاشنه آشيل او بود. او كه خود را »دشمن« 
نرخ بهره توصيف مي كند، عزم او براي كاهش نرخ ها 
از ۱۹ درصد به ۹ درصد باعث سقوط لير در اواخر سال 
202۱ و كاهش 30 درصدي ديگر در س��ال گذشته 
شد دهمين س��قوط متوالي س��االنه آن؛ با افزايش 
هزينه هاي غذا، سوخت و اجاره بها، تورم در ماه اكتبر 
به اوج 24 س��اله 8۵ درصدي رس��يد. براي جبران 
فشارهاي راي دهندگان، آنكارا هزينه هاي كمك هاي 
اجتماعي بي س��ابقه به ارزش ح��دود ۱.4 درصد از 
بودجه س��االنه از جمله يارانه انرژي، دو برابر كردن 
حداقل دستمزد و اجازه بازنشستگي فوري به بيش 
از 2 ميليون ترك را به كار برد. گاليپ داالي، همكار 
در Chatham House در لندن گفت: »اردوغان 
بس��ته هاي )حمايتي( را يكي پ��س از ديگري ارايه 
مي كند« كه »فشار قابل توجهي« بر كيف عمومي وارد 

مي كند. اما اگر او در انتخابات شكست بخورد، مشكل 
شخص ديگري خواهد بود.« تركيه هنوز سطوح بدهي 
بسيار پايين تري نسبت به بسياري از كشورها دارد، اما 
سال ها كاهش ذخاير ارزي، فرسايش استقالل بانك 
مركزي و سيس��تم قضايي و به طور كلي نابهنجاري 
اثر خود را بر جاي گذاش��ته است.رتبه بندي اعتباري 
Moody's و Fitch از درجه س��رمايه گذاري در سال 

20۱۶ به »ناخواسته« كاهش يافته است.

    خروج سرمايه
س��رمايه گذاران مي گويند م��دل ب��ازار آزاد تركيه 
در ح��دود س��ال 20۱۷ زماني كه سيس��تم اجرايي 
رياست جمهوري را با تمركز قدرت در دستان اردوغان 
اتخاذ كرد، دگرديس��ي را آغاز كرد. در س��ال 20۱۹، 
مقامات نگران گمانه زني هاي بي ثبات كننده بازارهاي 
بين المللي لير بودند. داده هاي بانك مركزي انگليس 
نش��ان مي دهد كه تجارت در مراك��زي مانند لندن 
اكنون به طور متوسط   زير ۱0 ميليارد دالر در روز است 
كه نس��بت به ۵۶ ميليارد دالر در سال 20۱8 كاهش 

يافته است.
خارجي ها دارايي اوراق قرض��ه دولتي تركيه را از 20 
درصد در س��ال 20۱۷ به كمت��ر از ۱ درصد كاهش 
داده ان��د و اكنون تنه��ا 30 درصد از بازار س��هام را در 
اختيار دارند، در حالي كه چند سال پيش ۶۵ درصد 
بود. ترك هايي كه به دنبال راهي براي محافظت در برابر 
افزايش قيمت ها هستند، اين شكاف را پر كرده اند و به 
 )XU۱00.( افزايش 200 درصدي شاخص استانبول

در سال گذشته كمك كردند. آنها در حال حاضر ۷0 
درصد از سهام را تشكيل مي دهند كه از 3۵ درصد در 

سال 2020 افزايش يافته است.
Mehmet Hasim Acanal، ي��ك كش��اورز در 
جنوب ش��رقي تركيه، يكي از مزارع خود را فروخت 
و از پس انداز آن ۱0 ميليون ليره )۵33۶20 دالر( در 
سهام استفاده كرد. او گفت: »من فكر مي كردم كه در 
برابر تورم محافظت مي كند و بازدهي بيشتري نسبت 

به دالر و طال ايجاد مي كند.«
طرح سپرده بانكي محافظت شده در برابر استهالك 
تركيه كه براي جلوگيري از سقوط لير در سال 202۱ 
به اجرا درآمد، نمون��ه اي از رويكرد غيرمتعارف و گاه 
پرهزينه آن اس��ت. با اين حال، در كوتاه مدت به نظر 
مي رسد كه كارساز بوده است و افزايش چند ساله ترك 

تبديل لير به دالر را متوقف كرده است.
در عين ح��ال، تزريق به خزانه دولت از كش��ورهاي 
»دوس��ت« مانند قطر و روس��يه، و ب��ه دليل جهش 
گردشگري، به لير كمك كرده اس��ت كه از آگوست 
2022تقريباً بين ۱8.0 تا ۱8.8 در برابر دالر باقي بماند 
- تقريباً زماني كه رتبه بندي نظرسنجي اردوغان شروع 
به افزايش كرد. مقامات نيز دائما در حال دس��تكاري 
هستند و حدود ۱00 قانون اضافي را براي تقويت ثبات 

ارز وضع كرده اند.
يك��ي از بانك��داران ب��ه رويت��رز گفت ك��ه برخي از 
س��رمايه گذاران خارجي ب��ا توجه به دو برابر ش��دن 
ذخاير خالص ارزي بانك مركزي از نوامبر، ش��روع به 

شرط بندي كوتاه مدت روي لير كرده اند.
رابي��ن بروك��س، اقتصاددان ارش��د موسس��ه مالي 
بين المللي مستقر در واشنگتن، گفت: لير كه از سال 
2008 بيش از ۹0 درصد ارزش خود را در برابر دالر از 
دست داده است، هنوز ۱۵ درصد بر اساس عدم تعادل 
اقتصادي و محرك هاي مالي بيش از حد ارزش گذاري 
شده است. وي افزود: محرك اعتباري رشد را باالتر از 

آنچه تركيه واقعا مي تواند حفظ كند، نگه مي دارد.
س��رگئي گونچ��اروف، مدي��ر صن��دوق EM در 
Vontobel خاطرنش��ان كرد ك��ه پيش بيني ها 
مبني ب��ر اينكه سياس��ت هاي اردوغ��ان منجر به 
فاجعه خواهد شد، محقق نشد. هفته گذشته تركيه 
مش��كلي براي اس��تقراض 2.۷۵ ميليارد دالري از 
بازارهاي سرمايه بين المللي نداشت. اين امر انتخاب 
راي دهندگاني را كه در صورت پيروزي اپوزيسيون 
براي بازگشت به سياست هاي بازار آزاد، با يك ركود 
اقتصادي دردناك اوليه مواجه مي ش��وند، پيچيده 
مي كند. گونچاروف گفت: »اين يك تعادل ناپايدار 

است؛ اما خروج از آن سخت است.«



گروه راه وشهرسازي|
در شرايطي كه اقتصاد ايران روزهاي پرفراز و نشيني 
را طي مي كند و ش��اخص هاي كالني همچون رشد 
پايه پولي، حج��م نقدينگي و نرخ دالر س��قف هاي 
تازه اي را فتح كرده و مي كنند، قش��ر مستاجر نه از 
سرماي زمس��تان كه از تب تند اجاره بها در تابستان 
آينده لرز گرفته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه طي 
س��ال هاي اخير و در پي جهش ه��اي متوالي قيمت 
مس��كن، اجاربها اگر چه ح��دود 50 درصد جهش 
قيمت مسكن رشد داشته است، اما رشد قابل توجهي 
را به ثبت رسانده است و از همين رو، به گفته برخي 
كارشناس��ان اقتصادي، اجاره نشينان دچار سقوط 
طبقاتي شده اند و به حاشيه شهرهاي بزرگ يا حتي 
به شهرهاي كوچك و شهرهاي جديد كوچ كرده اند. 
در بهار سال 1401 دولت براي سومين سال پياپي، به 
بهانه كرونا و لزوم تثبيت مستاجران در منازل فعلي 
آنان، تالش كرد سقف رشد 25 درصدي اجاره بها را 
در تهران و 20 درصدي را در ش��هرهاي بزرگ و 15 
درصدي را در ساير شهرها اعمال كند. هر چند اين 
نوع قيمت گذاري دستوري منتج به نتيجه مطلوب 
نش��د و حتي در برخي مواقع ننتيجه عكس داد، اما 
همزمان با دولت، مجل��س نيز طرح ديگري را براي 
كنترل بازار اجاره در بهار سال جاري ارايه كرد اما به 
دليل تداخل با طرح دولت، بررسي جزييات اين طرح 
را به زمستان سال جاري احاله كرد. در اين حال، به 
نظر مي رس��د، به دليل مشغله بهارستان نشينان در 
قانون بودجه 1402 و برنامه توسعه هفتم، طرح بازار 

اجاره بيش از زمان مقرر طول بكشد.

     پيشينه طرح مجلس
به گزارش »تعادل«، به فاصل��ه دو روز پس از مصوبه 
حمايتي سران قوا از مستاجران، چهارشنبه اول تيرماه 
سال جاري، كليات طرح ساماندهي اجاره بهاي مسكن 
در مجلس تصويب و بررسي جزييات آن به زمستان 
سال جاري )6 ماه ديگر( موكول شد. محمدباقر قاليباف 
در آن جلسه علني مجلس و پيش از راي گيري براي 
كليات طرح ساماندهي اجاره بهاي مسكن و در پاسخ 
به محمد حس��ين آصفري نماينده مردم اراك كه با 
استناد به اصل 110 قانون اساسي پرسيد كه با توجه 
به اينكه سران قوا در موضوع اجاره بها ورود كردند، آيا 
مجلس مي تواند به اين موضوع ورود كند؟ اظهار كرد: 
ب��ا توجه به آنكه پيش از طرح موضوع اجاره مس��كن 
در جلس��ه شوراي عالي س��ران قوا طرح مجلس راي 
آورده بود، اكنون با طرح موضوع در جلس��ه ش��وراي 
عالي سران دو فوريت طرح نمايندگان مجلس ديگر 
عماًل منتفي شده است. بنا شد تا مواد مطرح شده در 
طرح پيشنهادي نمايندگان در كنار موارد مورد نظر 
نمايندگان در كميسيون عمران مورد رسيدگي قرار 
بگيرد و ما مجموعه حلقه مسكن را در كشور به صورت 

اصولي پيش ببريم.
وي تاكيد كرد: هم��كاران من در مجلس زحماتي در 
خصوص موضوع مسكن كشيدند؛ طرح جهش توليد 
مسكن كار افق درازمدت ما را با 4 ميليون مسكن حل 
كرد و بحث مربوط به ماليات خانه هاي خالي در حقيقت 
دو ميليون خانه احت��كاري را مجبور مي كند كه وارد 
بازار مسكن شود. به گزارش ايسنا، قاليباف در تذكري 
به وزارت راه و شهرسازي درباره اجراي قانون ماليات 
مسكن گفت: در اينجا تذكري به وزارت راه و شهرسازي 
دارم كه با وجود راه اندازي سامانه مربوط به مالكيت و 

استفاده از امالك خالي، عماًل بر اساس خوداظهاري 
تنها از چند صد خانه خالي به جاي چند صد هزار خانه 
خالي ماليات دريافت ش��ده است كه به نظر مي رسد 

وزارت راه بايد در اين زمينه جدي تر عمل كند.
از رئوس بس��ته مص��وب هيات وزي��ران درخصوص 
ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها مي توان به پرداخت 
تسهيالت كمك وديعه مس��كن، ايجاد مشوق براي 
موجران��ي ك��ه مصوبه دول��ت را رعاي��ت مي كنند، 
نرخ گذاري خدمات مشاورين امالك و ارتقاي توان فني 
و تخصصي آنها و كمك به تكميل و تحويل پروژه هاي 

نيمه تمام مسكن )خصوصي و حمايتي( اشاره كرد.
پيش از آن در اوايل ارديبهشت ماه نگراني هايي بابت 
رشد اجاره بهاي واحدهايي كه موعد قرارداد آنها به اتمام 
رسيده بود ايجاد شد. به همين دليل نمايندگان مجلس 
طرح دوفوريتي را به منظور كنترل بازار اجاره به جريان 
انداختند. اما پس از تصويب سقف 25 درصد اجاره بها در 
جلسه سران قوا طرح نمايندگان مجلس براي بررسي 
بيشتر به كميسيون هاي مربوطه ارجاع شد. محمدباقر 
قاليباف، رييس مجلس ابراز اميدواري كرد با همكاري 
كميس��يون عمران و وزارت راه و شهرس��ازي قانون 
اجاره داري، قبل از زمستان به صورت جامع ارايه شود.

     عجله نكنيم تا كار پخته شود
رييس مجلس در جلسه اول تيرماه سال جاري، با اشاره 
به تمديد تصويب سقف افزايش اجاره بهاي مسكن براي 
سومين سال متوالي از زمان آغاز شروع بيماري كرونا در 
كشور گفت: بايد بپذيريم كه اين تصميم مقطعي است 
و دقيق نيس��ت و در خيلي موارد مشكالت اجتماعي 
ايجاد مي كند و ما اين را متوجه هس��تيم؛ بنابراين به 
نظر مي رس��د مجلس بايد گام ديگري بردارد و قانون 
اجاره داري را كه جايش در زنجيره مسكن خالي است، 
مورد توجه قرار دهد؛ بنابراين با توجه به اينكه بخشي از 
طرح كنترل و ساماندهي اجاره بهاي امالك مسكوني 
در جلسه شوراي عالي س��ران قوا به تصويب رسيده 

است بر اس��اس اصل 15۳ آيين نامه داخلي مجلس 
من به عنوان رييس مجلس اين حق را دارم كه طرح را 
بدون راي گيري به كميسيون ارجاع دهم و كميسيون 
جزييات آن را در مس��ير قانون اجاره داري بررس��ي 
كند و عجله نكنيم تا كاري پخته انجام دهيم. قبل از 
زمستان قانون اجاره داري را در دستور كار قرار دهيم تا 
از تصميمات ناقصي كه منجر به ايجاد مشكل مي شود، 
پرهيز كنيم؛ بنابراين كليات را ب��ه راي مي گذاريم و 
موضوع را جهت ادامه رسيدگي به كميسيون ارجاع 
مي دهيم. پس از اظهارات رييس مجلس كليات طرح 
كنترل و ساماندهي اجاره بهاي امالك مسكوني با 114 
راي موافق، ۹۷ راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 
216 راي اخذ ش��ده به تصويب رسيد و به اين ترتيب 
رسيدگي به موضوع به كميسيون عمران ارجاع شد تا به 

صورت دو شوري مورد رسيدگي قرار بگيرد.

     علت جهش اجاره بها چيست؟ 
به گزارش »تعادل«، در پاس��خ به اينكه علت جهش 
اجاره بها چيس��ت؟ بايد گفت كه قيمت مسكن تابع 
عوامل مختلفي است كه در راس آنها »قيمت ملك« و 
»هزينه هاي معيشت خانوار« قرار دارد. در سال هاي 
86، 8۹، ۹0 و ۹1، از ارديبهشت ۹۷ تا اوايل 1400، 
از اسفند 1400 تاكنون )به استثناي فروردين سال 
جاري( بازار مسكن تهران دچار جهش هاي قيمتي 
مكرر شده است. »تورم« و »انتظارات تورمي« به ويژه 
در اقتص��اد ايران كه از بيم��اري هلندي رنج مي برد، 
مهم ترين عوامل جهش هاي قيمتي مسكن ارزيابي 
مي ش��ود. از اين رو، طبيعي اس��ت كه با رشد قيمت 
ملك، اجاره بها ني��ز افزايش ياب��د. در عين حال، در 
غياب نظام اجاره داري حرف��ه اي، از آنجا كه بيش از 
80 درصد موجران كش��ور، اشخاص حقيقي عادي 
هستند و بخشي از هزينه هاي معيشت آنها از محل 
دريافت اجاره بها تامين مي شود، طبيعي است كه با 
رشد هزينه هاي معيشت )به ويژه طي ارديبهشت ماه 

به دليل حذف ارز ترجيحي از اقالم كاالهاي اساسي( 
موجران تمايل بيش��تري به دريافت حداكثر اجاره 
ممكن از ملك خود داش��ته باشند تا بلكه ميزان رفاه 

خود را در دوران »تورم« حفظ كنند.

