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يادداشت- 1

كليشه كمبود گاز در 
بزرگ ترين دارنده گاز جهان

با نزديك شدن به فصل زمستان 
يك بار ديگر انتشار اخباري در 
خصوص احتم��ال كمبود گاز 
در ايران و ض��رورت واردات گاز 
از كشورهاي همسايه در فضاي 
اقتصادي و رسانه اي كشورمان 
شنيده مي ش��ود. انتشار اخبار 
كمب��ود گاز براي كش��وري كه 
دومين دارنده گاز در سطح جهان محسوب مي شود و ذخاير 
منحصر به فردي را در اين حوزه داراست، از جمله عجيب ترين 
خبرهايي اس��ت كه ممكن است منتشر شود. اما دليل اين 
مشكالت چيست؟ آيا در ايران تخصص الزم براي استحصال 
گاز وجود ندارد؟ سواد كافي نيس��ت؟ ظرفيت هاي فني و 
مهندسي وجود ندارد؟ يا داليل ديگري دارد. واقعيت آن است 
كه هيچ كدام از اين گزاره ها مشكل اصلي ما نيست. در جريان 
اين يادداشت تالش مي كنم، نگاهي به اين چرايي ها بيندازم. 
1( مشكل اصلي اقتصاد ايران كه باعث شده نتواند از حجم 
انبوه ظرفيت هايش استفاده كند، فقدان سرمايه گذاري و 
به روزآوري صنايع نفت و گاز كش��ور است. سال هاست كه 
متوليان و سياستگذاران كشور از ضرورت سرمايه گذاري 
در صنايع مادر اي��ران صحبت مي كنند، ام��ا نتيجه الزم 
حاصل نمي شود. به عبارت روشن تر، مسووالن كشورمان 
مي دانند كه مشكل اصلي كجاست اما تالشي براي رفع آن 
نمي كنند. به  طور كلي س��رمايه گذاري در حوزه اقتصاد به 
دو شكل صورت مي گيرد؛ يا سرمايه گذاري داخلي است يا 
سرمايه گذاري خارجي. در بخش سرمايه گذاري خارجي كه 
ايران تحريم است و به دليل تحريم ها، هيچ شركت بين المللي 
يا كشوري حاضر نخواهد شد سرمايه اش را وارد اقتصادي 
كند كه هم تحريم است و هم به كنوانسيون هاي بين المللي 

نپيوسته است. 
2( مس��ير بعدي براي به روزآوري صنايع نفت و گاز ايران، 
استفاده از ظرفيت هاي داخلي و ملي است. يك بخش هم 
سرمايه گذاري هاي داخلي مربوط به بخش خصوصي و عموم 
مردم است كه آن هم به دليل نزول شاخص هاي اقتصادي، 
كاهش ارزش پول ملي، افزايش ت��ورم و... با اقبال عمومي 
مردم و بخش خصوصي مواجه نمي شود. تنها راه باقي مانده 
استفاده از س��رمايه گذاري ملي است. در اين بخش هم به 
دليل عدم بهره وري امكان استفاده حداكثري وجود ندارد. 
دولت ها در ايران به اندازه اي يله و بزرگ شده اند كه هر اندازه 
پول در چاه نيازهايش ريخته شود باز هم افاقه نمي كند، چرا 
كه بهره وري مطلوب وجود ندارد. مي گوييد چرا؟ براي تان 

توضيح مي دهم.
3( گفتي��م دولت ايران س��اختاري يله و ره��ا دارد. يعني 
به اندازه نيازهاي كش��ور كارمند نيس��ت و بسيار بيشتر از 
نيازهاي مديريتي دولت��ي، كارمند و هزينه در اين اقتصاد 
وجود دارد. اين از عجايب روزگار اس��ت كه اقتصاد ايران با 
حدود 85 ميليون جمعيت، چند برابر اقتصادي مانند ژاپن 
با آن حجم انبوه از فعاليت هاي توليدي و تجاري و صادراتي 
)و بيش از 125 ميليون نفر جمعيت( كارمند دولتي دارد. 
كارمنداني كه متاسفانه بسياري از آنها نه به دليل شايستگي 
بلكه از طريق رابطه و نفوذ و قرابت با فالن مدير ارش��د و... 
راهي دستگاه هاي دولتي شده اند. دولت از يك طرف بايد 
شكم اين لشكر انبوه نيروهايش را سير كند و از سوي ديگر 
يارانه هاي نقدي به ده ها ميليون ايران بدهد.توزيع يارانه هايي 
كه باعث شده امكان بهره برداري از سرمايه هاي داخلي به 
نفع به روزآوري زيرس��اخت ها هم مقدور نباشد، حتي در 
زماني كه كشور با درآمدهاي باالي 800 ميليارد دالري هم 
مواجه بود )دولت هاي نهم و دهم( به جاي سرمايه گذاري هاي 
پايدار، منابع كشور صرف يارانه هاي نقدي و واردات و... شد. 
با اين توضيحات مشكالتي كه در فضاي انرژيك كشور در 
حوزه هاي گازي و... ايجاد شده به دليل فرسودگي صنايع و 

زيرساخت ها است.
4( اخباري كه اين روزها در خصوص واردات گاز از كشورهاي 
همسايه شنيده مي ش��ود ناشي از عدم تعادل در توليد گاز 
كشور است. هر سال با آغاز فصل زمستان اين مشكالت بروز 
مي كند. اگر در كل كش��ور هوا ناگهاني سرد شود، مصرف 
گاز در كش��ور باال مي رود و اين روند باعث مي شود تا ايران 
به واردات گاز از كشورهاي همسايه نياز داشته باشد. روش 
واردات گاز ايران هم به صورت س��وآپ اس��ت. قبال ايران از 
مرزهاي شمالي هم مرز با تركمنستان گاز وارد مي كرد و بعد 
در مرزهاي جنوبي به آنها گاز يا نفت مي داد. اين روند بعد از 
تحريم هاي روسيه دچار تغيير شد. روسيه توان بااليي براي 
توليد گاز دارد و ايران مي تواند از اين مازاد گاز بهره برداري 
كند. ايران مي تواند گاز روسيه را در شمال بخرد و آن را تبديل 
به برق كند و آن را به عراق يا ساير كشورهاي جنوبي بفروشد.
5( بنابراين مش��كل كمبود گاز هر سال با آغاز فصل سرما 
در ايران مطرح مي شود و بعد با پايان فصل سرما از ياد همه 
مي رود. مانند مش��كل آلودگي هوا كه به صورت مقطعي 
همه به آن توجه مي كنند و بعد به دست فراموشي سپرده 
مي شود. راه حل اين مشكل هم، سرمايه گذاري و به روزآوري 
زيرس��اخت ها است. مش��كلي كه به دليل تحريم ها، عدم 
بهره وري و سوءمديريت هاي داخلي ديگر در اقتصاد ايران به 

يك امر بديهي تبديل شده است.

حسن مرادي

درمان كسري بودجه يا مديريت بازار ارز؛ برنامه دولت چيست؟

ثبات در عصر بي قراري اقتصادي
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 با نخريدن
ارز ارزان نمي شود

 دولت 
و گراني كاال

 تاثير عوامل 
روي بورس

كوچ به پلتفرم هاي داخلي 
دستوري نيست

 بگذاريد كودكتان 
فردي اجتماعي باشد

روز گذش��ته خبر رس��يد كه 
قيمت مرغ به حول و حوش 80 
تا 85هزار تومان رسيده است، 
قبال هم خبر رسيده بود كه هر 
دانه تخم مرغ به 3500تومان 
رسيده و س��يب زميني هم به 
25هزار تومان ب��راي هر كيلو 
رسيده اس��ت. اين گراني ها در 
ادامه رشد قيمت اقالمي چون برنج بود كه نه تنها به حدود 
140الي 150هزار تومان رس��يده، بلكه در مدار صعودي 
قرار داشته است. قيمت گوشت و ماهي و روغن و ميوه و... 
پيش تر به چنان درجه اي از قيمت رس��يده بود كه ديگر 
اقش��ار محروم و متوس��ط جامعه جرات نزديك شدن به 
آنها را نداشتند. اين اقالم مهم ترين اقالم مصرفي مردم را 
تشكيل مي دهند كه به نوعي با زندگي روزمره آنها سر و كار 
دارند. بر اساس اعالم نهادهاي رسمي، قيمت خودرو طي 
روزهاي گذشته با افزايش 8 الي 10درصدي روبه رو بوده 
است. اما مهم تر از همه اين اقالم، نرخ ارز است كه طي هفته 
گذشته به حدود 37الي 38هزار تومان نيز رسيد، هرچند 
دولتمردان تالش مي كنند اعالم كنند كه نرخ ارز را مهار 
كرده اند، اما واقع آن اس��ت كه نرخ ارز روند شتابنده اي به 
خود گرفته است. در يك چنين مواردي، بسياري از افراد و 
چهره ها، تالش مي كنند به مردم اين پالس را ارسال كنند 
كه از طريق جنبش نخريدن مي توانند بخشي از نوسانات 
فزاين��ده در بازار را جبران كنند. مثال در خصوص نرخ ارز، 
تالش شد از طريق يك چنين جنبشي از افزايش نرخ ارز 
جلويگري ش��ود. دولت هم از طريق روش هاي س��لبي و 
جرم انگاري خريد ارز و قطع يارانه افرادي كه ارز مي خرند 
و هم از طريق تبليغات رسانه اي گسترده تالش كرد، مردم 
را به سمت نخردين ارز سوق دهد. اما با احترام به دوستاني 
كه مي گويند نخريد تا ارزان شود بايد بگويم كه نخريدن 
در ش��رايط فعلي نه تنها باعث ارزاني نمي شود كه ممكن 
است بعدها باعث گراني افزون تر هم بشود! چرا كه ريشه 
گراني ها در كشورمان، ناشي از نوسانات ارزي، افزايش نرخ 
ارز، افزايش قيمت تمام شده و نهايتا انتظارات تورمي است. 
از بين نرفتن ريشه هاي اصلي بروز گراني، حتي در صورتي 
كه كمپين هاي نخريدن شكل بگيرد، اثرگذار نخواهد بود. 
وقتي در خصوص كااليي تقاضاي بي موردي شكل بگيرد با 
نخريدن آن كاال، تقاضاي كاذب شكل گرفته از بين مي رود و 
افزايش قيمت ناشي از تقاضاي كاذب محو مي شود از طرفي 
ادامه در صفحه 6 بهاي تمام شده  توليد نيز ... 

ش��رايطي كه در س��ال هاي 
گذشته در اقتصاد ايران حاكم 
بوده، موجب ش��ده كار براي 
بس��ياري از واحدهاي صنفي 
دشوار شود. در واقع بسياري از 
سرمايه گذاران در حوزه توليد 
و عرضه كاال با اين سوال مهم 
مواجه هس��تند ك��ه بايد چه 
رويكرد و برنام��ه اي براي آينده خود متصور ش��وند. آيا 
دولت دست آنها را باز خواهد گذاشت يا برنامه ريزي هاي 
مختلفي از جمله مديريت قيمت ها يا طرح هاي حمايتي 
را به كار مي بندد؟ بايد ميان گراني و گران فروش��ي يك 
تفكيك مهم قائل شويم. گران فروشي به سوءاستفاده فرد 
يا شركتي از شرايط بازار بازمي گردد كه توانسته در يك 
مدت زماني، كاالي خود را باالتر از قيمت واقعي به فروش 
برساند؛ اين موضوع قطعا يك تخلف به شمار آمده و بايد 
با آن برخورد شود. گران فروشي اما با گراني كاالها يكي 
نيست. وقتي مواد اوليه گران مي شود و قيمت تمام شده 
محصول براي توليدكنن��ده افزايش پيدا مي كند، فعال 
اقتصادي دو راه بيشتر ندارد؛ يا بايد كاالي خود را گران تر 
بفروش��د يا واحد صنفي خود را تعطيل كرده و ديگر كار 
نكند. از اين رو در بررس��ي اين موضوع بايد ميان اين دو 
مفهوم تفاوت قائل شويم و برخورد يكسان با آنها نداشته 
باشيم. ما بايد يك بار براي هميش��ه به اين سوال پاسخ 
بدهيم كه آيا موافق آزاد شدن قيمت كاالها هستيم يا خير؟ 
با سياست يك بام و دو هوا نمي شود در اين حوزه كارها را 
ادامه داد. يعني اينكه به برخي بازارها اجازه بدهيم كه به 
شكل آزاد فعاليت كرده و كاالهاي خود را قيمت گذاري 
كنند و برخي ديگر از حوزه ه��ا را طوري مديريت كنيم 
كه هيچ آزادي براي برنامه ريزي نداش��ته باشند، قطعا 
شرايط را دشوار مي كند. از سوي ديگر اين موضوع اعمال 
سياست هاي حمايتي يا مديريتي را نيز با چالش مواجه 
مي كند. اينكه ك��دام بخش بايد حمايت دريافت كند يا 
ديگر بخش نياز به حمايت ندارد، اينكه آيا دولت بايد به 
بازار ورود كند يا آن را رها كند و بسياري از ديگر سواالت 
بي پاس��خ نتيجه آن اس��ت كه ما هيچ وقت تكليف را در 
اقتصاد ايران به ش��كل كالن مش��خص نكرده ايم. امروز 
نيز بايد به همين سوال پاسخ داد كه بناست با بازارها چه 
كنيم؟ تا زماني كه براي اين سوال پاسخي پيدا نكنيم، هر 
بازار و هر صنفي با مشكالت و محدوديت هاي خاص خود 

دست به گريبان باقي خواهد ماند. 