     راه حل چيست؟ 
به گزارش »تعادل«، براي حل هر مساله اي، شناخت 
صورت مساله ضروري است. نه تنها بحران مسكن كه 
حاال بحران تامين هزينه حداقل معيشت به كابوس 
دس��ت كم 50 درصد از جمعيت كش��ور تبديل شده 
اس��ت، به گونه اي كه هم اينك 5۹ درصد از شاغالن 
كش��ور در زمره »فقرا« محسوب مي ش��وند. در اين 
شرايط، هيچ دولتي نمي تواند براي همه كاالها دستور و 
فرمان صادر كند تا بلكه آن بازار را ساماندهي كند. حتي 
در صورتي كه اين امكان نيز وجود داشته باشد، اساسا 
مداخله در بازارها در شأن و جايگاه دولت ها نيست. شأن 
دولت ها توليد كاالهاي عمومي و سياست گذاري است. 
در حال حاضر، همه افراد جامعه به نيكي مي دانند 
كه »دود« جهش گاه و بيگاه و البته دس��ته جمعي 
قيمت ها و از جمله اجاره بها از »آتش« رش��د باالي 
نقدينگي و افزايش روزافزون حجم نقدينگي ناشي 
از كسري بودجه هاي س��االنه دولت ها برمي خيزد. 
از اين رو، تنها تري��ن و ضروري ترين راه براي مهار 
اجاره بها و قيمت س��اير كااله��ا و خدمات، كنترل 
»تورم« از طريق كاهش هزينه هاي دولت اس��ت. 
افزون ب��ر تن دادن دولت به انضب��اط مالي، تزريق 
اميد به جامعه از طريق تغيير چش��م انداز سياسي 
و اجتماعي با انجام اصالح سياس��ت هاي داخلي و 
خارجي ضروري است. انجام اين اصالحات حتي در 
كوتاه مدت نيز مي تواند از جراحات وارد بر پيكره جامعه 
بكاهد. بي گمان، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد و 
حذف و كمرنگ شدن عوامل خارج از بازارها، مكانيسم 
دروني بازارها به كاركرد طبيعي خود بازخواهند گشت 

و به تدريج ناهنجاري ها حذف خواهند شد.
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اثر ساختمان هاي بلندمرتبه
بر ورود باد به تهران ؟

رييس شوراي ش��هر تهران در ارتباط با ممانعت 
س��اختمان هاي بلندمرتب��ه از ورود باد توضيح 
داد. به گزارش تس��نيم، مهدي چمران در آيين 
رونمايي از بس��ته حم��ل و نقل پ��اك كه صبح 
ديروز برگزار ش��د، اظهار ك��رد: در ارتباط با اين 
مساله كه آيا س��اختمان هاي بلندمرتبه از ورود 
باد جلوگيري مي كنند ي��ا خير، هنوز مطالعاتي 
انجام نشده است؛ هنوز در اين زمينه چيزي عايد 
ما نشده است كه آيا س��اختمان هاي بلندمرتبه 
جلوي باد را مي گيرند يا خير، البته نظر بنده اين 
است كه اين ساختمان ها چندان تاثيري در اين 

زمينه ندارند.
وي با بيان اينكه بايد بپذيريم كه در ارتباط با هواي 
پاك كار خاصي انجام نشده است، گفت: البته به اين 
معنا نيس��ت كه كاري انجام نشده بلكه مساله اين 

است كه كار مهمي صورت نپذيرفته است.
ريي��س ش��وراي ش��هر ته��ران در ارتباط ب��ا تردد 
موتورسيكلت ها در پايتخت گفت: آمارها در اين زمينه 
متفاوت اس��ت كه از 2 ميليون تا 4 ميليون دستگاه 
موتورسيكلت اعالم شده كه در ش��ب تردد دارند و 
البته كس��ي هم در اين زمينه ب��ه دنبال جمع آوري 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري نيست كه اين مساله 
اهميت دارد و بايد پيگيري شود. وي با اشاره به ورود 
اتوبوس  و موتورسيكلت هاي برقي به ناوگان حمل 
و نقل عمومي گفت: اين اول كار اس��ت البته اينكه 
چطور مي توانيم در كاهش آلودگي هوا موثر باشيم را 
مي دانيم و اين مساله به توسعه حمل و نقل عمومي 
بر مي گ��ردد و ما بايد ش��رايطي را فراهم كنيم كه 
حمل و نقل شخصي به حمل و نقل عمومي تبديل 

شود و براي اين كار نياز به اتوبوس و مترو داريم.

تنفس تنها ۱۱ روز هواي
قابل قبول طي دي ماه در تهران

بر اس��اس اطالعات ثبت ش��ده در ايستگاه هاي 
س��نجش كيفيت هواي تهران، تع��داد روزهاي 
آلوده طي دي ماه س��ال ج��اري 1۹ روز بود كه از 
اين تعداد ۷ روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس و 12 روز در ش��رايط ناسالم براي تمامي 

گروه ها قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، آمار شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران نش��ان مي دهد دي ماه امسال شهروندان 
تهراني به طور كلي روزهاي آلوده  بيشتري را نسبت 
به دي ماه سال گذشته تجربه كردند، به طوري كه 
دي ماه امس��ال 12 روز براي تمامي گروه ها آلوده 
بود اين در حالي اس��ت كه س��ال گذشته در اين 
ماه هيچ روزي براي تمامي گروه ها آلوده نش��ده 
بود. الزم به ذكر اس��ت تعداد روزهاي آلوده  براي 
گروه هاي حس��اس در سال جاري نسبت به سال 

گذشته كاهش يافته است.
كيفيت هواي تهران در اولين ماه زمستان 1401 
و مقايسه آن با سال گذشته نشان مي دهد كه در 
دي ماه سال گذشته 14 روز هواي قابل قبول ثبت 

شد كه اين عدد امسال به 11 روز كاهش يافت.
در دي ماه س��ال گذش��ته 16 روز هواي تهران در 
شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت 
كه اين وضعيت امسال به هفت روز كاهش يافت.

آالينده شاخص هواي دي ماه سال 1401 طي ۳0 
روز ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون بود اما سال 
گذشته تنها 25 روز آالينده شاخص ذرات معلق 
كمتر از 2.5 ميكرون بود و پنج روز آالينده شاخص 

دي اكسيد نيتروژن ثبت شد.
كمينه شاخص ثبت شده براي آالينده ذرات معلق 
كمتر از 2.5 ميكرون در س��ال ج��اري عدد 6۷ و 

بيشينه آن عدد 16۹ را نشان مي دهد.
آمار ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران درباره 
وضعيت آلودگي هواي تهران طي دي ماه س��ال 
۹۷ تا 1400 نش��ان مي دهد كيفيت هواي تهران 
طي دي ماه س��ال 1400 نس��بت به مدت مشابه 
س��ال ۹۹ تعداد روزهاي آلوده كمتري را  داشت 
چراكه كيفيت هواي تهران طي دي سال گذشته 
14 روز در وضعيت قابل قبول و 16 روز ناسالم در 
شرايط براي گروه هاي حساس قرار داشت اما در 
دي ماه سال ۹۹ كيفيت هواي تهران شش روز در 
وضعيت قابل قبول، 11 روز در شرايط آلوده براي 
گروه هاي حساس و 1۳ روز در وضعيت آلوده براي 

تمامي گروه ها بود.
آالين��ده ذرات معلق كمت��ر از 2.5 ميكرون علت 
آلودگ��ي هوا ط��ي 26 روز و آالينده دي اكس��يد 
نيتروژن علت آلودگي هوا طي 5 روز دي ماه سال 
1400 بود اين در حالي است كه دي ماه سال ۹۹ 
نيز آالينده ش��اخص هواي تهران ب��راي 2۹ روز 
ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون و تنها براي يك 

روز دي اكسيد نيتروژن بود.
طي اولين ماه زمس��تان س��ال ۹8 تهراني ها 15 
روز هواي قابل قبول، 14 روز هواي ناس��الم براي 
گروه هاي حس��اس و يك روز ه��واي آلوده براي 
تمامي گروه ها را تنفس كردند. آالينده ش��اخص 
دراين  بازه زماني ۳0 روز ذرات معلق كمتر از 2.5 
ميكرون بود. دي ماه س��ال ۹۷ ذرات معلق كمتر 
از 2.5 ميكرون در تمامي روزهاي اين ماه آالينده 
ش��اخص بود. تهراني ها در اين ماه سه روز هواي 
پاك، 20 روز ه��واي قابل قبول و هفت روز هواي 

ناسالم براي گروه هاي حساس را تنفس كردند.
اين اعداد و ارقام طي اين پنج سال نشان مي دهند، 
با گذر زمان نفس هاي تهران هر س��ال بيشتر به 
شماره افتاده است، به طوري كه نزديك به دو سوم 
روزهاي اولين ماه زمستان سال جاري هواي آلوده 
بود اين در حالي اس��ت كه در دي ماه سال ۹۷ سه 
روز هواي پاك را ني��ز تجربه كرديم اما در دي ماه 
امسال حتي يك روز هواي پاك را تنفس نكرديم.

افزايش 6 برابري
ذرات معلق در هوا طي 5 سال

محمدصادق حس��نوند، ريي��س مركز تحقيقات 
آلودگي هوا گفت: براي اولين بار در تاريخ كش��ور 
5 سال اس��ت كه روند افزايش غلظت آالينده ها را 
شاهد هس��تيم و تقريبا غلظت ذرات معلق كمتر 
از 2.5 ميكرون افزايش 6 برابري پيدا كرده است و 
2 سال است كه شاهد برگشت دي اكسيد گوگرد 
هستيم كه اين نشان مي دهد وضعيت خوبي نداريم.

وي كه در آيين رونمايي از بسته حمل و نقل پاك 
س��خن مي گفت، اف��زود: 45 هزار مرگ ناش��ي از 
آلودگ��ي هوا وجود دارد ك��ه در اين ميان ۷ درصد 
مرده زايي اس��ت. اين در حالي است كه ما به دنبال 
جواني جمعيت هستيم. 5 برنامه توسعه اي داشتيم 
كه در همه آنها تاكيد شده است كه هواي پاك حق 
مسلم است اما در هيچ كدام از اين برنامه ها اين حق 
به وجود نيامده است. حسنوند با بيان اينكه اثر باد 
خيلي بيشتر از اقدامات مسووالن در كاهش آلودگي 
هوا بوده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه ۹۹ درصد 
مردم دنيا با آلودگي هوا مواجه هستند، گفت: حتي 
جمعيت زيادي از مردم امريكا در محل هايي زندگي 
مي كنند كه هوا آلوده اس��ت اما روند آلودگي آنها 
كاهشي است. در كشور ما از سال ۹۷ روند افزايشي 
است و به نظر مي رسد نيازمند اقدامات و مديريت 
علمي فارغ از ايده پردازي هاي لحظه اي هستيم و 
انتظار مي رود كه مسووالن حقيقتا به فكر سالمتي 
مردم باشند و اقداماتشان علمي و بر اساس مطالعات 

و بر اساس هزينه - فايده باشد.

افزايش ۱۰۰ درصدي پروازهاي 
خارجي نسبت به سال گذشته

مطاب��ق آمار ثبت ش��ده در ۹ ماهه س��ال جاري 
پروازهاي خارجي نسبت به س��ال گذشته 100 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. به گ��زارش مهر، 
تعداد نشست و برخاس��ت در پروازهاي داخلي و 
بين المللي در ۹ ماهه سال جاري به ترتيب 210 
ه��زار فروند و 18 ه��زار فروند بوده اس��ت كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته )داخلي 2۳5 
هزار فروند و بين المللي ۹ هزار فروند( به ترتيب 11 
درصد كاهش و 100 درصد افزايش داشته است.

همچنين با بررس��ي روند 10 س��اله نشس��ت و 
برخاست هواپيما مشخص مي شود كه در ۹ ماهه 
سال هاي 1۳۹6 و 1۳۹۳ بيشترين ميزان نشست 
و برخاس��ت پروازهاي داخل��ي و بين المللي به 
ترتيب به ميزان 2۷۷ و 22 هزار فروند ثبت شده 
است. گفتني است مقايسه عملكرد ۹ ماهه سال 
جاري با مدت مشابه سال هاي 1۳۹6 و 1۳۹۳ به 
ترتيب كاهش 24 و 1۷ درصدي را نشان مي دهد.

اعالم آمادگي شهرداري براي 
همكاري هاي اقتصادي با ايروان

معاون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران 
گفت: اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي 
پيشبرد اهداف مديريت شهري و سرمايه گذاري در 

پروژه هاي مختلف مد نظر قرار گرفته است.
به گزارش ف��ارس، معاون مالي و اقتصاد ش��هري 
شهرداري تهران، در ديدار ش��هردار ايروان با بيان 
اينكه بهبود وضعيت اقتصاد ش��هري بدون وجود 
س��رمايه گذاران امكان پذير نيست گفت: استفاده 
از ظرفيت بخش خصوصي براي پيش��برد اهداف 
مديريت ش��هري و س��رمايه گذاري در پروژه هاي 

مختلف مد نظر قرار گرفته است.
لط��ف اهلل فروزنده در ديدار با هرچيا سركيس��يان 
شهردار ايروان اظهار كرد: تهران ظرفيت هاي بسيار 
متنوع و اساسي دارد، خوشبختانه به دنبال تالش 
و كوشش هاي مديريت شهري در سال هاي اخير، 

تهران بسيار متفاوت تر از گذشته شده است.
 وي با بيان اينكه ما در مديريت شهري داراي سبك 
هستيم افزود: مسائل اصلي مديريت شهري مانند 
حمل و نق��ل عمومي، محيط زيس��ت و خدمات 
شهري از دغدغه هاي اصلي مديريت شهري است.

معاون ش��هردار تهران با تاكيد بر لزوم اس��تفاده از 
ظرفيت بخش خصوصي و حضور سرمايه گذاران 
در راستاي تحقق اهداف مديريت شهري بيان كرد: 
در حوزه اقتصاد شهري معتقديم با استفاده از حضور 
مردم و ظرفيت هاي مردمي در حوزه هاي مختلف 

مي توان دستاوردهاي خوبي را به دست آورد.
وي با تاكيد بر اس��تفاده از راهبردهاي مختلف در 
بخش خصوصي اظهار داش��ت: ب��راي پروژه هاي 
ش��هري مدل هاي مختلف تامين منابع داريم و بر 
همين اساس مي توانيم از ظرفيت سرمايه گذاري 
خارج��ي و مردمي در راس��تاي اجراي پ��روژ ه ها 
بهره مند شويم. هرچيا سركيسيان شهردار ايروان 
در ادامه ضمن قدرداني از ميهمان نوازي و استقبال 
گرم مجموعه مديريت شهري گفت: در شهرداري 
ارمنستان نيز تحوالت بسيار زيادي در حال انجام 
است البته در اين خصوص بايستي نسبت و تناسب 
دو شهر را در نظر داشته باشيم. شهردار شهر ايروان 
با بيان اينكه دو كشور ايران و ارمنستان داراي روابط 
و اشتراكات در هم تنيده هستند، گفت: هم اكنون 
پروژه هاي مختلف��ي را در زمينه هاي مختلف در 
مراحل طراحي و مطالعه داريم مانند ايستگاه جديد 
مترو، پروژه هاي راهسازي و جاده سازي كه بايستي 
به مناقصه بگذاريم. وي با اش��اره به بازديد خود از 
متروي كالن ش��هر تهران افزود: طول خط متروي 
تهران بسيار وس��يع بوده و باور دارم درطول مدت 
احداث خطوط مترو در تهران دستاوردهاي خوبي 
در اين زمينه حاصل شده است. شهردار شهر ايروان 
با تاكيد بر اينكه كشور ايران براي ما داراي اهميت 
بسيار باالس��ت افزود: عزم جدي براي همكاري با 

تهران در جهت پيشرفت در امور شهر را داريم.