اي��ن روزه��ا اخب��ار زيادي 
روي ب��ورس تاثي��ر دارد اما 
يك موضوع مه��م معامالت 
الگوريتمي اس��ت. معامالت 
الگوريتم��ي ب��ه نوعي باعث 
مي شود بازار نتواند روند رو به 
رشد خود را ادامه دهد يعني 
هر زمان كه ش��رايط بورس 
مثبت شد، الگوريتم ها شروع به فروش سهام كردند و 
همچنان اين كار را انجام مي دهند. در اين بين نمي توان 
به دليل شرايط نامساعد بازار ابزارهاي نوين معامالتي 
ازجمل��ه معامالت الگوريتمي را ح��ذف كرد چون به 
نوعي به نظر مي رس��د معامالت الگوريتمي منجر به 
توسعه حجم معامالت مي شود. يكي از معضالت بازار 
سرمايه اين است كه حجم معامالت پايين آمده و اگر 
معامالت الگوريتمي را حذف كنيم حجم آنها پايين تر 
از عدد فعلي مي آيد ضمن آنكه اشخاصي كه به صورت 
روزانه نوسان مي گيرند و با نوسانات اندك موقعيت خود 
را مي بندند در حقيقت از معامالت الگوريتمي استفاده 
مي كنند بنابراين وجود اين نوع معامالت براي حجم 
معامالت ضروري اس��ت. همچنين بايد توجه داشت 
حتي اگر الگوريتم را حذف كنيم به صورت دستي هم 
انجام آن امكان پذير اس��ت يعن��ي مي توان به صورت 
دستي همان معامالت الگوريتمي را پياده سازي كرد 
و الگوريتم فقط كار را براي معامله گران روزانه )كه بنا 
به مدلي كه تعريف مي كنند چه در سمت خريد و چه 
در سمت فروش سفارشات را مي چينند( ساده كرده 
است. درمجموع به نوعي وجود معامالت الگوريتمي 
براي اينكه بازار توس��عه پيدا كند، عمق داشته باشد و 
حجم معامالت هم افزايش پيدا كند، الزم است و اين 
ايراد كه روند نزولي بازار را به گردن معامالت الگوريتمي 
مي اندازن��د، صحيح نيس��ت. به هر مي��زان معامالت 
الگوريتمي توس��عه پيدا كند بازار سرمايه هم بالطبع 
با توسعه مواجه مي ش��ود. بر اين اساس موافق وجود 
اينگونه معامالت هس��تم چون براي اينكه بازار بتواند 
عميق شود و روندهاي افزايش و كاهشي خاصي را به 
خود نگيرد معامالت الگوريتمي مي تواند كمك كند 
يا به عبارتي اين معامالت به كمك فضاي كسب وكار 
بازار سرمايه مي آيد. يكي از بدشانسي هاي معامالت 
الگوريتمي اين بود كه وقتي وارد بازار سرمايه شد، بورس 
ادامه در صفحه 6 روند نزولي به...  

بر اس��اس اطالعات به دست 
 آم��ده در ماه گذش��ته، در پي 
محدوديت هاي اخير اپراتورها 
بي��ن 35 ت��ا 40 درص��د افت 
ف��روش اينترنت داش��ته اند 
كه به دليل وج��ود اختالل در 
اينترنت كشور است. مشتري 
به علت وجود اختالل، سرويس 
نمي خرد و اگر هم سرويسي را تمديد مي كند، كمترين 
حج��م را تهيه مي كند؛ زيرا به پيام رس��ان ها و فضا هاي 
مورد عالقه اش در اينترنت دسترس��ي ن��دارد. كاهش 
حج��م اينترنت مصرفي در كش��ور ني��ز گوياي همين 
مساله اس��ت. گزارش هاي مالي منتشر  ش��ده از سوي 
اپراتورها نيز مؤيد ضربه اقتصادي به آنها در پي افزايش 
محدوديت ه��ا در اينترنت ب��ود. در پي قطعي اينترنت، 
تنها كس��ب وكارهاي مرتب��ط با تلگرام و اينس��تاگرام 
آسيب نديده اند، اپليكيشن هاي ايراني هم در اين مدت 
آسيب ديده اند. استفاده از اين نرم افزارها ديگر ارتباطي 
به فيلترينگ اينستاگرام و واتس اپ ندارد. اصوال اختالل 
در اينترنت در يك ماه و نيم گذشته به  طور مقطعي وجود 
داشته است. در برخي ساعات كم و بيش نرمال است. اين 
اختالل تاثير خود را نه فقط در حوزه فناوري اطالعات بلكه 
بر كل مشاغل گذاش��ته است. اغلب فروشگاه هاي كشور 
عالوه بر فروش حضوري، فروش اينترنتي نيز دارند و اين 
كسب وكارها نيز طي اين مدت با مشكل مواجه شده اند. 
مسلم است كه موضوع فقط اينستاگرام و تلگرام نيست، 
بلكه موضوع اصلي اختالل در اينترنت كش��ور اس��ت و 
ش��بكه هاي ارتباطي كه مردم از آنها استفاده مي كردند، 
فيلتر ش��ده. خيلي از روابط مردم بر اين اپليكيشن هاي 
خارجي بنا شده است. وقتي ارتباطات مردمي دچار اختالل 
شود، كل تجارت كشور تحت تاثير قرار مي گيرد. بنابراين 
درست نيست تصور كنيم فيلترينگ اينستاگرام و واتس اپ 
مش��كل چنداني ايجاد نمي كند. اوال اين دو اپليكيشن، 
پرمخاطب ترين شبكه هاي اجتماعي هستند. دوم اينكه 
هيچ آلترناتيوي ساخته نشده كه جذابيت الزم را براي كوچ 
مخاطبان به پيام رسان داخلي داشته باشد. ضمنا در شرايط 
بحراني نمي توان مساله را حل كرد. 15 سال فرصت بوده كه 
جذابيت الزم را براي اين اپليكيشن ها ايجاد كنند و تبليغات 
انجام بدهند، اما اين اتفاق نيفتاده اس��ت. از سوي ديگر، 
اپليكيشن هاي بومي حدود 10 سال قبل با حمايت هاي 
ادامه در صفحه 6 دولت ايجاد شده اند.  

وقت��ي كودك��ي اجتماع��ي 
باش��د، در موقعيت ه��اي 
اجتماعي مدرس��ه جديد يا 
حتي پيش دبستاني، مي داند 
چگون��ه با همس��االن خود و 
ساير بزرگساالن تعامل كند. 
او مي داند كه براي ابراز وجود 
بايد از منطقه امن خود خارج 
ش��ود. كودكان اجتماعي بيش از كودكان ديگر عاليم 
و مرزه��اي اجتماع��ي را درك مي كنن��د و كنت��رل و 
خودتنظيمي بهتري دارند. اين كودكان بهتر از كودكان 
ديگ��ر مي توانند دوس��تي هاي طوالني مدت داش��ته 
باشند و البته قبل از هرچيز، همدلي را درك مي كنند و 
مذاكره كننده هاي خوبي هستند. آنها هنگام رويارويي 
با چالش هاي جديد، اعتمادبه نفس بااليي از خود نشان 
مي دهند و ب��ا آن چالش ها با تحليل و اس��تدالل هاي 
منطقي برخورد مي كنند. ك��ودكان اجتماعي قدرت 
كالم��ي و غيركالمي باالي��ي دارند و ب��ه همين دليل 
مي توانن��د ارتباط خوب خود با ديگران را حفظ كنند و 
مهم تر از همه، مهارت هاي اجتماعي كودكان، عالمت 
قوي موفقيت آنها در بزرگسالي شان در تمام زمينه هاي 
تحصيلي، حرفه اي يا جنبه هاي شخصي شان است. به 
همين خاطر است كه آموزش اجتماعي بودن به كودكان 
از همان س��نين ابتدايي بسيار مهم اس��ت، بسياري از 
خانواده ها نمي دانند كه راه هاي اين گونه آموزش هاي 
چيس��ت يا فكر مي كنند به دليل زمان بر بودن توانايي 
انجام آن را ندارد، چرا كه اين روزها بيشتر و بيشتر به فكر 
معيشت هستند تا ديگر مسائل مربوط به فرزندان خود. 
اما تنها در روابط روزانه با فرزند هم مي توان به راحتي اين 
مس��ائل را به او آموزش دارد، مثال وقتي با هم گفت وگو 
مي كنيد از او بخواهيد تماس چشمي با شما داشته باشد، 
س��عي كنيد اين مورد را به كودكان آموزش بدهيد. در 
مورد احساسات كودك تان با او صحبت كنيد، بگذاريد 
ياد بگيرد كه هر احساسي چه نماد بيروني دارد، او را وادار 
به سركوب احساساتش نكنيد، همان جمله معروف كه 
به كودكان پسر گفته مي شد »مرد كه گريه نمي كنه« در 
دنياي امروز كاربردي ندارد، بچه ها بايد احساسات شان را 
نشان بدهند، كودكي كه اين كار را ياد مي گيرد در آينده 
هم مي تواند با اعتماد به نفس در مورد احساسات خود 
حرف بزند. بگذاريد بچه ها در گپ و گفت هاي خانوادگي 
ادامه در صفحه 8 شركت كنند، به اين بهانه كه...  

مهرنوش فهيميعلي توسلياحمد اشتياقيخسرو فروغان گران سايهمحسن عباسي

مركز ملي فضاي مجازي: ۶۰  درصد كسب وكارهاي خرد 
در پلتفرم هاي  داخلي فعال  هستند

 تحليل جامع صندوق بين المللي پول از ۲ دهه تورم باال 
در ايران و راهكارهاي مهار آن

رستم قاسمي از وزارت راه و شهرسازي مي رود؟

معاون رييس جمهور: رييسي با طرح موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي موافقت كرد

»صيانت«  به  فضاي  مجازي  
نزديك تر مي شود

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 2    

 تورم باال يكي از مشكالت اقتصادي 
و اجتماعي بي پايان ايران

چراغ سبز دولت به مجلس

 چرا تجارت ايران 
با شركايش كاهشي است؟

»تعادل« گزارش مي دهد

واردكنن��دگان ب��ا توجه به ضوابط مش��خص و 
مجوزهاي داده شده و بعد از طي مراحل مشخص 
اقدام به واردات مي كنن��د، از اين رو، هيچ ارگان 
و سازماني بدون داش��تن مجوز اقدام به واردات 
نمي كند، اما بعد از اينكه كاال به مرزها و گمركات 
مي رس��د بخش��نامه جديدي صادر مي شود كه 
بخشنامه قبلي را نقض مي كند؛ از اين رو حجم قابل 
توجهي از كاالها در مرزهاي كشور باقي مي ماند، 
خواب كاالها در مرزها ادام��ه دارد و درنهايت به 
سازمان امور تمليكي سپرده مي شوند. البته آمار 
صفحه 7 را بخوانيد دقيقي از ...  

شاخص كل بورس در هفته اخير روند صعودي به خود 
گرفت و توانست بيش از 10 درصد رشد كند. اين رشد 
در چند ماه اخير بي سابقه بوده است. مدت هاست كه 
شاخص كل نتوانسته چنين رشدي را تجربه كند و 
تقريبا اين رشد را مي توان ركوردشكني شاخص در 
سال 1401 به حس��اب آورد. شاخص هم وزن نيز در 
حدود 8 درصد رشد كرد؛ به طور كلي شاخص در اين 
هفته توانست رشد بسيار خوبي را تجربه كند اما بررسي 
قيمت نشان تك سهمي معمول بازار سرمايه نتوانستند 
رشدي كنند حتي پرتفوي بخشي از سهامداران در 
اين روزهاي صعودي بازار روند نزولي به خود گرفت.  
صفحه 4 را بخوانيد »تعادل« در... 

 خواب كاالها 
در مرزها

 روزهاي  روشن  
بورس!

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

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

گمرك چرا از دادن آمارها امتناع مي ورزد؟



چند روز پس از آنكه رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه از 
كسري 200 هزار ميليارد توماني بودجه در سال 1401، 
رونمايي كرد، حاال دولت با يك س��وال مهم مواجه است. 
برنامه س��ال 1402 براي اقتصاد اي��ران چه خواهد بود؟ 
محدود ك��ردن برنامه ها و وعده هاي ب��زرگ انتخاباتي و 
تالش براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد ايران؟ يا تداوم ارايه 
برنامه هاي بزرگ كه مش��خص نيست در چه چارچوبي 
امكان اجراي آنها فراهم خواهد شد. دولت رييسي در حالي 
كار خود را آغاز كرد كه ش��رايط بسياري از شاخص هاي 
اقتصاد ايران مطلوب نبود. از تورم باالي 40 درصد و رشد 
اقتصادي ناچيز پس از دوره ركود چند ساله گرفته تا آمار 
باالي بيكاري، فشار بر معيشت مردم و البته كاهش جدي 
ارزش پول ملي ايران در يك دوره كوتاه چند ساله. دولت 
سيزدهم كار خود را با وعده هايي بزرگ براي برطرف كردن 
اين مشكالت آغاز كرد. از وعده نصف و سپس تك رقمي 
شدن تورم تا كاهش وابس��تگي اقتصاد كشور به فضاي 
بين المللي يا آنطور كه مس��ووالن دولت مي گفتند گره 
نزدن اقتصاد به برجام. با اين وجود در ماه هاي گذش��ته، 
مذاكرات ب��راي احياي برجام ادامه پي��دا كرد و البته هر 
بار پيش از نهايي ش��دن به بن بست رسيد. در هفته هاي 
گذشته نيز مذاكرات عمال متوقف شده و مشخص نيست 
كه آيا شرايط براي پيگيري آن در كوتاه مدت وجود خواهد 
داشت يا خير؟ در چنين شرايطي، برخي بازارها و به طور 
خاص ارز حركت صعودي جدي خود را آغاز كردند و براي 
چند روز ركوردهاي جديدي در قيمت دالر به ثبت رسيد. با 
اين وجود اما در روزهاي گذشته، بار ديگر اين نرخ نزولي شد 
و چند كانال پايين آمد، هرچند همچنان كارشناسان اين 
سوال را مطرح مي كنند كه آيا با توجه به شرايط اقتصادي 
فعلي كشور، دولت راهي براي كاهش نرخ ارز پيدا خواهد 
كرد يا خير، آن طور كه وزير اقتصاد گفته اما دولت ثبات 
نرخ ارز را به عنوان يك اولويت جدي دنبال مي كند. احسان 
خاندوزي گفته: متاسفانه برخي با فضاسازي در شبكه هاي 
اجتماعي از باب ايجاد هراس اجتماعي مشكالتي به وجود 
آوردند و اين مسائل فضايي ايجاد كرد كه جامعه ما تغيير 
رفتار بدهد كه با دس��تور رييس جمهور از هفته گذشته 
كارگروه ويژه اي در بانك مركزي ايجاد شد تا بر اين فضاي 
اجتماعي غلبه شود و اين اقدام از روز گذشته اثرات خود 
را در بازار نشان داده است. وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به 

كاستي ها و مشكالت روش هاي گذشته در عرصه اقتصاد 
كشور گفت: ناچار هستيم به سمت الگويي متفاوت از اداره 
گذشته اقتصاد كش��ور، حركت كنيم چرا كه طي كردن 
مسير قبلي نتيجه اي جز رس��يدن به همان سرمنزل ها 
نخواهد داشت؛ بر همين اساس اگر از وضع موجود ناراضي 
هستيم بايد مسيرهاي ديگري را تعيين و مشخص كنيم 
كه در خور مردم ايران باشد و بتوانيم به سرمنزل برسيم. 
وي بيان داش��ت: در اين تغيير مس��ير، نقش محوري با 
مديران و دس��ت اندركارهايي است كه در سيستم اداره 
كشور دخيل هستند؛ بنابراين پيش از آنكه با موانع داخلي 
و خارجي ديگري روبرو شويم بايد در خصوص روش هاي 
اداره خود تجدي��د نظر كنيم. خان��دوزي گفت: اكنون 
جوهره سند تحول دولت مردمي سيزدهم تحت عنوان 
چرخش هاي كليدي در سند تحول دولت مطرح است؛ 
اگر ما آمادگي داريم به س��مت آن چرخش ها برويم بايد 
صبر و جهاد داشته باشيم چون ميراث دار نظاماتي هستيم 
كه رسوب داشته و سخت جان شده است. وزير اقتصاد و 
دارايي ادامه داد: در حوزه اقتصادي براي اين تغييرات بايد 
به كليد واژه رهبري معظم انقالب تحت عنوان »توليد« 
توجه داشت كه مساله شناسي و نقطه شناسي دقيق است . 
وي گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد در سطح ملي و استاني 
به توليد كنندگان كشور كمك كنند و امكانات كشور در 
مسير غير توليد قرار نگيرد. خاندوزي بيان داشت: بايد نظام 

تشويق توليد در كش��ور سامان يابد و به عنوان كسي كه 
مسووليت شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي را 
دارم بايد بگويم آنجايي كه دستگاه هاي اجرايي مي توانند 
توليد را تسهيل كنند متمسك به قانون مي شوند و به نحوي 
عمل مي كنند كه توليد كنندگان در جايي كه مي توانند وارد 
فعاليت شوند ماه ها زمان صرف كنند. وزير اقتصاد و دارايي 
خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرد: بايد در 
زيرمجموعه هاي خود به نحوي عمل كنيم كه پيام مثبت 
جذابيت توليدي در عمل به گوش توليد كننده برسد و اگر 
در حوزه اداري اصالحاتي نشود هرقدر هم در اسناد بگوييم 
در برنامه هفتم هم اتفاقي نمي افتد مگر از خود شروع كنيم.

خاندوزي با طرح اين سوال كه آيا نظام اداري كشور آماده 
است اولين تغييرات را از خود شروع كنيم يا نه، اضافه كرد: 
ما بايد از خود شروع كنيم و بگوييم نظام ماليات ستاني بايد 
كامل شود. وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: مسووليت اثبات 
احكام قطعي ماليات برعهده خود مميزان است كه بايد 
مدارك كافي داشته باشند؛ بيشترين تعداد شفافيت ها و 
بررسي هاي سوء جريان هاي مالي را از خود دستگاه هاي 
زيرنظر وزارت اقتصادي و دارايي شروع كرده ايم نه از فعاالن 
اقتصادي. وي در ادامه با اشاره به شرايط ارزي كشور بيان 
داش��ت: بنا بر كنترل تورم و هر متغيري است كه موجب 
كنترل تورم در اقتصاد ايران مي شود؛ به طور حتم نوسانات 
ارزي مخل تورم اس��ت؛ وقتي قيمت ارز افزايش مي يابد 

س��ايرهزينه هاي توليد و قيمت ها را نيز افزيش مي دهد. 
به اين ترتيب پس از آنكه مقامات دولت بارها در ماه هاي 
گذشته اعالم كرده بودند كه كنترل تورم را به عنوان يك 
اولويت مهم دنبال مي كنند، حاال كنترل نرخ ارز را نيز به 
عنوان يكي ديگ��ر از اولويت هاي خود نام مي برند. اين در 
حالي اس��ت كه ظرف روزهاي آين��ده، دولت بايد اليحه 
بودجه را مجلس تقديم كند، اليح��ه اي كه تحت تاثير 
برخي اختالف نظرهاي اخير ميان دو قوه نهايي خواهد 
ش��د و البته بايد راهي پيدا كند كه كسري بودجه 200 
هزار ميليارد توماني به وجود آمده ديگر تكرار نشود. اين در 
حالي است كه دولت بايد سياست هاي حمايتي خاص خود 
را نيز ادامه دهد. از يارانه نقدي كه الاقل فعال ادامه خواهد 
داشت تا افزايش حقوق براي كارمندان و بازنشستگان در 
سال آينده. يكي از مهم ترين بخش هاي اليحه بودجه سال 
آينده مربوط به افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان 
است كه خبرنگار ما مطلع ش��د، سازمان برنامه و بودجه 
در آخرين جمع بندي خود پيش��نهاد افزايش متوسط 
20 درصدي حقوق را به دولت ارايه كرده اس��ت. گفتني 
اس��ت، در اليحه بودج��ه 1401 )ج��داي از افزايش 25 
درصدي حقوق حداقل بگي��ران( ميزان افزايش حقوق 
كارمندان به صورت متوسط 10 درصد بود كه در مهر ماه 
امسال مجددا اليحه اي براي افزايش 10 درصدي حقوق 
كارمندان و بازنشستگان به مجلس ارايه و در نهايت بعد از 
تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان به دولت ابالغ شد. 
اين احتمال وجود دارد كه افزايش متوسط 20 درصدي 
حقوق كارمندان و بازنشستگان در سال 1402 در هيات 
دولت نيز با تغييراتي مواجه شود، هرچند احتمال كاهش 
اين ميزان افزايش حقوق در دولت بسيار بعيد بوده و حتي 
احتمال افزايش بيشتر متوسط حقوق ها نيز وجود دارد. 
در جريان بررسي بودجه امسال، اختالف نظرهايي در 
مسير نهايي شدن نرخ افزايش حقوق به وجود آمده بود 
و با توجه به اينكه مجلس و دولت بر سر برخي طرح هاي 
حمايتي مانند اش��تغال به مشكل خورده اند، بايد ديد 
در ش��رايط تورم 40 درصدي، دول��ت چه نرخي براي 
افزايش حقوق در نظر خواهد گرفت و در نهايت مديريت 
نقدينگي را به چه شكل اجرايي مي كند كه مانع از افزايش 
دوباره تورم شود، سواالت مهمي كه احتماال مسووالن 

دولتي تنها چند روز تا پاسخ دادن به آنها زمان دارند.
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موافقت با سفر مقامات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به ايران

خبرگزاري رويترز با استناد به دو گزارش محرمانه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، ضمن مط��رح كردن اطالعات 
جديدي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران، مدعي شد كه 
قرار است ناظران آژانس بين المللي انرژي اتمي با مقامات 
ايران نشستي فني درباره پاسخ دهي ايران به سواالت اخير 
آژانس داشته باشند. گزارش محرمانه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي كه رويترز آن را روز پنجش��نبه رويت كرده 
نشان مي دهد كه ايران با سفر مقامات ديده بان هسته اي 
س��ازمان ملل به ايران در ماه جاري براي پاسخگويي به 
س��واالت آژانس و ش��وراي حكام درباره ذرات اورانيوم 
كشف ش��ده در س��ه محل در ايران موافقت كرده است. 
ايران هنوز اطالعات جديدي در اين باره ارايه نداده است، 
اگرچه پيشنهاد آن پيش از جلسه هفته بعد شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح شده است كه به گفته 
ديپلمات ها، انتظار مي رود قدرت هاي غربي در اين نشست 
تالش كنند قطعنامه اي عليه ايران صادر كنند كه خواستار 
همكاري ايران در اين زمينه باشد. بسياري از ديپلمات ها 
اين پيشنهاد ايران را تالشي براي كاهش حمايت از صدور 
قطعنامه اي مي دانند كه مشابه آن در ماه ژوئن صادر شد، 
اگرچه بدون پيشرفتي محسوس، احتمال اينكه اين اقدام 
تهران بتواند مانع از انتقاد رسمي شوراي حكام شود، كم 
است. در يكي از دو گزارش محرمانه كه پيش از نشست 
شوراي حكام منتشر شده، آمده است: )رافائل گروسي، 
مديركل آژانس( پيش��نهاد ايران براي  نشستي فني با 
مقامات ارش��د آژانس در تهران و پيش از پايان اين ماه را 
مورد توجه قرار داده، اما تاكيد مي كند كه اين نشست بايد 
بر شفاف سازي و حل وفصل موثر مسائل معطوف باشد. اين 
گزارش مي افزايد، »آژانس انتظار دارد درباره اين مسائل 
پاسخ هاي موثق فني دريافت كند، همچنين مي خواهد به 
محل ها ومواد دسترسي داشته باشد و بتواند نمونه برداري 
انجام دهد.« يك ديپلمات ارشد در اين باره گفت، آژانس 
اميدوار است اين نشست با مقامات ايراني آغاز روندي براي 
رسيدن به پاسخ هاي الزم باشد، اما پيشرفت ملموس هم 
بايد در خود اين نشست انجام شود. اين ديپلمات در ادامه 
در پاسخ به سوالي درباره نشست آتي مقامات ايران و آژانس 
گفت: الگويي كه ايران در پيش  مي گيرد، هميشه شبيه هم 
است. هر بار موقع جلسه شوراي حكام، آنها دقيقا پيش از 
جلسه مي خواهند كاري انجام بدهند.« ديپلمات هاي 
ديگري مدعي شده اند، انگليس، فرانسه، آلمان و امريكا 
سعي دارند در شوراي حكام، قطعنامه ديگري عليه ايران 
صادر كنند. يكي از ديپلمات ها مدعي شد كه احتمال ندارد 
پيشنهادهاي اخير ايران تغييري در اين موضع ايجاد كند. 
به گفته اين ديپلمات، آخرين قطعنامه حمايت بيشتري 
را نسبت به قطعنامه ژوئن جلب خواهد كرد و با توجه به 
» تداوم پايبندي نكردن« ايران، سختگيرانه تر خواهد بود.

دو ديپلمات ديگر نيز گفته اند، امريكا، انگليس، فرانسه و 
آلمان روز دوشنبه آينده و پيش از نشست شوراي حكام 
در پاريس در اين باره گفت وگو خواهند كرد. عالوه بر اين، 
گزارش ديگر آژانس كه روز پنجشنبه منتشر شده و رويترز 
آن را رويت كرده، نشان مي دهد كه ذخاير اورانيوم غني 
شده ايران به مقدار كمي كاهش پيدا كرده و از حدود 267 
كيلوگرم به مقدار تخميني 3,673,7 كيلوگرم كاهش 
پيدا كرده كه هنوز فراتر از مقدار 202,8 كيلوگرم مجاز در 
توافق هسته اي است. طبق اين گزارش، ذخاير اورانيوم 
غني ش��ده ايران با خلوص 60 درص��د كه نزديك به 
خلوص 90 درصدي حد تسليحاتي است، 6,7 كيلوگرم 

افزايش داشته و بيشتر از 62 كيلوگرم شده است.

آخرين نتايج از انتخابات امريكا
بر اساس نتايجي كه تا اين لحظه از شمارش آراي انتخابات 
كنگره امريكا منتشر ش��ده، حزب جمهوري خواه 211 
كرسي و حزب دموكرات 197 كرسي مجلس نمايندگان 
را به خود اختصاص داده اند و در مجلس سنا هر دو حزب 
48 كرسي به دست آورده اند. هر حزب براي كسب اكثريت 
مجلس نمايندگان به 218 كرسي نياز دارد. بدين ترتيب، 
جمهوري خواهان به 7 كرسي و دموكرات ها به 21 كرسي 
ديگر نياز دارند. در مجلس سنا، جمهوري خواهان به 51 
كرسي و دموكرات ها به 50 كرسي ديگر نياز دارند، زيرا كاخ 
سفيد اكنون در كنترل دموكرات هاست و در صورت تساوي 
50-50 س��نا - با در نظر گرفتن معاون رييس جمهوري 
امريكا به عنوان رييس مجلس سنا - در اختيار دموكرات ها 
قرار مي گيرد. گرچه جمهوري خواهان تا اين لحظه پيشتاز 
هستند، اما جو بايدن، رييس جمهوري دموكرات امريكا 
اعالم كرده كه هنوز از پيروزي حزب دموكرات در مجلس 
نمايندگان نااميد نيست. جمهوري خواهان از قبل اعالم 
كرده اند ك��ه اگر كنترل مجلس نمايندگان را به دس��ت 
بگيرند، تحقيقاتي درباره عملكرد جو بايدن و دولتش آغاز 
خواهند كرد. همچنين بايدن براي تصويب طرح هاي خود به 
حمايت مجلس نياز دارد و اگر مجلس نمايندگان در كنترل 
جمهوري خواهان قرار گيرد، برنامه هاي بايدن - از جمله 
كمك هاي گزاف مالي و نظامي به اوكراين - با مشكل مواجه 
خواهند شد. در اين انتخابات تمامي 435 كرسي مجلس 
نمايندگان و 35 كرسي از 100 كرسي مجلس سناي امريكا 
به راي گذاشته شده است. در انتخابات كنگره امريكا، اكثر 
كرسي ها در اختيار حزبي كه آنها را از قبل در اختيار داشته، 
باقي مي ماند و رقابت اصلي در واقع بر س��ر چند كرس��ي 
حساس اس��ت. مقامات در ايالت هاي آريزونا و نوادا اعالم 
كرده اند كه شمارش آراي مجلس سنا در اين دو ايالت ممكن 
است تا هفته آينده طول بكشد. گرچه  جمهوري خواهان 
اكنون پيشتاز هستند، اما عملكرد آنها از آنچه فكر مي كردند، 
ضعيف تر بوده است. تا قبل از انتخابات، پيش بيني مي شد كه 
حزب جمهوري خواه با اكثريت نسبتا قاطعي كنترل مجلس 
نمايندگان را به دست بگيرد، اما خروجي صندوق ها حكايت 
از چنين قطعيتي ندارد. برخي از برجسته ترين نامزدهاي 
مورد حمايت دونالد ترامپ، رييس جمهوري س��ابق 
امريكا از حزب جمهوري خواه در رقابت هاي كليدي 
اين انتخابات شكس��ت خوردند و موقعيت ترامپ را 
به عنوان يك »شاه س��از« جمهوري خواه، مخدوش 
كردند. بسياري ترامپ را مسوول عملكرد نسبتا ضعيف 
جمهوري خواهان در اين انتخاب��ات مي دانند. با اين 
حال، ترامپ اعالم كرده كه در صورت پيروزي حزب 
جمهوري خواه، بايد از او تقدير ش��ود ام��ا در صورت 

شكست اين حزب، هيچ تقصيري متوجه او نيست!