»تعادل« علت جهش اجاره بها و راه حل آن را بررسي كرد

برقي شدن ناوگان »پست« كليد خورد

فراموشي وعده بهارستان در زمستان

66 درصد سفرهاي شهري با خودروي شخصي
گروه راه و شهرسازي|

ديروز شهرداري تهران در حالي از برنامه برقي كردن 
۳00 هزار موتور سيكلت كار طي 4 سال رونمايي كرد 
كه 100 موتور سيكلت برقي به شركت »پست« شهر 
تهران اضافه شد. به گفته مديرعامل شركت ملي پست 
س��ال آينده از خودروهاي برقي در اين شركت به كار 
گرفته شود. محمود ليالي، مديرعامل شركت پست 
ادامه داد: نزديك به 5 هزار و ۳00 موتورس��يكلت در 
اختيار موظفين شركت پست قرار دارد كه اين تعداد 
در شهر تهران 1250 دستگاه موتورسيكلت است كه با 
مساعدت شهردار تهران و عقد قرارداد قرار است ۷00 
دستگاه موتورسيكلت وارد ناوگان حمل و نقل شركت 
پست شود و جايگزين 1250 دستگاه موتورسيكلت 

غيربرقي بشود.
ليالي با اش��اره به اينكه س��ال آينده نيز اعتبار خوبي 
جهت جايگزيني موتورس��يكلت هاي برقي به جاي 
موتورس��يكلت بنزيني در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
گفت: انتظار داريم رييس سازمان محيط زيست نيز 

نيم نگاهي را به شركت پست داشته باشد.
عليرضا زاكاني شهردار تهران نيز در اين مراسم ورود 
100 دستگاه موتورسيكلت برقي به ناوگان حمل و نقل 
شركت پست اظهار كرد: طي توافقي قرار است ۷00 
دستگاه موتورسيكلت برقي وارد ناوگان حمل و نقل در 

اين مجموعه شود. 
ش��هردار تهران با بي��ان اينكه يك موتورس��يكلت  
كاربرات��وري 10 برابر يك موتورس��يكلت انژكتوري 
آاليندگي دارد، گفت: قدرالسهم موتورسيكلت ها در 
حمل و نقل 1۳ درصد، در س��اعت پيك و در ساعت 
عادي 6 درصد است و در واقع موتورسيكلت ها سهم 

بسيار بااليي را دارند.
زاكاني با اشاره به مزيت هاي موتورسيكلت هاي برقي 

تصريح كرد: اين موتورس��يكلت ها ع��الوه بر كاهش 
آاليندگي در مصرف س��وخت نيز بس��يار تاثيرگذار 
خواهند بود و مي تواند معضل آلودگي را در شهرها و 

به ويژه در كالن شهرها رفع كند.
وي با اش��اره ب��ه اينكه در ح��ال حاض��ر ۳00 هزار 
موت��ور كار در پايتخ��ت داريم، گف��ت: هدف گذاري 
ما اين اس��ت كه بتواني��م در يك بازه زماني 4 س��اله 
۳00 ه��زار موتورس��يكلت كار بنزين��ي را تبديل به 
موتورسيكلت هاي برقي كنيم. شهردار تهران با بيان 
اينكه اين مساله همت بزرگي را مي طلبد، گفت: قطعا 
اين موضوع شدني اس��ت و با اين اتفاق شاهد كاهش 

آاليندگي ها در پايتخت خواهيم بود.

     سهم خودروي شخصي در سفرهاي شهري
زاكاني همچنين در حاش��يه رونمايي از دو دستگاه 
اتوبوس برقي اظهار كرد: سياست كلي در شهر تهران 
اين است كه در راستاي كاهش آلودگي هوا به سمت 

توسعه حمل و نقل عمومي پيش برويم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر تنه��ا ۳4 درصد از 
س��فرهاي درون شهري تهران با حمل و نقل عمومي 
انجام مي شود و 66 درصد با خودروي شخصي پوشش 
داده مي ش��ود، گفت: در نظر داري��م در برنامه چهارم 
توس��عه اين آمارها را برعكس كنيم. يعني 66 درصد 
از وس��ايل نقليه عمومي و ۳4 درصد از وسايل نقليه 

شخصي استفاده كنند.
شهردار تهران با بيان اينكه توسعه مترو به عنوان يك 
برنامه ميان مدت در دس��تور كار ق��رار دارد كه بر اين 
اساس تكميل ۷ خط و ساخت و اتمام 4 خط مترو در 
دستور كار شهرداري است، اظهار كرد: همچنين در 
نظر داريم ۷000 دس��تگاه اتوبوس به ناوگان حمل و 
نقل عمومي در ته��ران اضافه كنيم كه تا پايان برنامه 

چهارم اين ۷000 اتوبوس فعال مي شوند يعني ۳ برابر 
وضعيت موجود بايد اتوبوس وارد كنيم. زاكاني با بيان 
اينكه 6000 ون در تهران داريم كه 2000 دس��تگاه 
آن فعال بوده اما صدرصد فرس��وده هس��تند، گفت: 
هدف گذاري ما ورود 25 هزار دس��تگاه ون و نوسازي 
50 هزار تاكسي است. وي در خصوص سرانجام 6۳0 
دستگاه ون كه وارد ناوگان ش��د، افزود: هنوز منتظر 
دستورالعمل وزارت كشور هستيم اما نه تنها پول 6۳0 
دستگاه ون بلكه قدرالسهم خودمان براي خريد 640 
اتوبوس را پرداخ��ت كرده ايم. زاكاني با بيان اينكه دو 
ميليون و 600 هزار موتورسيكلت پالك شده در تهران 
فعال هستند كه دو ميليون آن فرسوده هستند، گفت: 
يك موتورسيكلت كاربراتوري 10 برابر موتور انژكتوري 
و به اندازه 1۳ خودروي يورو 5 آاليندگي ايجاد مي كند 
ك��ه در نظر داريم ۳00 هزار موتورس��يكلت كار را در 

تهران برقي كنيم.
وي افزود: در گام اول نوسازي و گازسوز كردن خودروها 

و بعد از آن برقي شدن را در دستور كار قرار داديم.

     وظيفه دولت
در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير

سيد مجتبي ش��فيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران نيز در اين مراسم از ورود 50 دستگاه 
اتوبوس برق��ي به ناوگان حمل و نقل عمومي ش��هر 

تهران خبر داد.
ب��ه گزارش تس��نيم، ش��فيعي در آيي��ن رونمايي از 
بس��ته حمل و نقل پاك اظه��ار كرد: ام��روز )صبح 
ش��نبه( اقداماتي در حوزه حمل و نقل در سطح شهر 
ته��ران انجام گرفت كه از آن جمل��ه مي توان به ورود 
موتورسيكلت هاي برقي، ورود اسكوتر برقي، رونمايي 
از اتوبوس هاي برقي و همچنين راه اندازي مركز معاينه 

فني در سطح شهر تهران اشاره كرد. وي با اشاره به ماده 
12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير گفت: بر اساس 
اين قانون دولت موظف است به ازاي صرفه جويي در 
س��وخت كمك هايي را به توليدكنندگان براي رفع 
آلودگي هوا در قالب توس��عه توليدات برقي از جمله 
موتورس��يكلت و... داشته باشد. ش��فيعي ادامه داد: 
خوشبختانه طي سال گذشته و امسال كمك هايي در 
اين حوزه انجام شده است كه اين مساله با پيگيري هاي 
شهردار تهران در هيات دولت و معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران در شوراي اقتصاد بوده است 
كه اخيرا نيز دستورالعمل شوراي اقتصاد تقويت شده 
است و اين تاثير بسزايي را در كاهش مصرف و شرايط 
زيس��ت محيطي خواهد داشت. معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران افزود: ما بايد به سمت مدهاي 
جديد حمل و نقل از جمله اتوبوس و موتورسيكلت هاي 
برقي گام برداري��م كه اين موضوع به ط��ور جدي در 
دستور كار مديريت ش��هري قرار گرفته است و براي 
نخستين بار موتورسيكلت هاي برقي با باتري سوآپ 
توس��ط توليدكننده داخلي توليد ش��ده است. وي با 
اشاره به اينكه موضوع موتورسيكلت اهميت ويژه اي 
را دارد و بيان كرد: ما بايد ش��رايطي را فراهم كنيم كه 
موتورس��يكلت هاي برقي مورد استفاده شهروندان و 

سرمايه گذاران قرار بگيرد تا شاهد توسعه آن باشيم.
ش��فيعي همچنين با اشاره به اس��كوتورهاي برقي 
گفت: اين مساله نيز در كشورهاي توسعه يافته مورد 
توجه قرار گرفته است و امروز نيز تعدادي از آنها در 
سطح شهر تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
وي با اشاره به ظرفيت و پتانسيل بخش خصوصي 
در ارتباط با توليد اس��كوترهاي برقي تصريح كرد: 
بايد از اين ظرفيت اس��تقبال و شرايط الزم را براي 

سرمايه گذاران فراهم كنيم.



وزير ارتباطات و فناوري اطالعات كه همواره تكرار مي كرد 
مسووليت فيلتر و رفع فيلتر با وزارتخانه متبوع او نيست، روز 
گذشته گفت كالب هاوس رفع فيلتر خواهد شد، اما تصميم 
به فيلترينگ اينستاگرام و واتس اپ توسط نهادهاي امنيتي 
گرفته شده است و لذا وزارت ارتباطات اظهار نظري درباره 
شرايط اين پلتفرم ها ندارد؛ او همچنين اعالم كرد به زودي 
ابزارهايي براي فراهم كردن دسترس��ي برنامه نويس ها و 
شركت هاي دانش بنيان به سايت هايي كه ايران را تحريم 

كرده اند، ارايه خواهد شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات كه همواره تكرار مي كرد 
مسووليت فيلتر و رفع فيلتر با وزارتخانه متبوع او نيست، روز 
گذشته در حاشيه حضور خود در مراسم رونمايي از ناوگان 
موتوري برقي شركت ملي پست كش��ور با اشاره به اينكه 
اينستاگرام و واتس اپ فعاًل شامل رفع فيلتر نمي شوند، گفت 
احتمال رفع فيلتر كالب ه��اوس در چند روز آينده جدي 
است. عيسي زارع پور با تأكيد بر اينكه تالش وزارت ارتباطات 
بر رفع محدوديت  پلتفرم هايي است كه قابليت برطرف شدن 
محدوديت را دارند، گفت: »تصميم به فيلترينگ اينستاگرام 
و واتس اپ توسط نهادهاي امنيتي گرفته شده است و لذا 
وزارت ارتباطات اظهار نظري درباره شرايط اين پلتفرم ها 
ندارد. اما در روزهاي آينده ش��اهد رفع فيلتر كالب هاوس 
خواهيم بود.« زارع پور درباره رفع فيلتر بعضي از پلتفرم هاي 
فيلترشده گفت: »من قباًل اعالم كرده ام كه كميته تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه متولي فيلترينگ است و و حدود 
۱۳ عضو دارد كه دولت بخشي از اعضاي آن است . تالش ما 
اين است محدوديت هايي كه قابليت برطرف شدن را دارند، 
 برداريم و ان ش��اءاهلل طي دو روز آينده خبرهاي خوشي در 

اين زمينه خواهيد شنيد.« 

موافقتوزيربارفعفيلترگوگلپلي
وزير ارتباطات در روزهاي گذشته همچنين گفته بود كه 
تالش مي كند سرويس هاي مورد نياز مردم مانند گوگل پلي 
كه مش��كل ويژه اي ندارند، باز شود؛ گوگل پلي فروشگاه و 
پورتال رسمي اندرويد است و محتواي بي شماري را براي 
كاربران گوشي هاي اندرويدي فراهم مي كند؛ اين فروشگاه 
همزمان با ايجاد محدوديت براي دو پلتفرم خارجي از اواخر 
شهريور ماه در ايران محدود و فيلتر شد و بسياري از كاربران 

در دانلود و نصب اپليكيش��ن هاي مورد نياز خود با مشكل 
روبرو ش��دند. طي چند ماه اخير تصميمي مبني بر عدم 
فيلتر گوگل پلي گرفته نشده اما عصر روز دوشنبه ۲۶ دي 
ماه اخباري مبني بر رفع فيلتر گوگل پلي براي كاربران منتشر 
شد و بررسي ها نشان مي داد از عصر آن روز امكان دانلود از 
اين پلتفرم پس از چندين ماه اعمال محدوديت، با  اي پي 
ايران امكان پذير شده بود. اما با گذشت ساعتي پس از رفع 
فيلتر، بررسي هاي مجدد نشان داد كه گوگل پلي دوباره غير 
قابل دسترس شد و نهايتا به صورت غيررسمي اينطور عنوان 
شد كه اين اتفاق، به دليل اختالل در فرآيند فيلترينگ رخ 
داده است. پس از آن بود كه زارع پور اظهار كرد: تالش ما اين 
است كه سرويس هايي كه مورد نياز مردم است كه مشكل 
ويژه اي ندارند مثل گوگل پلي كه تا ش��هريور ماه باز بود و 
استفاده مي شد و با توجه به شرايط امنيتي كشور و بنا به نظر 
مراجع امنيتي، محدوديت هايي روي آن اعمال شد، باز شود.

خبريازرفعفيلتراينستاگرام
وواتساپنيست

او با اشاره به اينكه اينستاگرام و واتس اپ با مصوبه نهادهاي 
امنيتي مسدود شده اند، گفت: »اينستاگرام و واتس اپ با 
مصوبه نهادهاي امنيتي مسدود شدند، به همين دليل فعاًل 
مشمول اين اتفاق نيستند و در اين زمينه نهادهاي امنيتي 
تصميم گرفته اند. اما سرويس ها و خدماتي هستند كه از نظر 
ما قابليت بازنگري دارند و اكنون مسير را دنبال مي كنيم 
كه اين اتفاق رخ دهد. مشخصًا كالب هاوس طي روزهاي 
آينده رفع فيلتر مي ش��ود.« اين اظهارنظر وزير ارتباطات 
درباره رفع فيلتر كالب هاوس، اگرچه نويدبخش دسترسي 
بهتر به شبكه هاي اجتماعي از سوي كاربران است، هرچند 
فيلتر اين پلتفرم در اينترنت سيار هم از ابتدا مشخص نبود 
به دستور چه ارگاني انجام شده است. كالب هاوس كه در 
روزهاي ابتدايي فعاليت خود با اس��تقبال ويژه اي از سوي 
كاربران مواجه شده بود، همان ابتدا بدون حكم قضايي از 
سوي برخي اپراتورها فيلتر شد؛ اگرچه بهتر است بگوييم 
اپراتورهاي اينترنت سيار تصميم به قطع دسترسي كاربران 
به اين پلتفرم گرفتند. درنهايت هم دسترسي به اين پلتفرم 
در اين اپراتورها همچنان قطع است. بعد از قطع دسترسي 
اپراتورهاي سيار به كالب هاوس، مجتبي توانگر نماينده 

مجلس در توييتي تلويحاً اعالم كرده كه دستور فيلترينگ 
كالب هاوس صادر شده، اما محرمانه است. او در اين توييت 
گفته كه »دستور جلسات كميته تعيين مصاديق مجرمانه 
به درخواست نمايندگان دولت محرمانه  شده اند و همين 
امر موجب شده اس��ت تا دولت از تصميماتي كه خود آمر 
آن بوده ب��راي جهت دهي به افكار عموم��ي بهره برداري 
كند.« شبكه اجتماعي كالب هاوس، در بحبوحه انتخابات 
رياست جمهوري از اهميت زيادي در بين كاربران ايراني 
برخوردار ش��د؛ هرچند از ابتدا دسترس��ي به آن همراه با 
اختالل بود. درنهايت اما فروردين ماه س��ال ۱۴۰۰ بود كه 
اختالالتي در دسترسي به كالب هاوس از طريق اينترنت 
س��يار به وجود آمد و در پي آن دسترسي از مسير اينترنت 

ثابت هم قطع شد.

ابزاردورزدنتحريمبرايبرنامهنويسها
در عين حال ارايه سرويسي براي دسترسي بهتر يك قشر 
خاص مدتي است كه از سوي وزير ارتباطات مطرح شده. 
عيسي زارع پور در حاشيه رونمايي از موتورهاي برقي شركت 
پس��ت درباره آخرين وضعيت ارايه س��رويس مخصوص 
برنامه نويس ها گفت: »دسترسي به سايت هايي كه ايران 
را تحري��م كرده اند، مورد نياز ش��ركت هاي دانش بنيان و 
برنامه نويس هاس��ت. درحال فراهم كردن ابزارهايي براي 
اين موضوع هس��تيم كه در روزهاي آينده معرفي خواهد 
ش��د؛ دقيقًا همچون كاري كه براي گيمره��ا كرديم.« او 
۲۱ دي ماه نيز با تكرار چنين سخناني گفته بود آنها قصد 
دارند تنها ابزارهايي براي دسترسي بهتر برنامه نويس ها به 
اينترنت فراهم كنند كه به باور او اسم آن را نمي توان اينترنت 
طبقاتي گذاشت. اين درحالي است يكي از راه هاي دسترسي 
به سايت هاي تحريم شده، استفاده از VPN  است، اما هنوز 
مشخص نيست اين ابزارهايي كه از آنها صحبت مي شود 
يك نوع VPN قانوني هستند يا سطوح دسترسي خاصي از 
اينترنت براي اين اقشار تعريف خواهد شد. يكي از وعده هاي 
وزير ارتباطات براي فراهم س��اختن دسترسي بهتر اقشار 
مختلف به اينترنت، هفته گذشته معرفي شد. اين سرويس 
كه »رادار بازي« نام دارد، قرار است به گيمرها براي كاهش 
پينگ بازي و افزايش سرعت دانلود كمك كند. همچنين 
تحريم هاي اعمال شده از سوي بازي سازان عليه كاربران 

ايراني، با رادار بازي خنثي خواهد شد. بنابر اعالم زارع پور، 
اين اتفاق از طريق انتقال CDN هاي اين بازي ها به داخل 
كشور و كوتاه كردن مسير دسترسي كاربران داخلي كشور به 
سرورهاي بازي و طراحي ابزارهاي خاص توسط متخصصان 

صورت گرفته است.

بهتصميمشورايرقابتدرمورد
انحصاربازاراينترنتاعتراضميكنيم

زارع پور همچنين با انتقاد نسبت به مصوبه شوراي رقابت 
مبني بر انحصاري بودن بازار اينترنت ثابت گفت انحصاري 
در بازار اينترنت وجود ندارد و وزارت ارتباطات حتمًا به اين 
مصوبه اعتراض خواهد كرد. هفته گذشته شوراي رقابت 
بازار اينترنت ثابت را مصداق بازار انحصاري تشخيص داد 
و مركز ملي رقابت را به تهيه دس��تورالعمل قيمت مكلف 
كرد تا دستورالعملي با مشاركت وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سازمان نظام صنفي رايانه اي و نظرخواهي از ساير 
ذي نفعان، تهيه و جهت تصويب به شوراي رقابت ارايه كند. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات ني��ز در واكنش به اين 
موضوع، صبح امروز در حاشيه مراسم شركت ملي پست 
با انتقاد نس��بت به مصوبه شوراي رقابت گفت: »به عقيده 
ما نظر ش��وراي رقابت، كارشناسي نيس��ت و در سازمان 

تنظيم مقررات گروهي را مامور كردم تا پاسخ الزم را براي 
اين مصوبه تهيه كنند.« او با تأكيد بر غيركارشناسي بودن 
واكنش شوراي رقابت گفت: »حتماً به اين مصوبه اعتراض 
خواهيم كرد؛ چرا كه انحصاري در اين بخش وجود ندارد. 
خصوصاً با آغاز پروژه فيبرنوري منازل و كسب وكارها، ديگر 
انحصار معنايي ندارد.  اين مس��ير را دنبال خواهيم كرد.« 
واكنش وزير ارتباطات به طور مستقيم نسبت به اين بود كه 
شوراي رقابت هفته گذشته اعالم كرد، با بررسي هاي الزم 
در خصوص بازار اينترنت ثابت و به استناد مفاد بند 5 ماده 
58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، 
اين بازار، مصداق بازار انحصاري است. بر اين اساس مركز ملي 
رقابت به ارايه دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط 
دسترسي به بازار اينترنت ثابت مكلف شد.  البته همچنان 
مشخص نيست اين مصداق انحصار تنها براي عمده فروشي 
اينترنت مطرح شده است يا شامل خرده فروشي نيز مي شود. 
شركت ارتباطات زيرساخت فروشنده انحصاري اينترنت در 
كشور است؛ موضوعي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، 
مانع رقابتي ش��دن بازار اينترنت ثابت در كشور شده. حاال 
بايد ديد در پي واكنش مستقيم وزير ارتباطات نسبت به 
اظهار نظر شوراي رقابت، اعتراض وزارت ارتباطات به كجا 

خواهد رسيد.
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دانشگاههايامريكايي
تيكتاكراممنوعكردند

دانش��گاه اوبرون، اوكالهما، تگ��زاسA&M  و چند 
موسسه آموزش عالي ديگر تيك تاك را ممنوع كرده اند. 
به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، به نظر مي رسد 
پس از سازمان هاي دولتي، اكنون نوبت دانشگاه هاي 
امريكايي اس��ت تا تيك تاك را ممنوع كنند. اين اپ 
چيني مخصوص اش��تراك گذاري ويدئوهاي كوتاه 
هم اكنون به دليل نگراني هاي حريم خصوصي داده ها 
در دستگاه هاي دولتي و فدرال ۳۱ ايالت ممنوع شده 
است. اكنون اين محدوديت به دانشگاه ها نيز گسترش 
يافته اس��ت. طي هفته ه��اي اخير دانش��گاه اوبرون، 
اوكالهما، تگزاسA&M و چند موسسه آموزش عالي 
ديگر دسترس��ي به اين پلتفرم با شبكه هاي واي فاي 
خود را ممنوع كرده اند. دليل چنين ممنوعيت هايي 
سياست هاي دانشگاهي است كه مجوز مسدود شدن 
ترافيك شبكه هاي واي فاي براي برخي وب سايت ها 
در پرديس دانش��گاه ها را مي دهد. اين اقدام به طور 
معمول براي جلوگيري از گسترش محتواي مخرب 
و هرزنگاري انجام مي شود. اما چنين سياست هايي 
ممكن است ش��امل اپ هاي خاصي شود مثال قبال 
ش��بكه اجتماعي Yik Yak در پرديس دانشگاه ها 
منع شده بود. اين در حالي است كه دانشجوياني كه 
تحت تاثير اين ممنوعيت ها قرار گرفته اند از هم اكنون 

در تيك تاك شكايات خود را اعالم كرده اند.

ويژه

بازارخريدهاياعتباري
BNPLامريكا1200درصد

رشدميكند
سهمايرانچهميزاناست؟

نتيجه مطالعات جهاني، پيش بيني كرده است كه اندازه 
بازار اعتباردهي )BNPL( در امريكا تا س��ال ۲۰۲۴ با 
رش��د ۱۲۰۰ درصدي مواجه مي ش��ود؛ اما سهم بازار 
ايران به نس��بت بازارهاي جهاني چه ميزان است؟ به 
 »BNPL« گزارش خبرگزاري موج، عبارت اختصاري
رفته رفته جاي خود را در ميان ادبيات محاوره و مردم 
كوچه و بازار باز مي كند؛ »اآلن بخر، بعدا بپرداز« شيوه 
رايج خريدهاي اعتباري يا غيرنقدي است كه مبتني بر 
فضاي ديجيتال شكل گرفته و در حال رواج است. مردم 
شيوه خريدهاي اعتباري را از گذشته براساس »اعتبار« 
يا »بدهي« داش��ته اند و ايرانيان نيز بيش��تر »نسيه« 
مي خريدند و در فروش��گاه هاي محلي خود »حساب 
دفتري« داشتند. اين شيوه در دنيا نيز از گذشته مرسوم 
بوده اما رفته رفته با توسعه بسترهاي ديجيتال، رفتار 
خريدهاي مردم نيز دچار دگرگوني هايي شد و خريد بر 
بستر پلتفرم هاي ديجيتال شكل گرفت. رونق تجارت 
الكترونيك، زمينه اي براي رواج خريدهاي نسيه اينترنتي 
يا به عبارتي همان »BNPL« شد. اين شيوه پرداختي 
از حدود يك دهه پيش توسط شركت هاي Splitit و 
Affirm در امريكا رواج يافت و به مرور با الگوبرداري، 
توسط KueskiPay در مكزيك و Alma در فرانسه 
نيز به اجرا گذاشته شد. شيوع جهاني ويروس كرونا كه 
عامل مهمي در توسعه تجارت الكترونيكي بود، بر شهرت 
و محبوبيت BNPL مخصوصا در استراليا، نيوزيلند، اروپا 
 FXC و همچنين اياالت متحده امريكا افزود. گزارش
Intelligence نشان مي دهد كه امروزه بيش از ۱5۰ 
ارايه دهنده س��رويس BNPL در سراسر جهان وجود 
دارد كه گزينه خريد اعتباري را به متقاضيان پيشنهاد 
مي دهند. بعضا حضور اين بازيگران، فرامرزي نيز بوده 
و دامنه سرويس هاي خود را به خارج از چارچوب هاي 
مرزي نيز كشانده اند. با وجود اينكه همچنان ماهيت 
كاري اين حوزه با ركود مواجه است و شاهد تعديل هايي 
 Klarna در ساختار كاري برخي بازيگران پيشرو از قبيل
بوديم اما محصول Apple Pay به عنوان رقيب جدي 
براي تمام بازيگران به سرويس دهي اين حوزه ورود كرده 
 BIG و معادالت جاري را برهم زده است. از سويي ديگر
commerce پيش بيني كرده اندازه بازار اعتباردهي 
در امريكا، تا س��ال ۲۰۲۴ با رش��د ۱۲۰۰ درصدي به 
نسبت سال ۲۰۱۹ مواجه شود و به بيش از ۱۱۲ ميليارد 
دالر برسد. تحليل از برآيند رفتارهاي تاريخي نيز اين 
است كه نس��ل هاي جوان تر و اصطالحا نسل زدي ها 
بازار هدف اصلي BNPL باشند؛ همان گونه كه مطالعات 
فوربس نشان مي دهد رشد اين حوزه در بين اين نسل 
از س��ال ۲۰۱۹ بيش از ۶۰۰ درصد بوده است. فرآيند 
خريد در BNPL به اين شكل است كه خريداران يك 
محصول هنگام تسويه حساب، اين گزينه را پيش روي 
خود دارند كه محصول موردنظرشان را دريافت كنند اما 
هزينه آن را بعدا بپردازند. معموال شيوه پرداخت بدهي 
طي سه يا چهار قس��ط با فواصل زماني مساوي وجود 
دارد؛ كما اينكه پرداخت بدهي به صورت كامل بعد از 
گذشت ۳۰ روز نيز امكانپذير است. در شيوه هاي رايج 
BNPL در دنيا، براي خريدهاي بزرگ امكان پرداخت 
طي ۳۶ ماه و البته با درصد سودهاي بيشتر به نسبت دو 
روش قبلي نيز ديده شده است. اين شيوه نوين پرداخت 
كه با وجود زيرساخت هاي الزم آن در كشورمان و اعالم 
آمادگي نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه ايران 
و خاورميانه، هنوز وارد س��رويس دهي در بازار تجاري 
نش��ده اس��ت، برخالف روش »كارت هاي اعتباري« 
بانكي كه در دنيا نيز پيش از اين رواج داشت، از نرخ هاي 
بهره و كارمزدهاي كمتري برخوردار و به عبارتي براي 
متقاضيان اين ش��يوه پرداختي، جذاب تر است. سوال 
اصلي اين است كه چرا در كشور ما با وجود توسعه متوازن 
زيرساخت هاي ارتباطي و وجود ظرفيت هاي سنجش 
اعتباري مشتركان )نمره اعتباري كه مشخص مي كند هر 
كاربر تا چه ميزان قابليت دريافت اعتبار دارد(، همچنان 
ش��ركت هايي كه توان و بنيه الزم براي سرويس دهي 
»اآلن بخر، بعدا بپرداز« را دارند، فرصت سرويس دهي به 
ايرانياني كه با فرهنگ خريد نسيه براي كاالهاي ضروري 

زندگي خود آشنا هستند را پيدا نكرده اند.
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كالب هاوس رفع فيلتر مي شود، اينستاگرام و واتس اپ نه!

پاسخهايسازمانبرنامهوبودجهبهسهگزارشروزنامه»تعادل«
در ادامه نهضت ارس�ال جوابيه براي هر گزارش در 
روزنامه »تعادل« سازمان برنامه و بودجه سه پاسخ 
به سه گزارش »تعادل« به دفتر نشريه ارسال كرده 

است كه در زير مي خوانيد:
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان »نگراني از افزايش جدي ماليات در بودجه 
۱۴۰۲/ حركت به سمت درآمدهاي پايدار يا فشار بر فعاالن 
اقتصادي؟« مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در آن روزنامه منتش��ر 
شده؛ مقتضي است بر اس��اس ماده ۲۳ قانون مطبوعات 
و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور 
فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با 

تيتر ذيل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
گشايش اقتصادي براي توليدكنندگان با كاهش 7 

درصدي ماليات
از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم رويه فشار مالياتي 

به بخش هاي مولد اقتصادي متوقف ش��ده و امس��ال نيز 
مشوق هاي مختلف مالياتي از جمله كاهش هفت درصدي 

ماليات واحدهاي توليدي به تصويب دولت رسيده است.
۱- از مجموع ۹78 هزار ميليارد تومان )ه .م.ت.( درآمدهاي 
عمومي من��درج در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۲، س��هم 
درآمدهاي مالياتي )با احتساب حقوق و عوارض گمركي( 
بالغ بر 8۴ درصد و به ميزان 8۲۶ ه .م.ت. است و اين رقم از 
كل منابع عمومي كل كشور به حدود ۴۲ درصد رسيده است 
كه اين نسبت ها در قانون بودجه سال جاري به ترتيب 8۰ و 
۴۰ درصد بوده است كه به معناي حركت به سمت پايداري 

تدريجي منابع عمومي است.
۲- از مجموع درآمدهاي مالياتي پيش بيني ش��ده، ۴5۱ 
ه .م.ت. ب��ه ماليات مس��تقيم و ۲۴۲ ه�� .م.ت. به ماليات 
غيرمستقيم )ارزش افزوده( اختصاص يافته است كه با توجه 
به سهم ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي مسوول 
پرداخت ماليات و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و آثار تغييرات 
قيمتي بخش هاي مشمول پرداخت ماليات و همچنين 

عملكرد نه  ماهه وصول ماليات ارزش افزوده در سال جاري 
)۱۲8 ه .م.ت( پيش بيني صورت گرفته قابل وصول خواهد 
بود. در بخش ماليات هاي مستقيم نيز هيچ گونه افزايش 
و فش��ار مالياتي براي موديان مالياتي فعلي منظور نشده 
است و مباني محاس��باتي معطوف به تكميل و راه اندازي 
پايگاه هاي مالياتي و درگاه هاي خدمات محوري و اجراي 
كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي تا نيمه سال آينده و اتصال 
كامل سامانه هاي اطالعاتي بانكي و گمركي به سازمان امور 
مالياتي و شناس��ايي موديان جديد مالياتي و جلوگيري 
از فرارهاي مالياتي و اخذ معوق��ات ماليات و اخذ ماليات 
از موديان بزرگ مالياتي اس��ت. ضمن اينكه برآوردهاي 
صاحب نظران اقتصادي صندوق بين المللي پول حاكي از 
خروج شرايط اقتصادي كشور از ركود مي باشد و آثار رشد 
اقتصادي در ميزان ماليات قابل وصول متبلور خواهد شد. 