شناسايي
دانش بنيان هاي دروغين

رييس س��ازمان امور مالياتي كش��ور گف��ت: يكي از 
دغدغه هاي مطرح ش��ده در قزوين اس��تفاده برخي 
ش��ركت ها از تخفيف ه��اي ماليات��ي ش��ركت هاي 
دانش بني��ان اس��ت در صورتي اين ش��ركت ها واقعًا 
دانش بنيان نيستند و مرجع بررسي اين مساله معاونت 
علمي و پژوهشي رياست جمهوري است و ما نيز پيگير 
بازنگري اين مساله هس��تيم. داوود منظور در جلسه 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي كه با 
حضور وزير اقتصاد و امور دارايي در استانداري قزوين 
برگزار شد، اظهار كرد: يكي از دغدغه هاي مطرح شده 
در قزوين استفاده برخي ش��ركت ها از تخفيف هاي 
مالياتي شركت هاي دانش بنيان است در صورتي اين 
ش��ركت ها واقعًا دانش بنيان نيستند و مرجع بررسي 
اين مساله معاونت علمي و پژوهشي رياست جمهوري 
اس��ت و ما نيز پيگير بازنگري اين مساله هستيم. وي 
افزود: مس��اله ديگر موضوع هزينه كرد ارزش افزوده 
فروش��گاه هاي زنجيره اي در شهرها يا در مركز است 
كه بايد طبق قانون، ارزش اف��زوده به طور دوره اي در 
هر شهري كه اخذ شده است هزينه شود و اين ماليات 
در محل اخذ ش��ده عودت داده شود. رييس سازمان 
امور مالياتي كشور گفت: ما موافق رسيدگي به پرونده 
مؤديان بزرگ مالياتي در قزوين هستيم زيرا ظرفيت 
مناسب مالياتي در قزوين وجود دارد. در مرحله اول به 
دنبال ايجاد معاونتي در اين خصوص در اداره كل بوده 
و در پي ايجاد 2 اداره كل مالياتي يكي در مركز و ديگري 
در ساير مناطق استان هستيم تا اصل عدالت مالياتي 
رعايت شود. وي خاطرنشان كرد: پرونده هاي مؤديان 
مالياتي قزوين به مرور به اس��تان قزوين بازخواهند 
گشت و در حال حاضر 15 پرونده به استان برگشته و 
40 پرونده ديگر نيز در دست پيگيري است و ترجيح ما 
بازگرداندن پرونده هر استان به محل شكل گيري آن 
است. منظور عنوان كرد: يكي از موضوعات مهم  تغيير 
رويكردي از نظام مالياتي منبع محور به نظام مالياتي 
فرد محور ب��ه معناي كاهش ماليات بر ش��ركت ها و 
افزايش ماليات بر افراد است و از اين طريق سود واقعي 
به ذينفعان و سهامداران خواهد رسيد تا نظام ماليات 
بر اين افراد بسته شود. وي به تخصيص عوارض ارزش 
افزوده به شهرداري ها اشاره كرد و گفت: اين عوارض 
به سختي وصول مي شوند و الزم است شهرداري ها از 
محل اين عوارض هزينه هاي فرهنگي را تأمين كنند. 
منظور تصريح كرد: بيش از 50 درصد ارزش افزوده اي 
كه به شهرداري ها پرداخت مي شود بايد در طرح هاي 
عمراني و فرهنگي هزينه ش��ود اما متأس��فانه صرف 
پرداخت امور جاري مي شود كه اين مساله بايد مورد 
اصالح قرار گيرد. اين مسوول در پايان بيان كرد: در امور 
خيريه، احداث زير س��اخت ها، بيمارستان و مدارس 
ظرفيت هاي قانوني مهيا اس��ت و خيرين مي توانند 

بدون دغدغه در حوزه مالياتي در اين راه قدم بردارند.

منابع بودجه اشتغال و توليد 
تخصيص نيافت

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه در سال جاري هيچ گونه تخصيص منابعي 
براي امر اشتغال و توليد مربوط به بند )الف( تبصره 18 
بودجه 1401 صورت نگرفته است. مجتبي توانگر با 
اشاره به عملكرد دستگاه ها در اجراي تبصره 18 قانون 
بودجه گفت: طبق گزارش تفريغ بودجه 1400 ديوان 
محاسبات از محل احكام مقرر در بند الف تبصره 18 
قانون بودجه 1400 از مجموع 32 هزار ميليارد تومان 
اعتبار جمعا براي طرح هاي اش��تغال و توليد به مبلغ 
18963.88 ميليارد تومان تامين ش��ده و تخصيص 
منابع صورت گرفته است. وي افزود: بر اساس گزارش 
رسمي ديوان محاس��بات درباره بودجه 1401 تا 15 
آبان سال جاري، عملكرد دستگاه هاي اجرايي درباره 
بند )الف( تبصره 18 صفر بوده و هيچ گونه تخصيص 
منابعي براي امر اشتغال و توليد موضوع اين بند بودجه 
صورت نگرفته اس��ت. اين عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس همچنين توضيح داد: مطابق بند »و« تبصره 
)20( قانون بودجه 1401 آيين نامه هاي اجرايي مورد 
نياز قانون بودجه در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني 
نشده، بايد حداكثر ظرف س��ه ماه پس از ابالغ قانون 
بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد همچنين 
طب��ق جز )9( بند ال��ف تبص��ره )18( همين قانون، 
دس��تورالعمل اجرايي اين بند بايد تا خرداد ماه سال 
1401 تهيه و به تصويب مي رس��يد كه اين امر با 64 
روز تاخير انجام شد. توانگر اضافه كرد: عالوه به تاخير 
در تهيه و تصويب اين دستوالعمل اجرايي، در جزو )10( 
بند الف تبصره )18( مقرر شده طرح هاي اشتغال و توليد 
مشمول اين بند ظرف دو ماه پس از تصويب قانون بودجه 
جهت بررسي و تاييد از سوي دستگاه هاي اجرايي براي 
بررسي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شود. 
همچنين مطابق ماده )11( دس��تورالعمل اجرايي 
بايد دس��تگاه ها برنامه خود را تا پاي��ان مردادماه به 
تصويب كارگروه تخصصي ملي مستقر در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي برسانند كه اين امر هم تاكنون 

يعني تا االن ماه سال جاري محقق نشده است.

افزايش 8.3  درصدي
تورم توليد خدمات

مركز آمار اعالم كرد: در بخش خدمات توليدكننده و 
در تابستان 1401 تورم نقطه اي برابر 56.1درصد، تورم 
فصلي برابر 16.2درصد و تورم ساالنه برابر 49.7درصد 
بوده اس��ت. تورم نقطه اي، فصلي و ساالنه نسبت به 
فصل بهار به ترتيب 6.7، 2.4 و 2.4 واحد درصد افزايش 
يافته است. تورم نقطه اي، فصلي و ساالنه نسبت به 
تابستان سال گذشته نيز به ترتيب 8.3، 5.1 و 4.6 
واحد درصد افزايش يافته اس��ت. بيش��ترين تورم 
نقطه اي مربوطه به گ��روه »فعاليت هاي خدماتي 
تامين جا و غذا« با 117.1درصد و كمترين مربوط 
به گروه »اطالعات و ارتباطات« با 25.8درصد است.

درمان كسري بودجه يا مديريت بازار ارز؛ برنامه دولت چيست؟

رييس جمهور: 

خطيب نماز جمعه تهران: 

ثبات در عصر بي قراري اقتصادي

وظيفه ما تالش مضاعف براي گره گشايي از زندگي مردم است

پست هاي كليدي بايد در اختيار افراد امين باشد

رييس جمهور با بيان اينكه خدمت رساني سريع و به موقع به 
مردم موجب افزايش اميد و ثبات قدم مردم در دفاع از انقالب 
و كشور خواهد ش��د، خطاب به مسووالن تاكيد كرد: امروز 
وظيفه من و شما تالش مضاعف براي گره گشايي از زندگي 
مردم با پيگيري و حل مسائل و مشكالت كشور است. سيد 
ابراهيم رييسي در جلسه شوراي اداري شهرستان پاكدشت 
ضمن قدرداني از حضور و اس��تقبال گرم مردم پاكدشت از 
دولت گفت: شهرستان پاكدشت ويژگي هاي مهمي از جمله 
نزديكي به پايتخت، قرار گرفتن در مسير زائران امام رضا)ع( 
و همچنين از ظرفيت هاي بسيار خوبي از جمله مراكز علمي، 
دانشگاهي و حوزوي برخوردار است كه توجه ويژه مسووالن 
موجب رشد و توسعه هرچه بيشتر اين منطقه خواهد شد. 
رييس جمهور با بيان اينكه بناي دولت تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام اولويت دار در كشور است، افزود: پروژه كمربندي 
پاكدشت و همچنين خط لوله پساب بهداشتي كه بهره برداري 
از آن مساحت زيادي از اراضي كشاورزي منطقه را زير كشت 
پايدار خواهد برد با شتاب بيش��تري پيگيري خواهد شد. 
رييسي با بيان اينكه بخش گل و گياه شهرستان پاكدشت 
به نحوي پيشرفت داشته كه امروز برخي آن را پايتخت گل و 
گياه كشور مي دانند، تصريح كرد: متاسفانه هنوز اين ظرفيت 
بسيار ارزشمند نه تنها به مردم استان هاي ديگر كه هنوز به 
مردم تهران هم به خوبي معرفي نشده است. قطعا در صورت 

شناساندن بخش گل و گياه شهرستان پاكدشت، اين منطقه 
به يكي از قطب هاي مهم گردش��گري تبديل خواهد شد. 
رييس جمهور افزود: اقتصاد گردشگري براي مردم اين منطقه 
هم اشتغال و هم درآمدزايي به همراه خواهد داشت. رييسي 
همچنين به موضوع متروي پاكدشت اشاره كرد و گفت: با 
توجه به نزديكي اين شهرستان به تهران، پروژه  مترو يكي 
از ضرورت هاست اما دستگاه هاي مسوول نبايد براي احداث 

آن منتظر بودجه بمانند، شركت هاي مهم و فعال منطقه با 
مشاركت هم براي احداث اين پروژه گام بردارند و دولت هم به 
سهم خود در اين زمينه مشاركت خواهد كرد.  رييس جمهور 
همچنين با اشاره به نياز شهرستان پاكدشت به استاديوم 
ورزشي گفت: حتما الزم است براي جوانان اين منطقه كار 
ويژه اي انجام شود و احداث استاديوم ورزشي از جمله اقداماتي 
است كه حتما در جهت نشاط و تفريح جوانان پاكدشتي موثر 

خواهد بود. رييسي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود 
در جلسه شوراي اداري شهرستان پاكدشت، معطلي 17 ساله 
احداث ش��هرك اميرالمومنين )ع( اين شهرستان به دليل 
مشكالت اداري را تأسف آور خواند و گفت: امروز بوروكراسي 
اداري به يكي از موانع جدي پيشرفت كشور تبديل شده كه 
بايد هرچه سريع تر مرتفع شود. مسووالن اين شهرستان نيز 
طي مدت يك ماهه تعيين شده براي رفع مشكل و واگذاري 
زمين هاي اين شهرك به مردم اقدام كنند. رييس جمهور با 
بيان اينكه مهم ترين مولفه قدرت ما مردم هميشه در صحنه 
هس��تند، تصريح كرد: امروز دشمن در تالش است كه اين 
مردم را مأيوس و نااميد كند در چنين ش��رايطي نياز است 
تمام تالش ما در جهت اميدآفريني براي مردم با اقدام و عمل 
به موقع باشد. رييسي با بيان اينكه سياست بي ثبات سازي و 
ناامني كشور همانند سياست تحريم به لطف خدا و با حضور و 
همراهي مردم به شكست انجاميد، تصريح كرد: اين همراهي 
و ايستادگي مردم براي ما مسووالن مسووليت آور است كه 
براي برطرف سازي مشكالت پيش روي آنها مجدانه تالش 
كنيم. رييس جمهور با اشاره به اينكه خدمت رساني سريع و 
به موقع به مردم موجب افزايش اميد و ثبات قدم آنها در دفاع 
از انقالب و كشور خواهد شد خطاب به مسووالن تاكيد كرد: 
امروز وظيفه من و شما تالش مضاعف براي گره گشايي از 
زندگي مردم با پيگيري و حل مسائل و مشكالت كشور است.