۳- شايان ذكر است به جهت حمايت از واحدهاي توليدي، 
در اليح��ه بودجه س��ال آينده نرخ ماليات ب��ر واحدهاي 
مزبور هفت درصد كاهش داده شده و بر مبناي ۱8 درصد 

محاسبه خواهد شد. اقالم مربوط به ماليات حقوق كاركنان 
نيز متناسب با ميزان افزايش حقوق )كاركنان دولتي( و 
عملكرد ماليات دريافتي سال جاري )براي كاركنان بخش 
خصوصي( نيز منظور شده است. همچنين قابل توجه است 
كه كماكان نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور با 
نسبت هاي موجود ساير كشورها )حتي با احتساب تفاوت 
تعريف مفهوم ماليات ميان كشورها( بسيار متفاوت است و 
زير شش درصد است كه با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي 
موجود در كش��ور با اتصال سامانه هاي اطالعاتي سازمان 
امور مالياتي به درگاه هاي اطالعاتي موردنياز و جلوگيري از 
فرارهاي مالياتي موجود و بازنگري در معافيت هاي مالياتي 
موجود و كوشش س��ازمان امور مالياتي، به تدريج سهم 
درآمدهاي مالياتي به عنوان پايدارترين درآمد هر اقتصادي 
افزايش يابد و هزينه هاي عمومي كشور به طور كامل از محل 

درآمدهاي عمومي تأمين شود. 
۴- در خصوص محاسبات درآمدهاي حاصل از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي )اعم از صادرات نفت خام، ميعانات 
گازي و خالص صادرات گاز و خوراك پتروشيمي ها( و 
درآمد حاصل از فروش ام��وال منقول و غيرمنقول )به 
ميزان 7۱۱ ه .م.ت.(، و به تفكي��ك ۶۰۳ ه .م.ت. عوايد 
نفت و گاز و ۱۰8 ه .م.ت. فروش اموال، قابل ذكر اس��ت 
مباني محاسباتي بر اس��اس ميزان عملكرد صادرات و 
وصولي هاي سال جاري، پيش بيني هاي قيمت جهاني 
نفت و گاز صورت گرفته اس��ت. برآوردهاي انجام شده 
حاكي از احتساب ۱۹.7 ميليارد دالر سهم دولت از درآمد 
حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و ۲.8 ميليارد 
دالر بابت س��هم دولت از خالص صادرات گاز مي باشد؛ 
لذا پيش بيني مجموع درآمدهاي حاصل از عوايد نفتي 
متأثر از برآورد ميزان صادرات، نرخ هاي جهاني صادرات 
و نرخ تسعير ارز محاسباتي بودجه مي باشد كه بر اساس 
عملكردهاي موجود و پيش بيني قيمت هاي سال آتي 

صورت گرفته است.
5- در خصوص منابع پيش بيني شده براي واگذاري اموال 
مازاد منقول و غيرمنقول نيز با توجه به استجازه مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( درخصوص تشكيل هيات عالي 
مولدسازي و اختيارات و مسووليت هاي محوله به هيات 
هفت نفره و مجازات هاي منظورشده براي مستنكفين از 
اجراي تكاليف مربوطه، موانع موجود بر سر راه ظرفيت هاي 

پيش بيني شده در اين بخش مرتفع خواهد شد.

با سالم و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان »بودجه عمراني فداي هزينه هاي جاري« 
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲8 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي 
است بر اس��اس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع 
ابهام و روشن ش��دن افكار عمومي، دس��تور فرماييد اين 
پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل 

دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 

اعتبار 328 هزار ميلي�ارد توماني براي پروژه هاي 
عمراني در اليحه بودجه سال 1402

بر اس��اس اليحه بودجه ۱۴۰۲ دولت عالوه بر اختصاص 
بودجه ۳۲8 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي عمراني 
با راه اندازي صندوق پيشرفت و عدالت و تجهيز بخشي از 
اعتبارات تملك دارايي هاي  سرمايه اي در قالب شيوه هاي 

اهرمي درصدد اثربخشي هرچه بيشتر اعتبارات عمراني و 
تكميل هرچه سريع تر پروژه هاي نيمه تمام است. با توجه 
به نقش اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي در رشد اقتصادي 
و ايجاد اشتغال و جبران كاهش آثار منفي تشكيل سرمايه 
در كشور و اهميت و ضرورت تكميل طرح ها و پروژه هاي 
نيمه تمام عمراني، علي رغم محدوديت هاي منابع، در اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۲8 ه . م.ت. به اين مهم اختصاص 
يافته است. با توجه به تدابير اتخاذشده و با راه اندازي صندوق 
پيشرفت و عدالت )و صندوق هاي استاني ذي ربط( و تجهيز 
بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي  سرمايه اي در قالب 
شيوه هاي اهرمي توس��ط صندوق هاي استاني يادشده، 
شاهد اثربخشي هرچه بيشتر اعتبارات عمراني و تكميل 
هرچه سريع تر پروژه هاي نيمه تمام خواهيم بود؛ لذا مي توان 
گفت تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت نيز از ويژگي ها و 

ظرفيت سازي هاي قابل توجه در اليحه مي باشد.

با سالم و احترام؛ 
 گزارش هايي با عناوين »دول��ت در ارايه لوايح مجلس را 
دور مي زند« مورخ ۱۴۰۱/۹/۲7 »كسي از بودجه ۱۴۰۲ 
خبر ندارد« مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ در آن روزنامه منتشر شده؛ 
مقتضي است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور 
رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين 
پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل 

دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
داليل سه گانه تأخير در ارسال اليحه بودجه/تالش 
كم نظير دولت براي تدوين دو اليحه مهم و هم زمان

با وجود آماده بودن اليح��ه بودجه ۱۴۰۲ در زمان قانوني 
اما زمان بر بودن بررس��ي سياست هاي كلي برنامه هفتم 
توس��عه در مجمع تش��خيص نظام، ضرورت هماهنگي 
اليحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جديد مجلس مبني 
بر دومرحله اي شدن بررسي اليحه بودجه از داليل اصلي 
تأخير در ارس��ال اليحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس است.  با 
توجه به ضرورت تدوين اليحه برنامه هفتم توسعه و نظر 
به اينكه سياس��ت هاي كلي برنامه مدت زمان زيادي در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي و اصالح قرار 
گرفت، لذا دولت مي بايست اليحه بودجه سال آتي را با اين 
سياست ها هماهنگ مي نمود. از سوي ديگر، نمايندگان 
مجلس طرح اصالح مواد )۱8۰( و )۱8۲( آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اس��المي را به صورت دوفوريتي تصويب 
نموده اند كه بر اساس اين طرح، نحوه تدوين و ارايه لوايح 
بودجه سنواتي به مجلس تغيير خواهد نمود و اليحه بودجه 
در دو مرحله مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، لذا با توجه 
به اينكه دولت خود را براي اجراي طرح مذكور در صورت 
تأييد شوراي نگهبان نيز آماده نموده بود، ايجاد تأخير در 
ارايه اليحه اجتناب ناپذير مي نمود. با توجه به اينكه فرايند 
تدوين اليحه برنامه هفتم نيز به به طور موازي و همزمان 
در س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در جريان اس��ت، لذا 
مي بايست هماهنگي الزم بين دو اليحه مذكور نيز ايجاد 
شود به نحوي  كه اليحه برنامه هفتم به بلوغ نسبي رسيده تا 
بتواند اثرگذاري الزم بر اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ را داشته 
باشد، به همين منظور تدوين اليحه بودجه زمان بيشتري 

را به خود اختصاص خواهد داد.
    مركز اطالع رساني
روابط عمومي و امور بين الملل
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

سامانه پيامك نمايند. 

جنابدکترفردوسکريمیالکوهی
انتخاب مج�دد حضرتعالی را به عنوان ، رئيس هيئ�ت مديره و مدير عامل 
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختياری صميمانه تبريک عرض نموده 
و توفيق روز افزون جنابعالی را درخدمت به ميهن اسالمی، خصوصا خدمت 
به مردم شريف ، فهيم و شهيد پرور استان چهارمحال وبختياری را از درگاه 

حسين عسکرزاده خداوند متعال  خواستارم. 
 سرپرست روزنامه تعادل در استان چهارمحال وبختياری 

جوابيه



تعادل |فرشته فريادرس |
چرا قيم��ت ل��وازم خانگ��ي افزاي��ش ياف��ت؟ چالش 
توليدكنن��دگان با قيمت گذاري به ش��يوه وزارت صمت 
چيست؟ بنابه اظهارات دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي، 
وزارت صمت مخالف افزايش قيمت لوازم خانگي است؛ اين 
درحالي است كه واحد توليدي يا بايد به سمت نابودي پيش 
رود يا اينكه بگويد مداركم را داده ام و خود افزايش قيمت 
را اعمال كنم؛ زيرا وزارت صمت اين موضوع را مش��مول 
مرور زمان كرده است. انتظار توليدكنندگان اين است كه 
اين شيوه منسوخ قيمت گذاري اصالح شود و وزير صمت 
ستاد تنظيم بازار را توجيه كند. هرچند اخيرا وزير صمت 
خواس��ته ايرادات اعالم و روش عوض ش��ود، اما به گفته 
هاشمي در همين شرايط در مطبوعات مي گويند افزايش 
قيمت خودسرانه بوده است، بايد انصاف را رعايت كنند. زيرا 
توليدكنندگان هر طور با اين روال پيش بروند دچار مشكل 
هستند. بنابراين توقع اين است كه وزارت صمت اعالم كند 
كجاي جدول افزايش قيمت مواد اوليه ارسالي به سازمان 

حمايت و تنظيم بازار افزايش قيمت اشتباه است؟ 

بالتكليفيتوليدكنندگاندرقيمتگذاري
اواخر خرداد امس��ال مجوز افزاي��ش ۱۵درصدي قيمت 
تلويزيون و افزايش ۱۰درصدي قيمت قلم لوازم خانگي از 
جمله »يخچال، يخچال فريزر، ماشين لباسشويي و ماشين 
ظرفش��ويي« صادر و اين مصوبه از اول تيرماه اجرايي شد 
اما پس از اين تاريخ تاكنون هيچ گونه تغيير نرخي به طور 
رسمي مورد موافقت نهادهاي ذيربط قرار نگرفته و تالش  
ش��ركت هاي توليدي براي دريافت مجوز افزايش دوباره 
قيمت، بي نتيجه مانده اس��ت. اين درحالي است كه طي 
روزهاي گذشته رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
از افزايش قيمت محصوالت ۶ يا ۷ برند توليدكننده خبر 
داد؛ »اسنوا، امرسان، پاكشوما، سام، جي پالس، ديپوينت، 
الكترواستيل، آبسال، ماديران، هيماليا، هاردستون، بوتان 
و استيل البرز«، برندهايي هستند كه فروشندگان از گران 
شدن يا كاهش عرضه محصوالت شان به بازار خبر مي دهند 
و اين نام ها در سايه ممنوعيت واردات رسمي و نبود رقيب 
خارجي به معناي كل بازار رس��مي لوازم خانگي اس��ت. 
افزايش قيمتي كه به طور رسمي اعالم شده ۲۰درصد است 
اما بعضي از فروش��ندگان، ميزان رشد قيمت را در بعضي 
محصوالت ۳۰درص��د و باالتر هم عنوان مي كنند. اما چرا 
قيمت لوازم خانگي در بازار افزايش يافت؟ آيا وزارت صمت، 
ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت در جريان اين افزايش 

قيمت قرار گرفته اند يا خير؟ 
در همين راستا، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي، در 
جمع خبرنگاران به تشريح داليل اين افزايش قيمت كه به 
تازگي در بازار لوازم خانگي رخ داده، پرداخت و توضيح داد: 
»عدم اطمينان از اس��تمرار تامين مواد اوليه، تورم ساالنه 
باالي ۴۰ درصد، افزايش نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز نيمايي و 
آزاد كه ممكن است صادركننده را زمين گير كند، تحريم ها 
و در نتيجه آن هزينه باالي مبادالت خارجي، ريسك انتقال 
ارز، قطع همكاري با شركاي خارجي، عدم اتصال به زنجيره 
جهاني تامين و توليد و محدوديت هاي تامين مالي« همگي 
سيگنال افزايش قيمت را مي دهد. بنابراين افزايش قيمت 
اتفاق ميفتد، مگر اينكه توليد به حاشيه ضرر برود يا اينكه 
براي مدت محدود از افزايش قيمت جلوگيري كنند. عباس 
هاشمي، در ادامه با اعالم اينكه جدول افزايش قيمت مواد 
اوليه به سازمان حمايت و تنظيم بازار ارسال شده، گفت: 
قيمت مواد اوليه در بورس رها است، هرچند شفاف است، 

اما به نوعي مزايده برگزار مي شود. در ماه هاي اخير كمبود 
و كنس��لي عرضه هم اتفاق افتاده اس��ت. اما توليدكننده 
نمي تواند معجزه كند. از سوي ديگر، سياست هاي انقباضي 
بانك ها به مشكالت تامين مالي توليدكنندگان دامن زده و 
بانك ها حتي به بخشنامه هاي بانك مركزي عمل نمي كنند.  
عباس هاشمي با بيان اينكه اكثر واحدها حقوق و دستمزد 
را بيشتر از قيمت مصوب افزايش دادند، گفت: اما سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان اين موارد را 
در نظر نمي گيرد. اين سازمان از بيش از ۲۰ سال پيش از 
روش كاست پالست استفاده مي كنند كه روشي منسوخ 
است. از جمله ايرادات روش اين است كه فقط نيم درصد 
هزينه هاي تبليغات نسبت به سرمايه گذاري مي پذيرند، اما 
آيا در بازار رقابتي منطقي است؟ يا مثال در مورد تامين مالي 
در سازمان حمايت فقط روش بانكي تعريف شده و حتي 
اگر در بورس از سهامداران تامين مالي كنيد در محاسبات 
سازمان حمايت محاسبه نمي شود. ايراد بعدي اين است 
در اين روش ظرفيت پروانه مالك است كه توليد بالقوه را 
در نظر مي گيرد. اما در شرايط فعلي اكثر واحدها با كمتر ۷۰ 
درصد ظرفيت فعال هستند. هاشمي با بيان اينكه سازمان 
حمايت هم اين موارد را قبول دارد، اما مي گويد نمي تواند 
كاري كند، اظهار كرد: اخيرا وزير صمت خواسته ايرادات 
اعالم و روش عوض شود. اما در همين شرايط در مطبوعات 
مي گويند افزايش قيمت خودس��رانه بوده است. اما بايد 
انصاف را رعايت كنند. توليدكنندگان هر طور اين روال را 
پيش بروند دچار مشكل هستند. توقع ما اين است كه وزارت 
صمت اعالم كند كجاي جدول افزايش قيمت اشتباه است. 
او با اشاره به اينكه چند واحد به خاطر افزايش قيمت سال 
۱۳۹۹ جريمه ش��دند، تصريح كرد: اين موضوع را هم در 
جلسه گفتيم مي گويند درست است، اما نمي توانيم جريمه 
نكنيم، چون سازمان بازرسي ايراد مي گيرد. اما براي افزايش 
قيمت اخير حكمي نبوده، چون فرايند طوالني است. توافق 
پنهاني هم براي افزايش قيمت با وزارتخانه صورت نگرفته 

و تاكنون موافقت نكرده اس��ت. اما رييس جمهور گفتند 
اگر قيمت مواد اوليه افزايش يافته بررسي كنيد و به مردم 
توضيح دهيد. هاشمي معتقد است كه توليدكنندگان به 
كمك هاي داخلي از جمله فروش اعتباري مواد اوليه مثل 
فوالد، پتروشيمي و... نياز دارند، چراكه اين واحدها عموما 
دولتي و شبه دولتي هستند، اما دولت همه آنها وارد بورس 
كرده است. فروش در بورس هم نقدي است، اما فروش اين 
مواد اوليه در شرايط فعلي به خاطر فشارهاي نقدينگي بايد 
اعتباري باشد. حال از آنجايي كه واحدها مواد اوليه را نقد 
مي خرند، اما به خاطر رك��ود، محصوالت خود را مدت دار 
مي فروش��ند. در همين شرايط سياس��ت قيمت گذاري 
دستوري و سركوب قيمت دنبال مي شود و با اين سياست ها 
حجم بازار لوازم خانگي در حال كوچك شدن است. مجموع 

اين اتفاقات به سرمايه گذاران سيگنال منفي مي دهد.