خطيب نم��از جمعه اين هفت��ه تهران گفت: بس��ياري از 
مش��كالت امروز و اعتراضاتي كه مطرح است به فاصله ما از 
شايسته س��االري باز مي گردد. حجت االسالم والمسلمين 
ابوترابي فرد در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه با دعوت همه 
به تقواي الهي گفت: بدون ترديد گام برداشتن در مسيري 
كه قرآن و پيامبر اسالم و اهل بيت آن بزرگوار تبيين كردند، 
تضمين كننده سعادت دنيا و آخرت است. وي افزود: مقامات 
و مديران كشور اگر در كشور مصر فردي بود كه به اندازه پر 
كاهي توانايي و قدرتش براي رهبري و استانداري مصر باالتر 
بود، قطعا علي )ع( او را منصوب مي كرد؛ مساله خطير است. 
بسياري از مش��كالت امروز و اعتراضاتي كه مطرح است به 
فاصله ما از شايسته ساالري باز مي گردد. حضرت علي )ع( 
در مورد مالك اين جمله بلن��د را دارد كه مالك در كنار من 
جايگاهي دارد كه من در كنار پيامبر اس��الم داش��تم لذا او 
را انتخاب كردم. وي تاكيد كرد: شايس��ته ساالري در نظام 
ديني به دو اصل تقوا و امانتداري و رعايت بيت المال و حقوق 
مردم و حقوق عامه و ديگري دانش و علم و تخصص و قدرت 
مديريت باز مي گردد. سمت هاي كليدي در كشور را بايد به 
دست كساني بسپاريم كه امين باشند و حقوق شما را پاس 
دارند و دغدغه مديريت منابع كشور را عالمانه داشته باشند 
و از تخصص الزم بهره مند باش��ند. لذا مردم ساالري و دين 
باهم پيوند خوردن��د و جريان قدرتمندي كه امروز روبروي 
امريكا ايستاده تكيه گاهش بعد از خداوند، ملت هاي مسلمان 
است لذا مساله مردم س��االري اصل مهمي در تفكر ديني 
است. وي افزود: يكي از مهم ترين اصول مديريت وحياني، 
مديريت دانش بنيان است و هر مقام و مسوولي در كشور كه 

تالش الزم را براي رسيدن به راهكار درست مبتني بر دانش 
مبذول ندارد و تصميم نگيرد در پيشگاه خدا مسوول است، 
لذا تصميمات در نگاه قران كريم بايد دانش پايه باشد و ما در 
اين حوزه با افق هاي مورد نظر فاصله داريم. چرا دانشگاه در 
خدمت مديريت كشور نيست؟ چرا حوزه، نقشه راه حركت را 
تعريف نمي كند؟ هم دانشگاهيان و حوزويان و هم مسووالن 
بايد پاسخ دهند. بايد دستگاه حكمراني به دانشگاه و حوزه 
فش��ار آورد. وي تاكيد كرد: دفاع مقدس به دليل س��پردن 
مسووليت ها به اهلش قله اقتدار ايران شد .اگر مسووليت ها به 
اهلش سپرده نشود، عدالت در جامعه قطعا محقق نخواهد شد. 
ابوترابي فرد ادامه داد: اين چه رفتاري است كه براي رسيدن 
به هر سمتي راه ميفتند و تماس مي گيرند و براي رسيدن به 
قدرت البي مي كنند؟ اين موضوع با انديش��ه ديني سازگار 
نيست لذا بايد به دنبال شايستگان رفت. وي ادامه داد: عدالت 
خواهي و عدالت گستري هم مهم است و اين مسووليت خطير 
برعهده همه ماست. وي تاكيد كرد: رشد و تعالي و پيشرفت 
و ساخت يك كشور مدرن و ارتقاي رفاه عمومي در مدار نظام 
تعليم و تربيت و نظام فرهنگي كشور است. بايد مردم از نظر 
اخالق و مباني اعتقادي و بينش و دانش به سوي قله ها حركت 
كنند.  ابوترابي فرد ادامه داد: ما در 4 دهه گذش��ته قدم هاي 
بلندي برداشتيم و دانشگاه تهران ظرفيت متراكم علمي را 
دارد و بدنه دانشگاه كه تحليلگران غربي فكر مي كردند با نظام 
ديني فاصله مي گيرد، ولي امروز در كنار نظام اسالمي است. 
بديهي است در هر جامعه اي افرادي هستند كه با متدينين 
فكري و اخالقي همراه نباشند كه ما دغدغه آنها را هم داريم 
و آنها فرزندان ما هستند. ما بايد راه را براي حركت رو به تعالي 

اقشار جامعه هموار كنيم. ما بايد به گونه اي حركت كنيم كه 
اكثريت بدنه جامعه را در كنار ارزش هاي انقالبي و اسالمي 
داشته باشيم. اگر كاستي هست در رفتار امثال حقير است و 
ما بايد حركت هاي خ��ود را اصالح كنيم لذا تعليم و تربيت 
پايه حركت جامعه اس��ت. ابوترابي فرد در خطبه هاي دوم 
نماز جمعه گفت: امسال سومين پاييز خشك تهران سپري 
مي شود. مخازن سدهاي تهران 352 ميليون مترمكعب است 
كه نسبت به سال قبل كاهش 18 درصدي را دارد. نزديك 
يك پنجم ذخاير كاهش يافته است. آيا مصرف ما هم به اين 
ميزان كاهش پيدا كرده اس��ت؟ در تهران روزانه 3 ميليون 
و 100 هزار مترمكعب آب ش��رب مصرف مي شود، در هيچ 
جامعه اي اين مصرف نيست.وي ادامه داد: مهم ترين تهديدي 
كه كشور ما را روياروي خود قرار داده اصل اسراف است . اين 
موضوع از مساله تورم به مراتب مهم تر است و مايه اين مصرف 
غيرعقاليي است. بايد نظام مديريت و مردم به اقناع برسند. 
رسانه ملي همه برنامه ها را تعطيل كند و به تبيين زيان هاي 
اين اسراف بپردازد تا يك گفتمان ملي شكل گيرد. خدا شاهد 
است امروز دير است و ريشه بسياري از مشكالت اقتصادي و 
فرهنگي ما به اين بيماري نهادينه شده باز مي گردد. وي تاكيد 
كرد: اگر مي بينيد در برابر امپراتوري رسانه اي و جنگ تركيبي 
گستاخانه نظام سلطه مي توانيم مسير امنيت و حركت نظام 
را هموار كنيم، در سايه بيداري و آگاهي ملت و دانشگاهيان و 
دانشجويان و جوانان و نيروهاي مقتدري است كه در خدمت 
نظام تالش مي كنند. وي با تبريك ساخت موشك بالستيك 
و تشكر از رييس قوه قضاييه گفت: رييس دستگاه قضا گفته 
كه هر كس هر ابهام و سوال و انتقاد و اعتراضي دارد در خدمت 

آنها هستيم، احسنت بايد گفت زيرا اين مطالبه مردم است 
و مطالبه مردم اين است كه مسووالن بايد پاسخگو باشند 
و نقد واعتراض را بش��نوند. وي تاكيد كرد: انتقاد و اعتراض 
را مي پذيريم و اگر جايي الزم باش��د در مورد اشتباهي كه 
انجام داده ايم اصالحاتي انجام دهيم، حتما انجام مي دهيم. 
ابوترابي فرد افزود: الزمه مديريت و حكمراني آن اس��ت كه 
انسان هم خطا كند. وي در ادامه خطاب به رييس دستگاه 
قضا درخواست كرد كه قانون اساسي يكي از وظايف مهم را 
برعهده دس��تگاه قضا قرار داده و آن هم پشتيباني از حقوق 
فردي و اجتماعي و احياي حقوق عامه است كه رييس دستگاه 
قضا و قوه قضاييه مسوول تحقق بخشيدن به عدالت هستند. 
قانون تصريح دارد در موارد تضييع حقوق عامه، دادستان كل 
كش��ور به عنوان شاكي و مدعي العموم بايد مستقيما ورود 
كند، لذا خواهش داريم اين مس��ووليت را جدي تر مدنظر 
قرار دهيد. وي افزود: در ارتباط با حوادث اخير مردم بدانند 
شيعه و اهل سنت در سراسر كشور با هم پيوند خورده اند 
و بدانند كه اگر بر آنها كمترين ستمي رفت، قوه قضاييه 
مقتدر در كنار آنان است. ايران كشوري متحد است  من 
در راهپيمايي 22 بهمن در همه مراكز استان ها سخنراني 
كردم و حضور مردم در سيستان و بلوچستان و استان هاي 
مرزي پرشورتر از نقاط ديگر بوده است. اينكه نظام با اقتدار 
ايستاده، هزاران نفر از سپاه و نيروي انتظامي در استان هاي 
مرزي شهروندان كرد و بلوچ هستند كه بازوان نظام اند و 
آنها را بايد حفظ كرد و حفظ شده اند و توطئه ها را خنثي 
كرد. وي در پايان از تالش نيروهاي امنيتي در دستگيري 
عامالن شهادت زنان و مردان در حرم شاه چراغ تشكر كرد.



صندوق بين المللي پول در تحليلي جامع از همه عوامل 
تعيين كننده ن��رخ ت��ورم در ايران طي ۲ دهه گذش��ته 

راهكارهايي را براي حل اين مشكل ارايه كرده است.
صندوق بين الملل��ي پول در مقاله اي به بررس��ي عوامل 
تعيين كننده تورم در ايران و سياست هاي اتخاذ شده براي 
مهار آن پرداخته و نوشته است تورم باال و جهنده يكي از 
مشكالت اقتصادي و اجتماعي بي پايان در ايران بوده است 
كه به گسترش فقر و تشديد تنش هاي اجتماعي در اين 
كشور كمك كرده است. سياست گذاران براي مهار موثر اين 

مشكل در ابتدا بايد عوامل موجد آن را بشناسند.
اين مقاله سعي دارد عوامل كوتاه مدت و بلندمدتي كه طي دو 
دهه گذشته نرخ تورم در ايران را تعيين كرده اند شناسايي 
كند. تحقيقات ما نش��ان مي دهد رشد نقدينگي فقط در 
بلندمدت باعث رشد تورم مي شود اما كاهش ارزش پول 
ملي، كس��ري مالي دولت و تحريم ها هم در كوتاه مدت و 
هم در بلندمدت باعث رشد تورم مي شوند. رفع تحريم هاي 
تجاري و مالي مي تواند به افزايش ارزش ريال كمك شاياني 
كند. در صورت عدم رفع تحريم ها، كسري بودجه دولت 
بايد به نحوي تنظيم و تعديل شود تا تورم مهار گردد  البته 
اين كار بايد به تدريج انجام شود تا روند احياي اقتصاد ضربه 
نخورد. در ميان مدت، مي توان با تقويت چارچوب هاي ضد 

تورمي به سمت مهار پايدار تورم حركت كرد.

   مقدمه
تورم باال و جهنده يكي از مشكالت اقتصادي و اجتماعي 
بي پايان در ايران بوده كه به گسترش فقر و تشديد تنش هاي 
اجتماعي در اين كشور كمك كرده است. نرخ ساالنه تورم 
ايران طي دو دهه گذشته به طور متوسط در محدوده ۲0 
درصد در نوسان بوده اس��ت و اين رقم بسيار باالتر از نرخ 
تورم در كشورهاي در حال ظهور ديگر و همتايان منطقه اي 
ايران بوده است. با شيوع كرونا و تاثير گذاري آن بر اقتصاد 
ايران به همراه تحريم هاي مالي و تجاري امريكا و محدود 
شدن عرضه كاالها، نرخ تورم در ايران در پايان سال 1399 
تقريباً به 50 درصد رسيد. اين رقم در سال 1400 بالغ بر 40 
درصد بود. تورم فزاينده به همراه رشد اقتصادي پايين و نرخ 
بيكاري باال منجر به كاهش شديد قدرت خريد در اين كشور 
شده است. دولت جديد ايران كه در اوت ۲0۲1 سر كار آمده 
است مهار تورم را به عنوان يك اولويت اقتصادي مهم خود 
قرار داده است. براي مهار تورم در ايران ابتدا بايد عوامل موجد 
آن شناخته شود. اين مقاله به بررسي عوامل تعيين كننده 
نرخ تورم در ايران پرداخته تا بتوان سياست هاي موثر براي 
مهار آن را طراحي كرد. ما با استفاده از داده هاي سه ماهه 
بين سه ماهه دوم ۲004 تا سه ماهه اول ۲0۲1 دريافتيم 
در حالي كه رشد نقدينگي صرفًا در بلندمدت باعث تورم 
مي ش��ود كه كاهش ارزش پول ملي در برابر دالر، كسري 
بودجه جاري و كاهش حجم صادرات نفت سه مولفه اصلي 

رشد تورم در كوتاه مدت هستند.
بر اس��اس داده هاي تاريخي پيش بيني مي كنيم با تداوم 
كسري بودجه و كاهش ارزش ريال، نرخ تورم در ايران طي 
دو سال آينده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص هاي 
مالي و پولي بهبود پيدا كنند مي توان شاهد كاهش نرخ تورم 
به زير ۲0 درصد طي دو سال آينده بود كه البته اين دستاورد 
تا حدودي با كاهش رش��د بخش غيرنفتي همراه خواهد 
بود. تثبيت نرخ ارز يا افزايش صادرات نفت مثاًل افزايش دو 
برابري در سال آينده با برداشته شدن تحريم ها نيز مي تواند 
نرخ تورم را تا حد زيادي كاهش دهد بدون آنكه به بخش 

غيرنفتي ضربه بزند.
در مورد عوامل بروز و تش��ديد ت��ورم در ايران بحث هاي 
زيادي شده است. مطالعاتي كه در دهه ۲000 انجام گرفته 
مي گويند 1- تورم در ايران پديده اي پولي اس��ت چه در 
كوتاه م��دت و چه در بلندمدت. ۲- كاه��ش تورم در طي 
سال هاي ۲000 تا ۲001 ناشي از ثبات نسبي نرخ ارز در 
بازار موازي بود. 3- كاهش نرخ تورم در سال هاي ۲00۲ تا 
۲006 ناشي از كاهش سرعت رشد نقدينگي بود. مطالعات 
متاخر نيز نشان داده است 1- تورم پديده اي پولي است چه 
در كوتاه مدت و چ��ه در بلندمدت. ۲- مولفه هاي بيروني 
نيز در كنار نقدينگي بر ن��رخ تورم تاثير دراند كه از جمله 
اين مولفه ها عبارتند از نرخ ارز، قيمت كاالهاي وارداتي و 
تحريم ها. تاثير تحريم ها بلندت مدت است، اما تاثير نرخ ارز 
بر تورم كوتاه مدت است. 3- عالوه بر سياست هاي پولي، 
تحريم ها با باال بردن نرخ دالر و افزايش كسري بودجه به 
رشد تورم كمك مي كنند. 4- قيمت حامل هاي انرژي نيز بر 
تورم تاثير دارد. ما در اين مقاله بر روي مجموعه گسترده تري 
از عوامل تمركز كرده ايم كه عبارتند از كس��ري بودجه و 
هزينه هاي دولت، نقدينگي، توليد ناخالص داخلي بخش 
نفتي و غيرنفتي، تحريم ها، قيمت جهاني نفت و مواد غذايي، 

نرخ برابري ريال در مقابل دالر و واردات غيرنفتي.

   تورم در ايران: روندهاي تاريخي
همچون ساير كشورهاي در حال توسعه در ايران نيز سبد 
مصرفي عمدتاً شامل مواد غذايي و مسكن است. براي مثال 
در سال مالي ۲0۲1/۲۲ مواد غذايي، حامل هاي انرژي و 
حمل و نقل 40 درصد س��بد مصرفي در ايران را تشكيل 
داده بود در حالي كه مصارف مهم ديگر 60 درصد بقيه را 
شامل مي شد و نصف اين رقم مربوط به مسكن بود. اگرچه 
بخش مهمي از مواد غذايي و س��وخت مصرفي در ايران از 
يارانه دولتي برخوردارند اما غذا و مسكن عامل اصلي رشد 
تورم بوده اند. تورم مواد غذايي در ايران مش��خصًا از بقيه 
جهان بيشتر بوده است به ويژه از زماني كه تحريم ها عليه 
اين كشور در اواخر دهه ۲010 تشديد شد. قيمت مسكن 
و نرخ اجاره بها در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته 
اس��ت و اين در حالي است كه مردم براي در امان ماندن از 
تورم سرمايه خود را وارد بازار مسكن كرده اند و بر قيمت ها 
در بازار اجاره دميده اند. عوامل داخلي مثل سياست هاي 
ضعيف مالي و پولي به تش��ديد مشكل تورم كمك كرده 
است. كسري بودجه شديد دولت و رشد باالي نقدينگي 

طي اواسط دهه ۲000 به دليل اتخاذ سياست هاي پولي 
انبساطي، در اواخر دهه ۲010 به دليل تشديد تحريم ها و 
اخيراً به دليل ش��يوع كرونا باعث تشديد مشكل تورم در 
ايران شده اند. نرخ بهره واقعي منفي كه با سياست سركوب 
مالي همراه بوده نيز احتمااًل به تشديد فشارهاي تورمي در 
دوره تحريم هاي حداكثري و شيوع كرونا منجر شده است، 
در حالي كه نمي توان به طور مش��خص بين توليد بخش 
غيرنفتي و تورم ارتباطي را تشخيص داد اما بايد گفت چنين 
به نظر مي رسد كه رشد بخش غيرنفتي ارتباط مستقيم با 

رشد تورم دارد.
در مورد عوامل بيروني موجد تورم مي توان گفت افزايش 
نرخ ارز ارتباط بسيار زيادي با تورم در ايران دارد. بازگشت 
تحريم ها و شيوع كرونا به ويژه باعث افزايش شديد نرخ ارز 
در بازار شد كه اين مساله قيمت كاالهاي وارداتي را باال برد 
و بر تورم داخلي دميد. بر اين اساس به نظر مي رسد كاالهاي 
وارداتي ارتباطي مس��تقيم با تورم داشته است به ويژه در 
جريان تش��ديد تحريم ها در اوايل و اواخر دهه ۲010 كه 

احتماالً به كاهش حجم واردات منجر شد.
تحريم ها همچنين حجم صادرات را كاهش داده كه اين 
مساله نيز بر تورم تاثير منفي گذاشته است. قيمت نفت در 
كوتاه مدت تاثير مثبتي بر تورم داشته است. با اين وجود 
كاهش قيمت نفت به همراه شيوع كرونا براي مهار تورمي 
كه در نتيجه افزايش شديد نرخ ارز و سياست هاي مالي و 
پولي انبساطي در ميانه تحريم ها پديد آمده بود كافي نبوده 
است. افزايش قيمت جهاني نفت و مواد غذايي از آغاز سال 
۲0۲1 و ايجاد اختالل در زنجيره هاي عرضه نيز احتماالً به 
تشديد فشارهاي تورمي كمك مي كنند. افزايش قيمت 
جهاني كاالها و باال رفتن هزينه هاي حمل و نقل به همراه 
كمبود عرضه در نتيجه جنگ اوكراين از جمله عوامل تداوم 
فش��ارهاي تورمي در كش��ورهاي در حال توسعه به ويژه 
كشورهايي خواهند بود كه چارچوب هاي پولي ضعيف و 

انتظارات تورمي مهار نشده دارند مثل ايران.

   تورم در ايران: الگوي تخميني
ما در اينجا از يك مدل آماري براي بررس��ي تاثير عوامل 
داخل��ي و خارجي بر تورم در ايران اس��تفاده كرده ايم. در 
اين مدل، متغير وابسته ما شاخص قيمت مصرف كننده 
است و ارتباط آن با متغيرهايي مثل ارزش افزوده ناخالص 
بخش غيرنفتي، نقدينگي، كسري بودجه، نرخ برابري ريال 
در مقابل دالر، حجم ص��ادرات نفت، قيمت نفت، قيمت 
جهاني مواد غذايي، هزينه هاي بودجه ج��اري و واردات 
كاالها و خدمات سنجيده شده است. محاسبات لگاريتمي 
ما نشان مي دهد رابطه معناداري بين تورم و مولفه هايي كه 
برشمرديم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه 
پول، نرخ اسمي ارز و كسري بودجه اثر مثبت مهمي بر تورم 
دارند در حالي كه صادرات نفت اثري منفي دارد. معادالت ما 
نشان مي دهد يك درصد افزايش در پايه پولي نرخ تورم را 
در بلندمدت 0.5 درصد افزايش مي دهد. به همين ترتيب 
افزايش 100 تريليون ريالي كسري بودجه نرخ تورم را به 
ميزان 0.۲ درصد افزايش مي دهد. از سوي ديگر، صادرات 
نفت اثر منفي مهمي بر تورم در بلندمدت دارد. افزايش يك 
درصدي حجم ص��ادرات نفت در بلندمدت باعث كاهش 
0.35 درصدي تورم مي ش��ود. در حالي كه اثر بلندمدت 
قيمت نفت بر تورم چندان زياد نيست اثر توليد ناخالص 

داخلي بخش غيرنفتي بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در كوتاه مدت، فقط نرخ اسمي ارز، كسري بودجه جاري 
و تحريم ها هس��تند كه اثر مثبت مهمي بر ت��ورم دارند. 
بررسي هاي ما نشان مي دهد تنها اين سه مولفه هستند كه 

در كوتاه مدت باعث افزايش قابل مالحظه تورم شده اند.

   پيش بيني تورم در دو سال آينده
بر اساس الگوهايي كه از بررسي روندهاي تاريخي تورم در 
ايران طي 8 سه ماهه گذشته به دست آورده ايم پيش بيني 
مي كنيم نرخ تورم در اين كشور طي دو سال آينده به رشد 
خود ادامه خواهد داد. ما براي 8 سه ماهه آينده پيش بيني 
مي كنيم نرخ تورم باالي 50 درصد باقي بماند و اين در حالي 
است كه كسري بودجه باال و ريال ضعيف را شاهد خواهيم 
بود. اين پيش بيني غيرمشروط و بر اساس روندهاي تاريخي 
ارايه شده است. اما اگر بخواهيم پيش بيني مشروط از نرخ 
تورم در ايران داشته باشيم و بهبود شاخص هاي مالي را در 
نظر بگيريم آنگاه مي توان انتظار داشت نرخ تورم در ايران 

طي دو سال آينده به زير ۲0 درصد برسد، البته به هزينه 
توليد ناخالص داخلي غيرنفتي اين كشور. اگر هيچ افزايشي 
در كسري مالي اسمي را شاهد نباشيم و پايه پولي تنها 10 
درصد افزايش يابد مي توان به تحقق اين پيش بيني اميدوار 
بود و حتي ممكن است شاهد تك رقمي شدن تورم باشيم 

البته ضربه سنگين تري به اقتصاد غيرنفتي وارد مي آيد.
بر اساس پيش بيني هاي مشروط، اگر ارزش ريال افزايش 
يابد يا شاهد كاهش تحريم ها باشيم نرخ تورم تا حد زيادي 
كاهش مي يابد و رش��د بخش غيرنفت��ي اقتصاد افزايش 
مي يابد. چنانچه هيچ كاهش��ي در ارزش ريال رخ ندهد و 
صادرات نفت به ميزان ۲0 درصد در هر يك از س��ه ماهه 
افزايش يابد و از يك ميليون بشكه در روز به ۲ ميليون بشكه 
در روز طي يك س��ال برسد مي توان انتظار داشت كه نرخ 
تورم به حدود 10 درصد كاهش يابد. در اين شرايط، رشد 
بخش غيرنفتي اقتصاد نيز كاهش نخواهد يافت و حتي 

ممكن است افزايش هم پيدا كند.

   درس هايي براي سياست گذاري
نرخ باالي تورم در ايران تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي 
به وجود آمده است؛ عواملي كه يكديگر را تقويت مي كنند 
و به سختي مي توان از شرشان خالص شد. تحريم ها با كم 
كردن واردات و ايجاد محدوديت در عرضه به طور مستقيم 
و با كاهش ارزش پول ملي و افزايش كسري بودجه دولت 

به طور غيرمستقيم باعث تورم مي شود.
دولت به دليل عدم دسترسي به منابع مالي خارجي مجبور 
است كس��ري بودجه خود را با قرض گرفتن از بانك هاي 
داخلي و دست اندازي به صندوق ذخيره ارزي جبران كند كه 
اينكه عرضه پول را در اقتصاد افزايش مي دهد. سياست هاي 
مالي و پولي انبس��اطي مثل ارايه وام هاي ارزان به بخش 
خصوصي و افزاي��ش هزينه كرد دولت نيز ب��ر تنور تورم 

مي دهد و به نوبه خود ارزش پول ملي را كاهش مي دهد.
سياست هاي كنترل تورم در ايران تا حد زيادي بر كنترل 
قيمت ها متمركز بوده كه البته اين كار صرفاً تورم را به طور 
موقت مهار مي كند و تبعات بلندمدتي را برجاي مي گذارد. 
شاهد كنترل قيمت ها در مورد كاالها و خدمات مختلف از 
جمله حامل هاي انرژي مثل برق و بنزين، مواد غذايي مثل 
گندم و خدمات مالي از طريق تعيين سقف براي نرخ بهره 
در ايران بوده ايم. كنترل قيمت ها كه سياستي اجتماعي 
اقتصادي و با هدف حمايت از مصرف كنندگان و كارگران، 
حمايت از توليدكنندگان و توسعه بخش هاي خاص اجرا 
مي شود باعث سركوب س��رمايه گذاري و رشد اقتصادي 
مي شود، فقر و نابرابري را تشديد مي كند، بار مالي سنگيني 
را به دولت تحميل مي كند و اثربخشي سياست هاي پولي 
را كم مي كند. كنار گذاشتن سياست كنترل قيمت ها و 
جايگزيني آن با يك سيستم تامين اجتماعي گسترده و 
هدفمند مي تواند اثربخشي بيشتر و هزينه كمتر در تحقق 
اهداف حمايت از اقشار نيازمند و آسيب پذير جامعه داشته 
باش��د. كاهش پايدار نرخ تورم مستلزم تغيير اساسي در 
سياس��ت هاي مالي، پولي و انجام اصالحات س��اختاري 
است. در حالي كه رفع تحريم ها با ثبات بخشيدن به نرخ 
ارز و تسهيل اجراي اصالحات سخت اقتصادي مي تواند به 
كاهش سريع تر تورم كمك كند بايد گفت در شرايط بقاي 
تحريم ها نياز بسيار ضروري تري به اجراي اينگونه اصالحات 

احساس مي شود. اين اصالحات بايد به تدريج انجام شود.

   اولويت ها در كوتاه مدت
در كوتاه مدت، كاهش كسري بودجه و اتخاذ سياست پولي 
انقباضي شامل حذف يارانه هاي انرژي، يارانه هاي ارزي و 
كنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهاي كم درآمد 

موثرترين سياست براي كاهش تورم به حساب مي آيد.
كس��ري بودجه دولت بايد براي مهار ت��ورم كاهش يابد 
البته به تدريج تا اينكه روند احياي اقتصاد كشور با وجود 
تحريم ها مختل نشود. يارانه هاي انرژي كه بيشتر از همه 
بخش هاي ثروتمندتر از آن بهره مند مي شوند بايد با يك 
استراتژي اقناع جمعي حساب ش��ده قطع شود. اين كار 
اگرچه در كوتاه مدت فشارهاي تورمي را افزايش مي دهد 
ام��ا مي توان اقش��ار ضعيف تر جامعه را ب��ا پرداخت هاي 
نقدي هدفمند و مس��تقيم در برابر اين فشارها حمايت 
كرد. افزايش به��ره وري منابع مالي دولت از طريق مبارزه 
با فس��اد و اصالحات دولتي نيز به كاهش كسري بودجه 
كمك مي كند. بسيج درآمدهاي غيرنفتي از طريق افزايش 

پايه هاي مالياتي، حذف معافيت هاي مالياتي، مبارزه با فرار 
مالياتي و مديريت بهتر دارايي هاي عمومي فرصت هاي 
مالي مناسبي را در اختيار دولت قرار مي دهد تا اولويت هاي 
هزينه اي خود را پوش��ش دهد. بررسي ها نشان مي دهد 
هزينه كرد اين منابع براي سرمايه گذاري هاي مهمي مثل 
اقتصاد سبز و ديجيتال مي تواند آثار سوء آن را جبران كند. 
هزينه كردن در بخش سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي 
مثاًل در زيرساخت ها، آموزش و بهداشت اثر تورمي خاصي 
نخواهد داشت و توليد را باال مي برد. نرخ بهره و سپرده بانكي 
براي ثبات بخشيدن به بازار ارز و كاهش تورم بايد افزايش 
پيدا كند. سيستم چند نرخي ارز بايد كنار گذاشته شود و 
نرخ ارز تك نرخي شود. سياست ارز چند نرخي كه ايجاد 
رانت مي كند و رقابت را مختل مي كند و بر ذخاير ارزي فشار 

مي آورد بايد كنار گذاشته شود.

   اثرات تورمي حذف 
ارز دولتي 4200 توماني محدود است

اقدام دولت در حذف ارز دولتي 4۲00 توماني گام نخست 
خوبي براي تك نرخي كردن تمام نرخ ه��اي ارز و حذف 
انحرافات در اين زمينه به حس��اب مي آيد. اثرات تورمي 
اي��ن كار محدود خواهد ب��ود، چراكه يارانه ه��اي ارزي از 
طريق واردات به مصرف كنندگان نهايي مي رسد. همراه با 
تك نرخي كردن ارز بايد افزايش قابل توجهي در نرخ بهره 
و سپرده بانكي اعمال شود تا بازار ارز به ثبات برسد و رشد 
اعتبارات مهار شود. پايين نگه داشتن نرخ بهره و سپرده هاي 
بانكي به زير تورم سودآوري بانك ها را از ميان مي برد و باعث 

افزايش تورم مي شود.

   اصالحاتي در ميان مدت
در ميان مدت، تقويت چارچوب هاي ضد تورمي مي تواند 
به اثربخشي سياست هاي پولي براي كاهش پايدار تورم 
كمك كند. انجام اصالحات ساختاري براي جلب مشاركت 
بخش خصوصي و تنوع بخشي به اقتصاد از طريق افزايش 
رقابت و نظام مند كردن محيط كسب و كار نيز مي تواند در 
حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ايران موثر واقع شود.