عرضهمستقيملوازمخانگيبهعراق؟
هاش��مي در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود اظهار 
كرد: تمركز نمايشگاه هامكس كه اخيرا برگزار شد، روي 
صادرات به ويژه به اوراسيا و پيمان شانگهاي بود كه مورد 
اول به خاطر همسايگي و بازار گسترده آن مهم تر بود. او 
حجم بازار ۵ منطقه اوراس��يا را ۳۰۰ ميليارد دالر عنوان 
كرد كه ۹۰ درصد آن به روسيه اختصاص دارد. به گفته او، 
بخش لوازم خانگي به عنوان دروازه ورود به كشورهاي عضو 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا اعالم آمادگي كرده. همچنين 
انعقاد تفاهمنامه مشترك بين انجمن صنايع لوازم خانگي 
با اتاق بازرگاني الديوانيه عراق با هدف سرمايه گذاري هاي 
مشترك و عرضه مستقيم و فروش محصوالت توليدي 
لوازم خانگي ايراني در عراق، تفاهمنامه با مركز نمايشگاه  
بين المللي عراق براي برگزاري نمايش��گاه دايمي لوازم 
خانگي ايران در سليمانيه عراق و توسعه بازارهاي صادراتي 
با تعميق تعامالت تجاري از طريق اتاق هاي مش��ترك 
بازرگاني تاجيكستان، فرانسه و كشورهاي شمال آفريقا 

از ديگر نتاي��ج اين پنل ها بود. او با بيان اينكه قراردادهاي 
عملياتي براي صادرات لوازم خانگي نيز امضا شده، تصريح 
كرد: هنوز اطالع��ات قراردادهايي ك��ه بين بخش هاي 
خصوصي طرفين بسته شده تكميل نشده است، اما بعد 
از تكميل، اعالم مي شود. به خصوص در بخش اجاق گاز 
قراردادهاي خوبي بسته ش��ده است. هاشمي در ادامه از 
ارزيابي اين نمايشگاه از سوي مركز اطالعات علمي جهاد 
دانشگاهي ارزيابي نمايشگاه خبر داد كه بر اساس نتيجه 
آن از نظ��ر بازديدكنندگان ۹۶ درصد و از نظر غرفه داران 
۹۸ درصد معتقد بودند كه برگزاري موفق بوده است. يعني 
در مجموع ۹۷ درصد مخاطبان مي گويند برگزاري موفق 
بوده، اما اين رقم در سال گذشته ۸۵ درصد مخاطبان بود. 
او درعين حال اين گاليه را مطرح كرد كه عده اي اين نتايج 
را تخطئه كردند و خواستار اين بودند خودشان نمايشگاه 
برگزار كنند. هاشمي در ادامه متذكر شد كه اگر انجمن ملي 
عضو اتاق نتواند اين اقدام را انجام دهد، ساير انجمن ها با 
اعضاي كم كه سابقه مجري گري ندارد هم نمي توانند. اما 
شاهد هستيم يك انجمن چند نفره با ديدن برخي نفرات 
مي خواهد نمايش��گاه برگزار كند. در ادامه اين نشست، 
فرشاد براتي معاون برنامه ريزي و اجرايي انجمن صنايع 
لوازم خانگي ايران ني��ز در اظهاراتي توضيح داد: صنعت 
لوازم خانگي ايران به صورت مس��تقيم ب��راي ۳۰۰ هزار 
نفر و به صورت غيرمستقيم براي حدود يك ميليون نفر 
اشتغال ايجاد كرده است. بنابر اعالم او، اين صنعت جايگاه 
دوم صنعت كشور بعد از صنعت انحصاري خودرو را دارد و 
موتور پيشران صنايع باال دستي مانند فوالد و پتروشيمي 
و عاملي موثر براي حركت اقتصاد بدون نفت است. براتي 
همچنين عنوان ك��رد: گردش مالي اين صنعت حدود ۶ 
ميليارد دالر در سال و برآورد ميزان نياز ارزي ساالنه حدود 
۱,۲ ميليارد دالر است و سهم ارزشي لوازم خانگي حدود 
۸ درصد از كل صادرات بخش صنعت است ضمن اينكه 
سهم ۰.۷ درصدي از سهم صادرات غيرنفتي كشور را دارد.

خبراخبار
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وروددومينمحموله
خودروهايخارجي

واردات دومين محموله خودروهاي خارجي ش��نبه 
يك بهمن ماه انجام شد. مدير بنادر و دريانوردي شهيد 
باهنر و ش��رق هرمزگان گفت: ۱۲۰ دستگاه خودرو 
امروز شنبه يكم بهمن وارد بندر شهيد باهنر بندرعباس 
شد. حميدرضا محمدحسيني تختي با اعالم واردات 
خودرو به بندر شهيد باهنر افزود: با هدف گذاري دولت 
در واردات ۱۰۰ هزار دس��تگاه تا پايان س��ال جاري، 
دومين محموله خودروها به تعداد ۱۲۰ دس��تگاه به 
وسيله ۲ فروند لندينگ كرافت وارد بندر شهيد باهنر 
شد. وي ادامه داد: اين خودروها ساخت شركت هيوندا 
محصول كره جنوبي از نوع سواري سدان و مدل ۲۰۲۳ 
هستند كه پس از پايان رويه گمركي از بندر شهيد باهنر 
خارج خواهند ش��د. به گفته مدير بنادر و دريانوردي 
شهيد باهنر و شرق هرمزگان؛ تا پايان سال جاري نيز 
تعداد ديگري از اين خودروها وارد بندر شهيد باهنر 
مي شود. سوم دي ماه نخستين محموله خودروهاي 
وارداتي ش��امل ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصوالت كيا 
ازجمله سراتو، ريو، پيكانتو، پگاس، سونت )شاسي بلند( 

و اسپورتيج )شاسي بلند( وارد بندر لنگه شد.

تمديدمهلترفعتعهدارزي
۱۴۰۰تاپايانسال

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پايان 
سال ۱۴۰۱ تمديد شد؛ البته اين مهلت شامل استفاده از 
معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات 
نخواهد بود. سازمان توسعه تجارت ايران در بخشنامه اي 
اعالم كرد كه مهلت رفع تعهد ارزي ۱۴۰۰ تا پايان سال 
۱۴۰۱ تمديد شده است. در اين بخشنامه آمده است: با 
عنايت به تصميمات اولين جلسه كارگروه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، اهم تصميمات 
اتخاذ شده در نشست مزبور به شرح ذيل جهت استحضار 
بهره برداري و اطالع رساني به ذينفعان ايفاد مي گردد. 
مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پايان 
سال ۱۴۰۱ تمديد مي گردد. اين مهلت شامل استفاده از 
معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات 
نخواهد بود. محدوديت هاي تجاري ناشي از عدم ايفاي 
تعهدات ارزي حاصل از ص��ادرات كاالهايي كه جهت 
نمونه تست ارايه در نمايشگاه، عودتي يا اهدايي از كشور 
خارج مي شود با تأييد وزارتخانه / دستگاه اجرايي مربوطه 
تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ اعمال نخواهد شد. در اين 
راستا گمرك ايران تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت 
به طبقه بندي اطالعات مزبور و ارس��ال آن به صورت 
سيستمي به س��امانه جامع تجارت و متعاقبًا به بانك 
مركزي اقدام نمايد. در راستاي اجراي بند )۸( ماده )۳( 
آيين نامه حد استانه اعمال محدوديت هاي ناشي از عدم 
بازگشت ارز حداقل به ميزان ۶۰ درصد تعهدات صادراتي 
تعيين مي شود كميته كارشناسي موارد محدوديت را 
تهيه و جهت تصويب به كارگروه ارسال مي نمايد تا زمان 
تصويب در كارگروه موارد احصا شده در بسته سياستي 
جاري خواهد بود. مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات 
فرش دستباف و صنايع دس��تي به ترتيب يك سال و 
شش ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي مربوطه است. 
همچنين مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات دارو 
موضوع بند )۴( مصوبه جلسه ۲۵ كميته اقدام ارزي 

يك سال از تاريخ صدور پروانه صادراتي است.

ثبتسفارشوارداتبرنج
هنوزبازنشده

رييس انجم��ن واردكنندگان برنج با اش��اره به اينكه 
هنوز ثب��ت س��فارش واردات برنج باز نش��ده، گفت: 
گاهي مش��كالت س��امانه و بخ��ش توزيع ب��ه پاي 
شركت هاي واردكننده برنج گذاشته مي شود و وزارت 
جهادكشاورزي تصور مي كند كه شركت ها به تعهدات 
خ��ود عمل نكرده ان��د. اخوان اكب��ري در گفت وگو با 
ايسنا، در پاسخ به اينكه وزارت جهادكشاورزي مدعي 
است كه ممنوعيت ثبت سفارش برنج برداشته شده 
و ش��ركت هايي كه به تعهدات خود عمل كرده باشند 
قادر به انجام ثبت س��فارش جديد هس��تند و آيا اين 
شركت ها مي توانند ثبت سفارش انجام دهند يا خير؟ 
گفت: اينگونه نيست كه ثبت سفارش ها باز شده باشد. 
شركت ها را به صورت جداگانه بررسي مي كنند و هنوز 
هم سفارش جديدي ثبت نشده اس��ت. وي ادامه داد: 
وقتي ش��ركتي كااليي را به گمرك م��ي آورد و اظهار 
مي كند از روز اظهار تا رسيدن  آن كاال به دست مشتري 
با احتساب طي شدن مراحل تاييديه گمرك، سازمان 
اس��تاندارد، س��ازمان غذا و دارو ۱۵ ت��ا ۲۰ روز طول 
مي كشد. مساله اي كه در اين بين وجود دارد اين است 
كه گاهي در سامانه مشكالتي پيش مي آيد كه به حساب 
شركت ها گذاشته مي شود. رييس انجمن واردكنندگان 
برنج اضافه كرد: برخ��ي از عمده فروش ها جنس را از 
شركت ها خريداري مي كنند ولي چون در بخش خروج 
سامانه  جامع تجارت )بخش فروش( مشكالتي دارند 
نمي توانند تاييديه بگيرند و اين كاال در انبار شركت ها 
ديده مي شود. يعني مشكل بخش توزيع به پاي انبار 
شركت ها ديده مي شود و وزارت جهادكشاورزي تصور 
مي كند كه شركت ها به تعهدات خود عمل نكرده اند. 
وي با اش��اره به اينكه در ۸ ماهه گذشته يك ميليون و 
۲۷۴ هزار و ۲۹۹ تن برنج وارد كشور شده است، گفت: 
به وزارت جهادكش��اورزي اعالم كردي��م كه بايد اين 
محدوديت واردات برنج برداشته شود زيرا شب عيد و 
ماه رمضان نزديك است و تقاضا افزايش مي يابد و نياز 
است تا با واردات برنج بازار تنظيم شود.  اكبري در پايان 
به ارز واردات برنج اشاره كرد و گفت: مشكلي كه امروز 
واردكنندگان برنج با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنند 
مشخص نبودن ارز واردات است. بانك مركزي ارز برنج 
را از نيمايي خارج كرده و اعالم كرده است كه خودش 
اين ارز را تامين مي كند ولي هنوز نرخ اعالم نشده و ما 
نمي دانيم كه  آيا قرار است با كاالهاي ديگر يكسان باشد 

يا خير و اينكه كارمزد آن دقيقا چقدر است.

ظرفيتاروند
برايسرمايهگذاران

معاون س��رمايه گذاري و توس��عه كسب و كارهاي 
سازمان منطقه آزاد اروند با تاكيد بر حمايت منطقه 
آزاد اروند از توليدكنندگان داخلي گفت: اين مساله 
از مهم ترين اهداف در منطقه آزاد اروند براي رونق و 

توسعه كسب و كار و همچنين ايجاد اشتغال است.
علي خاني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بيش از ۲۰ 
سال است كه از تاسيس منطقه آزاد اروند مي گذرد و 
از سابقه خوبي برخوردار است كه اين مساله مي تواند 
معياري براي حضور سرمايه گذاران در اين منطقه 
باش��د. وي با بيان اينكه منطقه آزاد اروند از دو بعد 
قانوني و مزيت هايي جغرافيايي قابل توجه اس��ت، 
افزود: قانون ها و سياست هايي كه قانونگذار و دولت 
براي فعاليت در منطقه آزاد تعريف كرده و همچنين 
مزيت هاي جغرافيايي كه در اين منطقه وجود دارد 
براي سرمايه گذاران بسيار ظرفيت خوبي است كه 
مي توانند به واسطه اين مزيت ها با حضور در منطقه 

آزاد اروند نسبت به سرمايه گذاري اقدام كنند.

ايجادهماهنگيصنعتآبوبرق
درمواقعبحرانضرورياست

رييس گروه مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو 
گفت: ايجاد هماهنگي صنعت آب و برق در مواقع بحران 
ضروري است. علي رجبي نيز در آيين افتتاحيه مانور 
تمريني و آموزشي وزارت نيرو در منطقه مركزي شمال 
كشور كه در شركت برق منطقه اي باختر برگزارشد، ايجاد 
هماهنگي بين شركت هاي آب و برق را براي رسيدگي به 
حوادث در مواقع حادو بحراني مهم ارزيابي كرد و گفت: 
اصل هماهنگي نظارت و برنامه ريزي سرلوحه اصلي در 
طراحي مانور ها بوده است تا صنعت آب و برق به صورت 
منس��جم و در قالب يك تيم بتوانند در شرايط بحراني 
در كنار هم قرار گيرند تا در خدمت رساني تسريع و هم 
افزايي صورت گيرد. وي افزود: بر اين اساس بايد هرگونه 
ابزار، تجهيزات و منابع انساني متناسب با شرايطي كه در 
محل حادثه رخ به كار گرفته شود و از ورود تجهيزات و 
امكانات ناكارآمد و ناهماهنگي در محل حادثه جلوگيري 
به عمل آيد. رجبي خدمت رساني به موقع، آمادگي نيرو ها 
و آموزش را از اهداف برگزاري اين مانور ها دانست و افزود: 
سياست وزارت نيرو خدمت رساني سريع و به موقع در 
تمام مناطق كش��ور در زمان بروز حوادث است. تداوم 
جريان آب و برق پايدار در مواقع بحران اساس��ي ترين 
نياز مردم آس��يب ديده است. استاندار استان مركزي 
گفت: تداوم جريان آب و ب��رق پايدار در مواقع بحران 
اساسي ترين نياز مردم آسيب ديده است. فرزاد مخلص 
االئمه در آيين افتتاحيه مانور تمريني آموزشي وزارت 
نيرو در منطقه مركزي شمال كشور كه با رمز يا فاطمه 
الزهرا آغاز ش��د، بابيان اين مطلب اف��زود: همكاران 
سختكوش صنعت آب و برق در تمام مواقع و سخت ترين 
شرايط پاي كار بوده اند تا اميد را در دل مردم زنده نگه 
دارند. وي برگزاري مانور هاي تمريني آموزشي را بسيار 
مهم قلمداد كرد و افزود: در شرايط پيچيده و بحراني بايد 

تدابير و برنامه ريزي هاي اساسي صورت پذيرد.

انتخابرييسهياتمديرهو
مديرعاملشركتآبمنطقهاي

چهارمحالوبختياري
دكتر فردوس كريم��ي الكوهي براي مدت دو  س��ال 
ديگر به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل شركت 
آب منطقه اي چهارمحال وبختياري انتخاب ش��د. به 
گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي چهارمحال 
وبختياري، دكتر فردوس كريمي الكوهي طي حكمي 
با امضاي محمد جوانبخت � »رييس مجمع عمومي« 
به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل شركت آب 
منطقه اي استان منصوب شد.خطاب به دكتر فردوس 
كريمي دراين حكم آمده اس��ت نظر به مراتب تعهد، 
شايستگي و تجارب ارزش��مند جنابعالي و به استناد 
مصوبه مجمع عمومي مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ و به پيشنهاد 
مصوبه ش��ماره ۶۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ هيات مديره 
شركت سهامي آب منطقه اي چهار محال و بختياري 
براي مدت دو )۲( سال به عنوان رييس هيات مديره و 
مديرعامل شركت مذكور تعيين و منصوب مي شويد. 
لذا انتظ��ار مي رود ب��ا رعايت اص��ول عدالت محوري 
روحيه انقالبي و جهادي مردم داري و فسادستيزي و 
با هماهنگي، همكاري و جلب مش��اركت كليه عوامل 
ذي مدخل در مديريت منابع آب نس��بت به پيگيري 
و اجراي وظايف ذيل، اهتمام وي��ژه به عمل آوريد. ۱� 
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مرتبط با اولويت هاي 
عمومي و تخصصي ابالغي وزير محترم نيرو ۲� اجراي 
كليه وظايف مندرج در اساسنامه شركت و برنامه هاي 
ابالغي مجمع عمومي هيات مدي��ره و تكاليف قانوني 
مرتبط با بخش آب. ۳� بهره برداري بهينه از منابع آب 
موج��ود به منظور حفظ پاي��داري و امنيت منابع آبي 
۴� اج��راي ماموريت هاي ويژه بخ��ش آب با تأكيد بر 
برنامه هاي س��ازگاري با كم آبي طرح هاي حفاظت و 
بهره برداري مديريت حوضه هاي آبريز كيفيت و محيط 
زيست استقرار س��امانه ها و تشكل هاي بهره برداري و 
تقويت مشاركت هاي مردمي ۵� شناسايي و پيشگيري از 
منازعات و مناقشات آبي در سطوح مختلف و هماهنگي 
و هم افزايي با كلي��ه عوامل ملي محلي و منطقه اي در 
چارچوب مديريت بهم پيوس��ته حوضه هاي آبريز. ۶ 
� هدايت موثر برنامه ها و فعاليت هاي مالي اقتصادي 
اداري و منابع انساني فنآوري و تحول اداري خدمات رو 
به مشتري و نظارت و كنترل زير مجموعه ها به منظور 
حس��ن اجراي برنامه ها و رعايت قواني��ن و مقررات 
از خداوند متعال توفي��ق روزاف��زون جنابعالي را در 
پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و 
خدمت رساني موثر به مردم شريف آن استان خواستارم.