مديريت و عملي��ات بانك مركزي براي مبارزه بهتر با 
تورم بايد تقويت ش��ود. مبارزه عليه تورم در نبود يك 
لنگر مشخص و قابل اعتماد براي مهار انتظارات تورمي، 
عدم استقالل بانك مركزي و ضعف نظام مالي كشور 

راه به جايي نمي برد.
بر اين اساس و با توجه به عدم انعطاف پذيري در تعيين 
نرخ ارز و دالريزه بودن شديد اقتصاد ايران اتخاذ يك 
چارچوب سياس��تي جديد پولي در سال ۲0۲0 كه 
بر كنترل تورم تمركز دارد تاكنون نتوانس��ته اس��ت 
در كاهش تورم موثر واقع ش��ود. در ميان مدت، براي 
تسهيل اجراي اين سياس��ت بايد گام هايي در جهت 
استقالل عملياتي و مالي بانك مركزي برداشته شود 
و مسووليت پذيري و شفافيت بانك مركزي در تحقق 
اهداف ضد تورمي اش بيشتر شود. ضعف بخش بانكي 
نيز بايد مرتفع ش��ود و براي ش��روع، كيفيت دارايي 
بانك هاي بزرگ موردبررسي قرار گيرد و چارچوب هاي 
سرپرس��تي و نظارت بر بانك ها تقويت شود. توسعه 
بخش خصوصي و تنوع بخشيدن به اقتصاد مي تواند 
به مهار ت��ورم در بلندمدت كمك كن��د. تورم به طور 
ساختاري در ايران باال است به طوري كه طي دو دهه 
گذش��ته متوس��ط نرخ تورم در اين كشور ۲0 درصد 
بوده است كه نه تنها نش��ان دهنده ناترازي هاي مالي 
است بلكه همچنين از ساختار دولتي و نفتي اقتصاد 
ايران حكايت دارد. بخش غيرنفتي در پي تحريم ها تا 
حدودي توسعه پيدا كرده است. با اين وجود همچنان 
بخش اعظم سبد مصرفي در ايران يا وارداتي است يا 
با اس��تفاده از مواد اوليه وارداتي توليد مي شود و اين 
مس��اله قيمت هاي داخلي را در برابر تغيير نرخ ارز و 
گراني بازار جهاني آس��يب پذير مي سازد. براي اينكه 
بخش خصوصي به عنوان موتوري براي تنوع بخشي به 
اقتصاد ايران عمل كند بايد فضاي كسب و كار بهبود 
يابد و اين كار نه تنها با حذف قيمت هاي يارانه اي بلكه 
با كاهش سطح شركت هاي دولتي و بنيادها قابل انجام 
است. اين مهم مستلزم تقويت حاكميت قانون و افزايش 
رقابت و ابتكار براي افزايش بهره وري و توليد و كاهش 
منبع: تسنيم وابستگي به واردات است.  
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بازگشت دالر 
به كانال 34 هزار توماني

در آخرين معامله دالر در روز پنجشنبه قيمت دالر به 
34 هزار و 850 تومان رسيد و اين پايين ترين قيمت 
براي اس��كناس امريكايي در يك هفته  گذشته بود. با 
روند كاهشي قيمت دالر به نظر مي رسد راهكارهاي 
بازارس��از فعال بر بازار ارز حاكم است. آيا قيمت دالر از 

اين هم پايين تر مي آيد؟
به گ��زارش تجارت نيوز قيمت دالر در آخرين معامله 
نقدي روز پنجشنبه 19 آبان 1401 مانند ۷ روز پيش، 
با بازگشت به كانال 34 هزار توماني بسته شد. قيمت 
34 هزار و 850 توماني براي اين اس��كناس امريكايي 
آخرين قيمت دالر در معامله آخر هفته بود و براي دالر 
فردايي نيز پيش بيني هايي با قيمت 34 هزار و 900 تا 

35 هزار و 150 تومان رقم خورد.
قيمت دالر رس��مي ابت��داي هفته اي كه پشت س��ر 
گذاشتيم باالي همه بازارها ايستاد و تا قيمت 36 هزار 
و 400 تومان هم رس��يد. تحليلگران بازار مهم ترين 
دليل تغيير صعودي قيم��ت دالر را افزايش تقاضا در 
بازارهاي آزاد و غير رسمي عنوان كردند. فعاالن بازار نيز 
تقاضاهاي سنگين و عدم توازن عرضه و تقاضا را سكوي 
شتاب قيمت دالر در بازار معامالت تهران مي دانستند.

از سوي ديگر مهاجرت س��پرده گذاران صندوق هاي 
ثابت و ريزش س��نگين ش��اخص كل بورس عاملي 
شد تا برخي س��رمايه هاي هراسان به سوي بازار دالر 
سرازير شود و اگر تقويت شاخص هيجان ناشي از عدم 
اطمينان سياس��ي و اجتماعي را نيز به موارد مذكور 
بيفزاييم پ��ازل افزايش قيمت دالر ب��ه ويژه در نيمه 

ابتدايي هفته تكميل مي شود.
اين تغيير دالر در 4 پله 33، 34، 35، 36 و نزديكي به 
محدوده 3۷ هزار توماني، موجب ش��د تا تحليلگران 
ب��ه گمانه زني درباره قيم��ت دالر بپردازند. گروه اول 
معتقد بودن��د بازار در روزه��اي آينده تنفس خواهد 
كرد. گروه دوم روي انتظارات تاكيد داشتند و وضعيت 
بازار را انتظاري با افزايش حجم تقاضا نسبت به عرضه 
پيش بيني كردند. گروه سوم نيز تدابير بازارساز براي 
مهار قيمت دالر و سرعت نوسانات بازار را براي روزهاي 

آينده پيش بيني كردند.
با پشت سر گذاش��تن هفته سوم آبان به نظر مي رسد 
تحليل گروه سوم درست از آب درآمد و بازارساز وارد 
ميدان ش��د و با وعده و وعيد و استفاده از قوه قهريه و 

تهديد قيمت دالر را كنترل كرد.

   ضد حمله بازارساز در كارزار دالر
ضدحمل��ه بازارس��از در كارزار دالر ص��ف دالرهاي 
س��هميه اي را آب كرد و ثابت كرد كه سياست تنبيه 
مي تواند جلوي تقاضا در بازار را بگيرد. حضور نيروي 
انتظامي در بازار ارز، ارس��ال  پيامك هايي از سوي قوه 
قضاييه براي دارندگان دالر و تهديد به بستن حساب 
و قطع يارانه ها عاملي ش��د تا اج��اره كارت ملي براي 
خريد دالر سهميه اي توسط دالالن و استفاده از اين 
رانت دولتي ديگر آسان نباشد. شرايط به گونه اي شد 
كه برخي متقاضيان خريد دالر ترجيح دادند از ترس 
ماليات و قطع يارانه ش��ان از بازار آزاد دالر بخرند تا ارز 

سهميه اي!
اما در كنار قوه قهري��ه، دولت برگ پيش فروش اوراق 
س��كه را رو كرد تا سرمايه ها از بازار دالر به بازار سكه و 
طال هدايت شود. در هفته اي كه گذشت قيمت سكه به 
تبعيت از قيمت دالر باال رفت و سكه امامي به بيش از 
16 ميليون و 500 هزار تومان رسيد و سكه طرح قديم 

نيز از نيمه كانال 15 ميليون توماني گذشت.
ب��ا فروش اوراق س��كه در نيمه دوم هفته  س��وم آبان 
قيمت   ها بار ديگر شكسته ش��د و به كانال هاي قبلي 
نزديك ش��د. هر چند كارشناس��ان ب��ازار اظهارنظر 
متفاوتي راجع به فروش اوراق سكه داشتند و برخي با 
بدبيني سوق دادن سرمايه ها از بازار ارز به طال را اشتباه 
بزرگي دانس��تند كه باعث از بين رفتن ذخاير طالي 

كشور خواهد شد.
دالر هرات بدون تغيير قيمتي در كانال 34 هزار و 100 
تا ۲00 توماني در نوسان بود و سيگنال خاصي به قيمت 
دالر در معامالت بازار آزاد تهران نداد. درهم امارات كه 
هم س��و با جريان قيمت دالر در تهران حركت كرد با 

قيمت 9 هزار و 600 تومان معامله شد.
درهم امارات در روزهاي گذشته نزديك به كانال 10 
هزار تومان معامله شد. برخي معامله گران معتقدند 
وقت��ي درهم رو به پايين و دالر هرات رو به باال اس��ت 
باي��د با احتياط عمل كرد و س��يگنال هاي بازار دچار 

پارازيت شده است.
به نظر مي رس��د سياس��ت هاي جديد بانك مركزي 
نظير ايجاد س��امانه اينترنتي خريد ارز باعث شده از 
هيجانات بازار كاس��ته ش��ود و بخش قابل توجهي از 
نياز هاي خرد جامعه در معامالت توافقي مرتفع شود و 
سطح نا اطميناني ها در جامعه نسبت به مسائل ارزي 

كاهش يابد.
آنچ��ه از برآيند بازار دالر مي ت��وان نتيجه گرفت اين 
است، تا زماني كه بازارس��از از اختيارات نامحدودي 
برخوردار است پيش بيني قيمت دالر ناممكن است و در 
كوتاه مدت تحليل هاي تكنيكي پاسخگوي دورنماي 

قيمت دالر نيست.
تاييد اين مدعا صحبت هاي علي صالح آبادي رييس كل 
بانك مركزي است كه در حاشيه جلسه هيات دولت 
به رسانه ها گفت: در روزهاي گذشته نوساناتي در بازار 
ارز بود و اميدواريم با س��ازوكارهاي پيش بيني شده، 
آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشيم. او همچنين 
در زمينه دخالت بانك مركزي در معامالت بازار افزود: 
ما اقدامات متعددي انجام مي دهيم و بانك مركزي در 
بازارهاي مختلف حضور دارد و به عنوان بازارس��از در 
همه بازارهاي ارز فعاليت دارد و مداخله مي كند تا بازار 

به سمت تعادل پيش رود.
با توجه به افت و خيز قيمت دالر در 10 روز گذش��ته 
و نگراني از كاه��ش ارزش پول ملي در ميان مردم آيا 
راهكارهاي نهاد پولي كشور در طوالني  مدت نيز بر مهار 

قيمت دالر مرهم خواهد بود؟

دولت هيچ پيشنهادي براي افزايش 
قيمت بنزين نداشته و ندارد

سخنگوي دولت با اشاره به برخي اظهارنظرها براي گران 
شدن بنزين، گفت: دولت هيچ پيشنهادي براي افزايش 
قيمت بنزين نداشته و ندارد، در مجلس شوراي اسالمي 
پيشنهاداتي براي افزايش قيمت گاز، سوخت پتروشيمي 
و مسكن داده شده است كه دولت اين افزايش قيمت را 
نپذيرفته است. به گزارش ايرنا، سخنگو و رييس شوراي 
اطالع رساني دولت گفت: من به عنوان سخنگوي دولت 
به خاطر كمبود دارو به ويژه آنتي بيوتيك در داروخانه ها 
عذر خواهي مي كنم، در حوزه آنتي بيوتيك كوتاهي و 
مسوول مربوطه در سطح معاون وزير عزل و جابه جا شد.

علي بهادري جهرمي روز پنجشنبه در جمع دانشجويان 
دانش��گاه فردوسي مشهد، در پاس��خ به پرسش يكي 
از دانش��جويان پيرامون كمبود دارو اف��زود: همزمان 
رييس جمهور دس��تور دادند در حوزه سياست گذاري 
دولت در وزارت بهداش��ت و همچنين ش��ركت هاي 
توليد كننده دارو كه بخشي از آنها زير مجموعه وزارت 
كار بودند، پيگيري و برخورد شود. وي ادامه داد: وزارت 
اطالعات نيز در خصوص اين شركت هاي دارويي ورود 
كرد و يادآور مي شوم كه اين رفتار دولت مردمي در قبال 
كوتاهي ها در چهارچوب برخورد با مشاور وزير و معاون 
وزير تاكنون سابقه داشته است. سخنگوي دولت با بيان 
اينكه دشمن عالقه اي به درمان درد مردم ايران ندارد، 
افزود: زماني كه بناس��ت اين مشكالت و دردها درمان 
شود، دشمن برافروخته مي شود. بهادري جهرمي بيان 
كرد: دولت اكنون تمام تالش خود را دارد كه صداي اين 
مردم ش��نيده ش��ود و درمان درد آنها باشد. وي گفت: 
دولت مردمي در شرايط نامناسب اقتصادي، فرهنگي 
و سياس��ي كش��ور را تحويل گرفت، اين شرايط قابل 
قبول نبود حتي برخي از مردم در آن انتخابات با هدف 
اعتراض، به صندوق راي پشت كردند. سخنگوي دولت 
به تورم ممتد، باال و كم سابقه سال گذشته اشاره كرد و 
اظهار داشت: فشار اقتصادي در شهريور سال 1400 و 
همچنين چند سال قبل آن به مردم وارد شده بود، اين 
وضعي كه دولت تحويل گرفته بود بخشي به دليل اعتماد 
غلط گذش��تگان به بيرون مرزها و البته برخي نتيجه 
تحريم هايي بوده است كه دش��منان آن را فلج كننده 
ناميدند. وي اظهار داشت: رشد اقتصادي 10 سال قبل 
به طور ميانگين بواسطه سوء مديريت ها و تحريم ها به 
صفر رسيده بود، اما تاكنون طي فصول مختلف فعاليت 
اين دولت، در حال رس��يدن به پنج درصد است. البته 
اين رش��د ميانگين جبران تورم يك دهه صفر درصد 
را نمي كند، اما كشور در مسير درمان قرار گرفته است. 
بهادري جهرمي افزود: اكنون دشمن ديد شرايط به نفع 
ما و به ضرر او در حال تغيير است، درصدد فتنه انگيزي 
بر آمد كه با حمايت مردم در حال شكست خوردن است. 
وي با بيان اينكه صدور مجوزهاي كسب و كار در حال 
تسهيل شدن است، گفت: امضاهاي طاليي دستگاه ها 
و مسووالن حذف شده و حساب ها و بودجه را دولت از 
طريق سايتها در ديد مردم قرار مي دهد. رييس شوراي 
اطالع رساني دولت افزود: اگر اين مغايرت و دردها رفع 
شود، ديگر دش��من توانايي استمرار اين سياه نمايي و 
امكان سوءاس��تفاده و بهره برداري از شرايط را نخواهد 
داشت، بدين دليل دشمن از اين تغييرات ناراضي است.