چرا شيوه قيمت گذاري لوازم خانگي اصالح نمي شود؟ 

صمت مخالف، توليدكننده  بالتكليف! 

نسخه جدید آیين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمایندگان اتاق هاي بازرگاني منتشر شد

شروطجديدانتخاباتاتاق
تعادل|

 انتخابات اتاق هاي بازرگاني رس��ما كليد خ��ورد. با ابالغ 
آيين نامه ش��وراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، شرايط 
ثبت نام در انتخاب��ات، رأي دهندگان و تاري��خ برگزاري 
انتخابات مش��خص ش��د. انتخابات دهمين دوره هيات 
نمايندگان اتاق هاي بازرگاني ۱۰ اسفند برگزار مي شود و 
بازه ثبت نام متقاضيان در انتخابات ۴ تا ۱۱ بهمن ماه اعالم 
شده است. شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، در جلسه اي كه 
روز سه شنبه ۲۰ دي ماه در محل وزارت صمت برگزار شد، 
آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران 
و اتاق  شهرستان ها را با اعمال برخي اصالحات، تصويب كرد. 
اين آيين نامه كه در آستانه انتخابات دهمين دوره هيات 
نمايندگان اتاق هاي سراس��ر كشور تصويب و ابالغ شده، 
ش��رايط عمومي و اختصاصي راي دهندگان و نامزدهاي 
اين دوره از انتخابات را كه طبق آگهي و فراخوان اتاق ايران 

۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار مي شود، تشريح كرده است.

شروطرايدهندگانونامزدها
طبق اين ايين نام��ه، به اعضاي حقيقي و حقوقي هر يك 
از اتاق هاي بازرگاني كه در تاريخ انتخابات حداقل ۲ سال 
سابقه عضويت پيوسته يا ناپيوسته داشته باشند، اجازه داده 
ش��ده در روز انتخابات از ميان داوطلبان تاييد شده، افراد 
موردنظر خود را انتخاب كنند. همچنين، راي دهندگان 
حقيقي عالوه بر عضويت حداقل ۲ ساله در اتاق بازرگاني، 
دست كم بايد يكي از شرايط »ارايه اظهارنامه مالياتي براي 
حداقل مدت يك س��ال در طول دوره عضويت« يا »ارايه 
فهرس��ت پرداخت حق بيمه ش��اغالن تامين اجتماعي 
حداقل يك سال در طول دوره عضويت« يا »گواهي انتخاب 
به عنوان صادركننده يا توليدكننده نمونه« يا »داش��تن 
حداقل ۲ سال سابقه مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره 
ش��ركت هاي اقتصادي كه حداقل يكي از شروط قبلي را 
احصا كند«، داشته باشند و به تاييد انجمن نظارت رسيده 
باش��د. در اين آيين نامه ش��رايط نامزدهاي دهمين دوره 

انتخابات اتاق هاي بازرگاني نيز تشريح شده است به طوري 
كه »نامزد انتخابات بايد داراي كارت عضويت معتبر حقيقي 
با حداقل ۲ سال سابقه پيوسته يا ناپيوسته باشد«. اشخاص 
حقوقي نيز مشروط به ۲ سال دارا بودن كارت عضويت، از 
طريق معرفي يكي از اعضاي هيات مديره يا مديرعامل خود 
كه داراي حداقل ۲ س��ال سابقه حضور در هيات مديره يا 
مديرعاملي باشند، امكان نامزدي در انتخابات ۱۰ اسفند ماه 
و عضويت در هيات نمايندگان دوره بعد را خواهند داشت.

نامزده��اي اي��ن دوره از انتخابات ب��راي ورود به تركيب 
هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، عالوه بر شرط مدت 
عضويت حداقل ۲ ساله در اتاق بازرگاني تا روز انتخابات، 
بايد مس��تندات مربوط به حداقل يكي از شرايط اهليت 
تجاري شامل »ارايه مستندات حداقل فروش ۱۵ ميليارد 
توماني در يك سال« يا »ارايه فهرست پرداخت حق بيمه 
ش��اغالن تامين اجتماعي حداقل ۲۰ نفر در يك سال« يا 
»ارايه گواهي انتخاب به عنوان صادركننده يا توليدكننده 
نمونه« يا »ارايه حداقل ۲ سال سابقه مديرعاملي يا عضويت 
در هيات مديره در شركت هاي اقتصادي كه يكي از شروط 

فوق را داشته باشد« را به هيات نظارت ارايه دهند. از ديگر 
بندهاي آيين نامه جديد شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، 
تكميل و امضاي فرم مخصوص از س��وي نامزدهاي اين 
دوره از انتخابات است كه بر اساس آن »چنانچه در جريان 
انتخابات يا بعد از آن و در طول دوره عضويت افراد در هيات 
نمايندگان، به موجب حكم قطعي دادگاه صالح، محكوميت 
كيفري موثر براي داوطلب يا عضو هيات نمايندگان صادر 
شود، عضويت آن فرد در هيات نمايندگان لغو خواهد شد«.

تبصرههايجديددراييننامه۱۴۰۱
از ديگر مفاد اين ايين نامه كه در مقايس��ه با ايين نامه هاي 
قبلي شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، تازگي دارد، اضافه 
كردن تبصره در بند ۶/۲ ايين نامه تشكيل و نحوه فعاليت 
اتاق هاي بازرگاني است كه بر اس��اس آن »اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق ايران، تهران و شهرستان ها چنانچه از سال 
۱۳۹۳ تاكنون دو دوره متوالي عهده دار سمت رياست اتاق 
ايران يا هر يك از شهرستان ها بوده  اند، نمي توانند مجدد 
عهده دار اين سمت ها در همان اتاق شوند«. همچنين در 

اين آيين نامه، شرايطي براي فعاليت هيات رييسه اتاق هاي 
بازرگاني پس از راه يابي و تاييد منتخبان از سوي هيات هاي 
نظارت نيز آورده شده كه بر اساس آن، »اعضاي هيات رييسه 
اتاق تهران و اتاق هاي شهرستان در هر دوره، هم زمان امكان 
تصدي سمت در هيات رييسه اتاق ايران در همان دوره را 
نخواهند داش��ت«. همچنين در آيين نامه جديد، شرايط 
تجديد انتخابات ميان دوره اي هر يك از اعضاي هيات رييسه 
اتاق هاي شهرستان نيز قيد ش��ده كه بر اساس آن »براي 
انتخابات ميان دوره اي هيات رييس��ه اتاق ها، درخواست 
كتبي دوس��وم از اعضاي هيات نمايندگان اتاق مربوط و 
ارسال آن به اتاق ايران، ضروري است و اتاق ايران نيز مكلف 
است ظرف مدت يك ماه نسبت به برگزاري آن انتخابات 
اقدام كند«. در اين آيين نامه، براي تجديد انتخابات ميان 
دوره اي هيات رييسه اتاق ايران نيز شرط درخواست كتبي 
نصف به عالوه يك اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران لحاظ 
شده است. آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان 
اتاق  اي��ران و اتاق هاي شهرس��تان در تاري��خ ۲۰ دي ماه 
۱۴۰۱ از سوي شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به تصويب 
رسيد و به اتاق هاي سراسر كشور ابالغ شده است. اعضاي 
ش��وراي عالي نظارت بر اتاق ايران، سيدرضا فاطمي امين 
وزير صنعت، معدن و تجارت، سيد احسان خاندوزي وزير 
اقتصاد، سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي، مهدي 
اسالم پناه رييس سازمان ملي استاندارد، غالمحسين شافعي 
رييس اتاق ايران، حس��ين س��الح  ورزي نايب رييس اتاق 
ايران و مسعود خوانساري رييس اتاق تهران و نايب رييس 
اتاق ايران هس��تند. براين اساس ثبت نام نامزدهاي هيات 
نمايندگان اتاق هاي بازرگان��ي براي انتخابات دور دهم، از 
روز سه شنبه چهارم بهمن ماه آغاز مي شود و تا پايان روز ۱۱ 
بهمن ادامه خواهد داشت. ثبت نام به صورت الكترونيكي 
در س��ايت election.iccima.ir ب��ا بارگذاري مدارك 
الزم صورت مي گيرد. متقاضيان در صورتي كه نتوانند به 
صورت الكترونيكي ثبت نام كنند مي توانند به هيات نظارت 
بر انتخابات اتاق شهرستان مربوطه مراجعه و ثبت نام كنند.
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خبرروز

احتمال فعاليت مدارس در تابستان و روزهاي پنجشنبه 
وزير آموزش و پرورش گفت: طرح هاي زيادي در دست بررسي است و آموزش در روزهاي پنجشنبه، در طول دوران تحصيل 
و تابستان پيش بيني شده است . يوسف نوري وزير آموزش و پرورش در خصوص جبران افت تحصيلي دانش آموزان به دليل 
تعطيلي هاي مكرر گفت: عوامل متعددي به مدت زمان حضور دانش آموزان در مدارس و در نتيجه به فرآيند آموزشي لطمه 
وارد كرده اس��ت. نوري گفت: همكاران در بخش هاي مختلف اولين اقدامي كه به ذهنشان مي رسد تعطيلي مدارس است 
در حالي كه اين سياس��ت بايد آخرين تدبير ما باشد. هر صحبتي هم كه مي كنيم بحث آلودگي هوا و سالمتي دانش آموزان 
را مطرح مي كنند؛ سالمت دانش آموز كه مطرح مي شود ما متوقف مي شويم زيرا براي ما سالمتي دانش آموزان مهم است. 

ادامهازصفحهاول

بررسي كليات الیحه بودجه سال 1402 در بخش صنعت 
لذا اين تغيير رويكرد با مالحظه برخي رشته فعاليت ها 
كه امكان ساخت داخل بااليي ندارند با ارايه ليستي 
ك��ه وزارت صمت تهيه و تدوين مي كند بايد مدنظر 

قرار بگيرد.
3- تغيير ساختار حمايت هاي مالي از توليد در قالب 

منابع تبصره 18 
در اليحه 1401 دولت كوشيد تا با تغيير حمايت هاي 
تبصره 18 و ايجاد »صندوق عدالت و پيش��رفت« به  
جاي »صندوق كارآفريني اميد« منابع اين تبصره را 
صرف فعاليت هاي توليدي كند. ابهاماتي كه در زمينه 
حمايت از اشتغالزايي وجود داشت موجب شد تا تبصره 
اليحه دولت كنارگذاشته شده و قانون با مشابهت بسيار 
نسبت به قانون بودجه 1400 تصويب شود. مطابق 
روال گذشته، سياس��ت اليحه بودجه سال1402در 
حمايت از بخش توليد بر منابع تبصره )18( متمركز 
است كه با هدف تكميل طرح هاي توليدي نيمه تمام 
و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي 
واحدهاي توليدي موجود، اس��تفاده از ظرفيت هاي 
خالي بنگاه هاي توليد، تكميل زنجيره ارزش توليد، با 
اولويت طرح هاي توليد دانش بنيان و پيشران و ايجاد 
اشتغال در مناطق مرزي )اين اولويت در اليحه بودجه 
سال 1402 اضافه شده( تدوين شده است. اهم نكات 
مرتبط با تبصره )18( اليحه بودجه س��ال 1402 به 

شرح زير مي تواند باشد: 
در اي��ن تبصره ب��ه »اولوي��ت طرح ه��اي توليدي 
دانش بنيان و پيشران« اشاره شده است اما مرجعي 
براي مشخص شدن اين طرح ها مشخص نشده است. 
همچنين در بند ب تبصره، مبناي اعطاي تسهيالت 
»پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي« )تا 30 درصد 
منابع ج��زء 1 و 2 بند ال��ف(، »برنامه هاي حمايت از 
توليد و اشتغال در سطح استاني با محوريت شوراي 
برنامه ريزي و توس��عه اس��تان« )تا 70 درصد منابع 

قبلي، همچنين منابع ج��زء 5 و 6( ؛ كمك بالعوض 
جهت انجام اقدامات نهادي و اجراي سياست هاي فعال 
بازار كار )تا 10 درصد منابع جزء 1 بند الف(، »تامين 
زيرساخت هاي توليد و اش��تغال در مناطق محروم 
كشور« )بخشي از منابع مالي جزء 1 بند الف(، »توسعه 
و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري« 
)با استفاده از منابع مالي جزء 5 بند الف و منابع صندوق 
توسعه ملي(، و »اشتغال جوانان« )منابع جزء 7 بند 
الف( مي شود. اين نوع تخصيص منابع، اولويت بندي 
متفاوتي با صدر اين تبصره ايج��اد مي كند و در كل 
اولويت هاي اين تبصره براي حمايت از توليد را بسيار 

گسترده و نسبتا غيرهدفمند مي سازد. 
تغيير »صندوق كارآفريني اميد« به »صندوق عدالت 
و پيش��رفت« مي تواند با حفظ ساختار قبلي موجب 
تسريع در پرداخت منابع شود، همچنين محوريت 
اين صندوق براي ارتباط با بانك هاي عامل و تصريح 
نظارت ساير سازمان ها مانند سازمان برنامه و مجلس 
بر تخصيص منابع و طرح ها مي تواند اصابت اين منابع 

به اهداف سياستي را تصريح كند. 
در مقابل، هر چند مي��زان دقيق منابع تبصره )18( 
مش��خص نيس��ت ولي ارقام اعالم ش��ده نسبت به 
سال گذشته كاهش يافته اس��ت؛ به طوريكه منابع 
از رديف هاي مشخص ش��ده در بودجه از 850 هزار 
ميليارد ريال به 310 هزار ميليارد ريال كاهش يافته 
است. منابع تسهيالت تكليفي تبصره )16( با اندكي 
افزايش و از يك ميليون و 20 هزار ميليارد ريال در سال 
1401 به يك ميليون و 50 هزار ريال به عنوان منابع 
تبصره )18( لحاظ شده است. منابع جديدي از منابع 
تبصره )14( اختصاصي از سازمان هدفمندي نيز براي 
بخش توليد در نظر گرفته نش��ده است. به  طور كلي 
تحقق منابعي كه براي اعطاي تسهيالت در اين تبصره 
در نظر گرفته شده با ابهام روبرو است زيرا بسياري از 

منابع از محل رديف هاي متفرقه تامين خواهد ش��د 
و همچنين انتقال منابع بند »ب« تبصره 16 به اين 
محل انجام شده كه تحقق اين منابع به سادگي ممكن 
نخواهد بود. بنابراين بزرگ ترين مانع تحقق اهداف اين 
تبصره، به جز تعيين اهداف، ساز و كار اجرا )استقرار 
صندوق( و ارزيابي طرح ها، تحقق منابع مالي مورد نيز 

براي اعطاي حمايت ها است. 
4- عدم تغيير رويكرد اليحه در خصوص سازمان هاي 

توسعه اي 
سازمان هاي توسعه اي يكي از نهادهاي تسهيلگر فضاي 
كسب  و كار بخش توليد هس��تند كه  بررسي اليحه 
بودجه سال 1402 حاكي از آن است كه رويكرد اين 
اليحه در قبال سازمان هاي توسعه اي، با قوانين بودجه 
سال هاي گذشته تفاوتي ندارد و منابعي كه طبق قانون 
بايد در اختيار آنها قرار بگيرد، به  صورت قطره چكاني در 
قالب تهاتر با سود س��هام و ماليات پرداخت مي شود. 
شايان ذكر اس��ت در قوانين بودجه سنواتي گذشته 
و در اليحه بودجه س��ال 1402 )بند )و( تبصره )2(( 
به سازمان هاي توسعه اي اجازه داده مي شود از محل 
منابع داخلي خود براي براي كمك به سرمايه گذاري در 
برنامه هاي تحقق رشد و توليد, صادرات كاال و خدمات, 
حمايت از ساخت داخل و طرح )پروژه( هاي توسعه اي 
توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه 
اداره ش��ده, كمك ه��اي فني و اعتب��اري و پرداخت 
مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند، لكن به دليل 
محدوديت منابع داخلي سازمان هاي توسعه اي ناشي 
از عدم اجراي صحيح قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل )44( قانون اساس��ي، سازمان هاي توسعه اي در 
مشاركت با بخش خصوصي از حيث تسهيل در تامين 

منابع سرمايه گذاري موفق نبوده اند. 
نمايندهمردمشريفزنجان
وطارمدرمجلسشوراياسالمي

بودجه نياز به تحليل ندارد
 بدون ترديد مديري كه بداند، عملكردش ذيل نظارت قرار 

دارد، متفاوت عمل خواهد كرد.
3( 84 درصد بودجه دولت به صورت جاري، حقوق پرسنل 
و... است: همانطور كه تشريح شد، بودجه در ايران در مسير 
رشد اقتصادي و توسعه كشور تهيه نمي شود، بلكه بودجه 
تهيه مي شود تا حقوق و دستمزد پرسنل دولتي پرداخت 
شود. تاسف آور اينكه اين روند استخدام ها طي سال هاي 

آينده هم ادامه خواهد داشت. يعني در سال هاي آينده بر 
حجم بودجه جاري افزوده شده و سهم بودجه هاي عمراني 
كاهش مي يابد. از 16 درصد باقي مانده، بخش عمده اي به 

تبع هزينه هاي قبلي بايد استمرار يابد.
نتيجه: پس اين همه مباحث كارشناس��ي، موافقت ها 
و مخالفت ه��ا، وقت گذاري براي تصوي��ب بودجه براي 
چيست؟ معتقدم يك چنين سند مالي غيرمولد، نيازمند 

بررسي و تحليل را ندارد؛ زماني بايد بودجه ها را تحليل 
كرد كه جزييات آن در راستاي رشد اقتصادي، توسعه و 
رونق كسب و كار تهيه شده باشد. بيش از 80 درصد سهم 
اين بودجه فقط براي هزينه هاي جاري است. آن بخشي 
هم كه براي عمران و رشد اقتصادي تخصيص داده شده، 
در زمره بخش هاي غيرمحتمل است كه امكان تحقق 

نخواهند داشت.

سازمان غذا و دارو هم به ردیف اعتباري این سازمان در بودجه اعتراض كرد

خطر مشكل در تامين دارو و شيرخشك
اين بودجه پر حاشيه

گليماندگار|
 از روزي ك��ه اليحه بودجه به مجلس 
داده شده و مبالغ در نظر گرفته شده 
براي نهادها و س��ازمان هاي اجرايي منتش��ر شده 
اس��ت، هر روز يكي از مس��ووالن در مورد كسري 
بودج��ه نهاد و س��ازمان و وزارتخان��ه متبوع خود 
اعتراض��ي را مط��رح مي كن��د، در اين بي��ن اما با 
اينكه امس��ال از معدود زمان هاي��ي بود كه وزارت 
بهداش��ت و درم��ان در رده دوم تخصيص بودجه 
قرار گرف��ت اما اين مس��اله هم نتوانس��ت باعث 
شود تا مش��كالت موجود در اين وزارتخانه صداي 
اعتراض س��ازمان ها و نهادهاي زيرمجموعه آن به 
ميزان بودج��ه تخصيص داده ش��ده را بلند نكند. 
در واقع بر خالف آن رقم هاي اعالم ش��ده واقعيت 
نشان مي دهد كه اين رقم ها توان تامين كمبودها 
و كسري هاي اين وزارتخانه را ندارند، نه در زمينه 
استخدام نيروي كار و پرستاري و نه در تامين دارو 
و حتي ش��ير خشك براي نوزادان. در حالي قيمت 
 دالر ه��ر روز افزايش پيدا مي كن��د و اين افزايش 
روز افزون مشكالت معيشتي بسياري را براي مردم 
رقم زده است، كمبود و گراني دارو نيز به يكي ديگر 
از مشكالت بزرگ مردمي تبديل شده كه در چرخه 
درمان س��رگردان مانده اند. مساله فقط بودجه در 
نظر گرفته شده نيس��ت، مساله راهكارهايي است 
كه بايد بتوان با آن از اين شرايط سخت عبور كرد. 
اينك��ه داروهاي توليد داخل هم به ناگاه با افزايش 
قيمت مواجه ش��ده اند، به اين دليل است كه مواد 
اوليه آنها از خارج تامين مي شود و اين مساله نياز 
به تامي��ن ارز دارد، زماني كه دولت تصميم گرفت 
ارز ترجيحي دارو را بردارد بايد به اين مش��كالت 
فكر مي كرد. تصميماتي كه بدون بررس��ي گرفته 
مي شوند در نهايت به شكست منجر خواهند شد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه روز گذش��ته هم رييس 
س��ازمان غذا و دارو نس��بت به كمبود دارو و حتي 
شير خشك با اين ميزان بودجه اي كه براي سازمان 

متبوعش در نظر گرفته شده هشدار داد. 

    خطر مشكل در تامين دارو و شيرخشك
رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه اين سازمان 
نسبت به اعتباري كه براي بودجه طرح داروياري 
در اليحه بودجه س��ال آتي پيش بيني شده، انتقاد 
دارد، به ايسنا گفت: در اعتبارات 3 رديف بودجه اي 
س��ازمان غ��ذا و دارو براي 1402 كاهش ش��ديد 
داش��ته ايم كه در صورت عدم اصالح، تامين دچار 
مشكل مي شود. دكتر سيد حيدر محمدي درباره 
وضعيت اعتبارات طرح داروياري در سال 1402، 
گفت: در اليحه بودجه س��ال 1402، اعتباري 69 
هزار ميلي��ارد توماني به عنوان اعتب��ار مربوط به 
طرح داروياري در نظر گرفته ش��ده كه س��ازمان 
غذا و دارو نسبت به اعتباري كه براي بودجه طرح 
داروياري پيش بيني ش��ده، اعتراض دارد. اعتبار 
69 هزار ميليارد توماني براي بودجه داروياري در 
حالي مطرح شده كه درخواست سازمان غذا و دارو 
براي اعتبار اجراي اين طرح در س��ال آينده، 105 
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. او افزود: متاسفانه 
در اليحه بودجه س��ال 1402، اعتبارات مربوط به 
يارانه شير خشك، يارانه كاهش فرانشيز و داروهاي 
صعب العالج و طرح داروياري به شدت كاهش پيدا 
كرده و حتي نسبت به اعتبارات امسال هم پايين تر 
بوده است. بنابراين س��ه رديف اعتباري مربوط به 
سازمان غذا و دارو، در بودجه سال 1402 نسبت به 

بودجه 1401 به شدت كاهش داشته اند.

    تخصيص ناقص اعتبارات غذا و دارو
و چالش نقدينگي صنايع داروسازي

محمدي تاكيد كرد: بايد توجه كرد كه اگر وضعيت 
اعتبارات مربوط به رديف هاي بودجه اي س��ازمان 
غذا و دارو اصالح نش��ود، قطع��ا تامين مان در اين 
حوزه ها به مش��كل مي خورد. در عين حال يكي از 
مش��كالت ديگري كه اكنون با آن مواجهيم، اين 
است كه تنها بخشي از اعتبارات سازمان غذا و دارو 
را دريافت كرديم؛ به اين معني كه بخشي از اعتبار 
مربوط به يارانه را بابت تجهيزات پزش��كي، ش��ير 

خش��ك و برخي داروها كه در چهار ماه اول س��ال 
هنوز ارزش��ان دولتي ب��ود، ارز ترجيحي دريافت 
كرديم و قرار ب��ود كه مابقي آن را به صورت اعتبار 
ريالي به م��ا بپردازند، ام��ا از كل اعتبار حدود 36 
هزار ميلياردي كه بايد سهميه يارانه ارزش اش را 
به صورت ريالي مي دادند تا بيمه ها پرداخت كنند، 
فقط 5 هزار ميلياردش تاكنون محقق شده و مابقي 

آن هنوز محقق نشده است.

    كاهش بودجه سال 1402 نسبت به 1401
محمدي ادامه داد: ميانگين ساالنه ارز تخصيصي به 
دارو و تجهيزات پزش��كي در چهار سال اخير معادل 
3,2 ميليارد دالر بوده اس��ت كه امسال 1,6 ميليارد 
دالر آن را به صورت ارزي دريافت كرديم و قرار بود كه 
مابقي آن را به صورت ريالي دريافت كنيم. بايد توجه 
كرد كه معادل ريالي كه بايد دريافت كنيم، بالغ بر 36 
هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان تاكنون فقط 
6 هزار ميلياردش را مصوب كردند و همانطور كه اعالم 
كردم، از اين ميزان، 5 هزار ميليارد تومان آن را دريافت 
كرده ايم، اما هنوز بيش از 30 هزار ميليارد تومان از اين 
اعتبار باقي مانده است. او تاكيد كرد: در عين حال كل 
اعتبارات طرح داروياري در س��ال 1401، 733 هزار 
ميليارد تومان بود. اين در حالي اس��ت كه اكنون در 
اليحه بودج��ه 1402، اين اعتبار به 69 هزار ميليارد 
تومان كاهش يافته است كه مي تواند تامين را دچار 
مشكل كند. اين در حالي است كه درخواست ما براي 
اين طرح اعتباري بالغ بر 105 هزار ميليارد تومان بوده 
است. محمدي گفت: از طرفي شركت هاي دارويي ما 
براي تامين نقدينگي شان به مشكل برخوردند. زيرا ارز 
دارو، نيمايي شده و اعتبارات مربوط به نقدينگي شان 
بايد تامين مي شد، اما بانك هاي عامل همكاري خوبي 
براي تامين نقدينگي نداشتند و بسياري از شركت هاي 
ما اعت��راض دارند كه ميزان تس��هيالتي كه دريافت 
كردند، از سال گذشته هم كمتر است كه مي تواند براي 
شركت هاي ما مشكل ايجاد كند. عدم اصالح نقدينگي 

مي تواند در ماه هاي پاياني سال مشكل ساز باشد.

    ارز ترجيحي دارو نبايد حذف مي شد
خس��رو حق شناس، دارو س��از در رابطه با كاهش 
بودجه در نظر گرفته شده براي بخش غذا و دارو به 
»تعادل« مي گويد: اين مس��اله مي تواند مشكالت 
بس��ياري را به وجود بياورد. اين در حالي است كه 
قرار بود دولت طرح دارو يار را هم در س��ال آينده 
به طور كامل اجرايي كند كه البته با اين بودجه در 
نظر گرفته ش��ده معلوم نيست چطور مي توان اين 
كار را انجام داد. اينكه قرار ش��ده بخشي از ماليات 
سيگار به طرح دارويار اختصاص يابد مساله اي است 
كه نمي توان خيلي روي آن حساب باز كرد. به هر 
حال همين حاال هم كش��ور با مش��كالت دارويي 
عديده اي مواجه اس��ت. او مي افزاي��د: بي توجهي 
به افزاي��ش ن��رخ ارز از يك س��و و احتياج بخش 
توليد كننده دارو به كمك ه��اي مالي براي تامين 
داروي مورد نياز در كشور از سوي ديگر باعث شده 
تا چالشي بزرگ در اين زمينه براي توليد كنندگان 
به وجود بيايد. بس��ياري از شركت هاي دارويي در 
آستانه ورشكستگي قرار دارند، اين اتفاق مي تواند 
ضرب��ه بزرگي به بخ��ش درمان كش��ور وارد كند. 
همين حاال هم بس��ياري از بيم��اران براي تامين 

داروهاي مورد نياز خود با مشكل مواجه اند، يا دارو 
پيدا نمي شود يا اگر پيدا ش��ود قيمت ها به قدري 

باالست كه هر كسي توان تامين آن را ندارد.
اين داروس��از در بخش ديگري از سخنانش تاكيد 
مي كند: بحث دارو بسيار جدي است، ما با سالمت 
مردم س��ر و كار داريم. هر كوتاه��ي در اين بخش 
مي توان��د به قيمت ج��ان افراد تمام ش��ود و هيچ 
عذري هم براي آن پذيرفته نيس��ت، اينكه دولت 
بودجه س��ازمان غذا و دارو را نسبت به سال جاري 
براي س��ال آين��ده كاهش داده اس��ت، از عجايب 
به ش��مار مي رود، مگر مي ش��ود در اين شرايط با 
 اي��ن بودجه ناچي��ز داروي كش��ور را تامين كرد. 
ح��ق ش��ناس مي افزايد: مس��اله اينجاس��ت كه 
بودجه هاي در نظر گرفته شده هم هيچگاه به طور 
كامل در اختيار سازمان غذا و دارو قرار نمي گيرند، 
اين خود مشكل ديگري است كه بايد برطرف شود. 
ارز ترجيحي دارو نبايد حذف مي شد، نمايندگان 
مجلس نبايد زير بار اين طرح دولت مي رفتند و به 
وعده هايي كه دول��ت داده بود اكتفا مي كردند. به 
همين خاطر است كه االن با چنين شرايط بغرنجي 

در زمينه دارو مواجه هستيم. 

    تصميمات اشتباه
و دودي كه به چشم مردم مي رود

زماني كه در فروردين 1401 خبر حذف ارز ترجيحي دارو 
رسانه اي شد، نمايندگان مجلس از موظف كردن دولت 
به تامين كسري بودجه در اين زمينه از راه هاي ديگر خبر 
دادند. اما هنوز چند ماه از اين تصميم غير كارشناس��ي 
نگذشته بود كه اولين هش��دارها كمبود دارو در كشور از 
سوي كارشناسان مطرح شد. هشدارهايي كه حاال از مرز 
هشدار گذشته و به وضعيت خطر رسيده است. اينكه طرح 
دارويار هم نتوانست مش��كالت را حل و فصل كند خود 
مساله ديگري است كه بايد به طور مفصل به معايب آن 
پرداخت. در حال دولت موظف بود كه مانع از بروز چنين 
چالش هايي در حوزه دارو و درمان شود و البته نتوانست 
بر وعده هاي خ��ود باقي بمان��د. در نهايت تصميم هاي 
اشتباهي كه دولت و مجلس در زمينه حذف ارز ترجيحي 
دارو گرفتند باعث شد تا دود آن به چشم مردمي برود كه 
در چرخه درمان سرگردان شده اند. حذف شدن افراد به 
دليل افزايش هزينه هاي درماني از چرخه درمان كشور 
اولين تاثير اين تصميم اشتباه بود و حاال سرگرداني مردم 
به دنبال داروهاي ناياب و كمياب هم به آن اضافه شده است، 

ضمن اينكه افزايش قيمت دارو هر روز ادامه دارد.

گزارش

دالر تا كجا اوج مي گيرد؟
تقاضا مي ش��ود و نوسان را شكل مي دهد. بنابراين 
دالر گران مي ش��ود، خودرو باال م��ي رود، ملك با 
افزايش قيمت مواجه مي ش��ود و س��كه در داالن 
صعودي ق��رار مي گيرد. اي��ن روند ت��ا زماني كه 

فعاالن اقتصادي احس��اس كنند، اقتصاد در نظام 
تصميم س��ازي به عن��وان اولويت مطرح اس��ت، 
ادامه دارد. از قديم گفته ش��ده، س��رمايه در بامي 
مي نشيند كه در آنجا امنيت بيشتري وجود داشته 

باش��د، امنيت در اثر ثبات ش��كل مي گيرد و ثبات 
محصول راهبردهاي مناسب است. چگونه مي توان 
راهبردهاي مناس��بي را تدارمك دي��د، زماني كه 

اولويت ها تعيين شده باشند.
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