بهادري جهرم��ي همچنين گفت: اينكه دانش��جو با 
شجاعت و بدون ترس در اين تريبون سخن مي گويد 
باعث افتخار است، همچنان كه پليس ما با ماشين زير 
گرفته مي ش��ود و جوان ۲1 ساله ما وحشيانه تكه تكه 
مي ش��ود بدون ترس و ش��جاعت عمل كرده اس��ت. 
س��خنگوي دولت افزود: اينكه گفتند دولت براي يك 
ميليون مسكن عذرخواهي كند بنده مي گويم، دولتي كه 
هشت سال توليد مسكن را بست و بحران امروز مسكن 
در حوزه اجاره و ساخت را ايجاد كرد بايد پاسخگو باشد و 

بايد براي اين بحران آفريني جواب دهد.
   دولت هيچ پيشنهادي براي افزايش

قيمت بنزين نداشته و ندارد
سخنگوي دولت با اش��اره به برخي اظهارنظرها براي 
گران شدن بنزين، گفت: دولت هيچ پيشنهادي براي 
افزايش قيمت بنزين نداشته و ندارد، در مجلس شوراي 
اسالمي پيشنهاداتي براي افزايش قيمت گاز، سوخت 
پتروشيمي و مس��كن داده شده اس��ت كه دولت اين 
افزايش قيمت ها را نپذيرفته اس��ت. بهادري جهرمي 
خاطرنشان كرد: با مسووالن بايد به گونه اي رفتار كنيد 
تا آنها براي پاسخگويي و حضور در دانشگاه ترغيب شوند 
و بايد با رفتارمان و شكل گفت وگو در دانشگاه الگويي 
براي بيان نظرات باش��يم. رييس شوراي اطالع رساني 
دولت ادامه داد: الزمه تحول و پيشرفت تغيير و تحول 
از درون است، متاسفانه بعضي برخالف اين گزاره، تصور 
كرده اند كه اين تغيير ممكن است از بيرون حاصل شود. 
وي افزود: نوع نگاه اين بود كه به جاي اعتماد به جوانان 
كش��ور، كليد حل مش��كالت را در بيرون جست وجو 
كنيم، در حالي كه مش��كالت كنوني به واسطه همين 

نگاه گذشتگان بوده است.
   اينس�تاگرام به دليل اقدامات تروريستي 

به طور موقت فيلتر شده است
س��خنگوي دولت همچنين در پاس��خ به پرس��ش 
دانش��جويي پيرام��ون فيلتر اينس��تاگرام گفت: در 
خصوص فيلتر اينستاگرام، مقامات امنيتي ذي صالح 
به واس��طه مباحث امنيتي به ص��ورت مقطعي اين 
پيام رسان را فيلتر كردند. اينستاگرام اقدام تروريستي 
انجام داد و مسووالن امنيتي براي حفظ حقوق مردم 
مجبور به اقدامات متقابل شدند. بهادري جهرمي در 
ادام��ه بيان كرد: افتخار مي كنم در دانش��گاه هاي ما 
آزادي بيان است و ش��رايطي هست كه مسووالن به 
وظيفه خود در قبال مردم و دانشجويان عمل مي كنند. 
س��خنگوي دولت ادامه داد: در اين دولت به واس��طه 
فاصل��ه اي كه از نياز س��فره م��ردم و درآمدها وجود 
داشت، حقوق كاركنان و بازنشستگان بين 50 تا 60 
درصد افزايش يافت تا اين شكاف به آرامي كاهش يابد. 
بهادري جهرمي افزود: براي رفع مشكل مسكن كه طي 
سال هاي قبل ايجاد شده بود، قرار شد زمين مسكن به 

صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده شود.
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شاخص كل بورس در هفته اخير روند صعودي به خود 
گرفت و توانست بيش از 10 درصد رشد كند. اين رشد 
در چند ماه اخير بي سابقه بوده است. مدت هاست كه 
شاخص كل نتوانس��ته چنين رشدي را تجربه كند و 
تقربيا اين رش��د را مي توان ركوردشكني شاخص در 
سال 1401 به حس��اب آورد. شاخص هم وزن نيز در 
حدود 8 درصد رشد كرد؛ به طور كلي شاخص در اين 
هفته توانست رشد بسيار خوبي را تجربه كند اما بررسي 
قيمت تك س��همي معمول بازار سرمايه نتوانستند 
رش��دي كنند حتي پرتفوي بخشي از سهامداران در 
اين روزهاي صعودي بازار روند نزولي به خود گرفت.  
»تعادل« در يك هفته اخي��ر بازدهي پرتفوي برخي 
از س��هامداران را بررسي كرده و آمارهاي نهايي نشان 
مي دهد كه اين سهامداران در سال 99 تعدادي سهم 
ارزنده با قيمت معقول خريدند اما اين روزها به جاي 
سود بيشتر در پرتفوي خود با زيان مواجه شدند. يكي 
از سهامداران با ميانگين پرتفوي 45 ميليوني توماني 
مي گويد كه در 2 سال گذشته سود و زيان زيادي كردم؛ 
درست است بازار منفي بود اما با چند سهم مثبت سود 
گرفتم اما در يك هفته اخير ميانگين بازدهي پرتفوي 
سرمايه گذاري من منفي شده يعني كمتر از 300 هزار 

تومان در يك هفته اخير زيان كردم.
با وجود اين وضعيت برخي از كارشناسان مي گويند 
كه طبيعي است كه پرتفوي اغلب سهامداران منفي 
شود. چرا كه اين روزها در بازار سرمايه شاخص سازي 
مي شود. شاخص سازي تنها به صورت عددي شاخص 
را مثبت مي كند و در واقعيت زيان سهامداران بيشتر 
مي شود. در مقابل كارشناساني هستند كه مي گويند 
شاخص در اين مدت رشد كرده و علت زيان برخي نيز 
به سرمايه گذاري اشتباه آنها برمي گردد. شاخص رشد 
كرده و پرتفوي سهامداران نيز مثبت خواهد شد. اگر 
رشد ش��اخص كل بورس را طبيعي و ادامه دار در نظر 
بگيريم مي توان گفت كه ش��اخص كل بورس در اين 
مدت مي تواند روندي مثبت را تجربه كند و در نهايت 

ميانگين زيان سهامداران بورسي جبران شود.

   معامالت بورس در هفته اخير
هفته س��وم آبان ماه براي بورس طاليي به پايان رسيد؛ 
شاخص كل حدود 131 هزار واحد معادل 10.2 درصد 
باال آمد تا باالترين بازدهي هفتگي س��ال را تجربه كند. 
ش��اخص هم وزن نيز با رش��د حدود 32 هزار واحدي 
بازدهي 8.۷ درصدي را ثبت كرد تا همانند شاخص كل با 
اختالف بهترين عملكرد هفتگي امسال را به جا بگذارد. 
نكته مهم و اميدواركننده بورس در هفته سوم، ميانگين 
روزانه ارزش معامالت خرد بود كه به حدود 5 هزار ميليارد 
تومان رسيد كه از يكسو نسبت به هفته گذشته افزايش 
حدود 2برابري را نشان مي دهد و از سوي ديگر، باالترين 
ميزان از هفته دوم خرداد ماه به شمار مي رود. همچنين 
در اين هفت��ه به طور خالص ش��اهد ورود پول حقيقي 
بوديم؛ موضوعي كه از هفته دوم ارديبهش��ت بي سابقه 

بوده است. شنبه يك روز روياي براي بورس بود، شاخص 
كل با افزايش حدود 45هزار واحدي و معادل 3.5 درصد 
باالترين ركورد جهش روزانه را از بهمن سال 1399 ثبت 
كرد. ش��اخص هم وزن نيز بيشترين رش��د را از دي ماه 
سال گذشته تجربه كرد. ارزش معامالت خرد نيز نسبت 
به هفته گذش��ته بهبود چشمگيري داشت و در جريان 
معامالت روز شنبه، ارزش معامالت خرد به بيش از 3هزار 
و ۶45 ميليارد تومان رسيد كه از يكسو نسبت به ميانگين 
ارزش معامالت خرد هفته دوم آبان افزايش بيش از 5۷ 
درصدي را نشان مي داد و از سوي ديگر، عمال به ميانگين 
سال 1401 رسيد. نكته ديگر بورس روز شنبه به ورود پول 
حقيقي بر مي گشت؛ حقيقي ها در معامالت روز شنبه 
بيش از 285 ميليارد تومان وارد بورس كردند تا پس از 
بيش از يك ماه شاهد ورود پول حقيقي به بورس باشيم.

در جريان معامالت روز يكش��نبه، ش��اخص كل براي 
هفتمي��ن روز معامالتي پي در پي مثب��ت بود؛ اتفاقي 
كه عمال از خرداد ماه سال گذشته بي سابقه بوده است. 
شاخص كل با افزايش بيش از 1۶ هزار و 350 واحدي به 
سطح يك ميليون و 344 هزار واحد بازگشت و شاخص 
هم وزن نيز با رش��د حدود 5هزار واحدي توانست خود 
را ب��ه مرز 380 ه��زار واحدي نزديك كن��د. در جريان 
معامالت روز يكشنبه ارزش معامالت خرد حدود 3هزار 
و 300 ميليارد تومان بود كه هر چند نسبت به روز شنبه 
كاهش حدود 10 درصدي را نشان مي دهد اما همچنان 
ارقام اميدواركننده اي را ثبت كرد. بر خالف روز شنبه، 

حقيقي ها در جريان معامالت روز يكشنبه بيش از 121 
ميليارد تومان از بورس پول خارج كردند. بورس معامالت 
روز دوش��نبه را هم رويايي به پايان برد و ش��اخص كل 
توانس��ت با افزايش بيش از 45هزار واحدي تا مرز يك 
ميليون و 390 هزار واحدي افزايش پيدا كند. شاخص هم 
وزن از شاخص كل هم درخشان تر بود و توانست بازدهي 
3.49 درصدي را ثبت كند. اين باالترين بازدهي روزانه 
ش��اخص هم وزن از دهم تير ماه سال 1399 محسوب 
مي ش��د. يكي ديگر از نكات حائز اهميت معامالت روز 
دوشنبه، ارزش معاالت خرد و جريان پول حقيقي بود. 
جايي كه ارزش معامالت خرد با رس��يدن به بيش از 
4هزار و 800 ميليارد تومان توانست بيشترين مقدار از 
خرداد امسال را به ثبت برساند.عالوه بر آن حقيقي ها 
591 ميليارد تومان به بازار وارد كردند كه بيش��ترين 

مقدار از شهريور سال گذشته محسوب مي شد.
روز سه شنبه شاخص كل در ادامه روند صعودي خود كه 
از ابتداي هفته گذشته آغاز كرده بود، توانست افزايش 
حدود 18 هزار واحدي را ثبت كند با اين وجود روز س��ه 
شنبه شاهد عقب نشيني شاخص كل در جريان معامالت 
بوديم. در ابتداي روز سه شنبه شاخص كل پر قدرت ظاهر 
شد و در همان نيم ساعت ابتدايي توانست بيش از 23هزار 
و 500 واحد افزايش يابد و تا س��طح يك ميليون و 413 
هزار واحد باال بيايد. اما در نهايت شاخص كل در ارتفاع 
يك ميليون و 40۷ هزار واحدي به كار خود پايان داد كه 
به معناي كاهش بيش از 5هزار واحدي نسبت به ابتداي 

معامالت بود. شاخص هم وزن در جريان معامالت روز سه 
شنبه نيز روند مشابه شاخص كل را در پيش گرفته بود و 
در حالي در همان نيم ساعت ابتدايي بيش از 4هزار و ۶00 
واحد افزايش يافت كه در ادامه كاهش بيش از يك هزار 
و 500 واحدي را ثبت كرد. ارزش معامالت خرد به مرز 
۶هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به روز دوشنبه بيش 
از 21 درصدي و نسبت به ميانگين هفته گذشته بيش از 
155 درصد افزايش يافت. با اين وجود خروج پول حقيقي 
در جريان معامالت روز سه ش��نبه كمي شدت گرفت و 
حقيقي ها حدود 410 ميليارد تومان از بازار خارج كردند.

بورس گرچه معامالت روز چهارشنبه را با فشار فروش و 
برتري عرضه شروع كرد و حتي شاخص كل افت بيش از 
4هزار واحدي را نيز تجربه كرد. اما در نيمه دوم معامالت 
با پيشتازي پااليشي ها و به طور مشخص معامالت شتران 
دوباره شاخص كل روند صعودي به خود گرفت و توانست 
براي دهمين روز متوالي كار خود را مثبت به پايان ببرد. 
شاخص كل در نهايت افزايش ۶هزار و ۶05 واحد رشد را 
ثبت كرد و سطح يك ميليون و414هزار واحدي را پس 
گرفت. شاخص هم وزن نيز هزار و 3۶5 واحد رشد را به 
ثبت رس��اند. ارزش معامالت خرد حدود 4هزار و ۶20 
ميليارد تومان بود كه هر چند نس��بت به روز سه شنبه 
كاهش بيش از 22 درصدي را نشان مي دهد اما همچنان 
در مقايس��ه با هفته هاي گذشته ارقام اميدواركننده اي 
محسوب مي ش��ود. حقيقي ها هم در جريان معامالت 

حدود 300 ميليارد تومان از بازار سهام خارج كردند.
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بهينه سازي مصرف انرژي در 
كشور و عدم توجه بخش خانگي

بازار سرمايه| مصطفي نخعي، عضو كميسيون انرژي 
مجلس با بيان اينكه يكي از داليلي كه بهينه س��ازي 
مصرف انرژي در كش��ور به خصوص در بخش خانگي 
جدي گرفته نش��ده و به آن توجهي نمي ش��ود گفت: 
ارزان بودن و پايين بودن قيم��ت گاز از داليل مهم آن 
است. بنابراين، يكي از ابزارهاي بسيار مهم بهينه سازي، 
سياست هاي قيمتي مش��تركين پرمصرف ست كه 
تاكنون به آن به صورت جدي پرداخته نش��ده اس��ت. 
اين نماينده مجلس عنوان كرد: با توجه به مصرف گاز با 
قيمت هاي نازل و بسيار پايين در بخش هاي مختلف، اين 
امر باعث شده كه مصرف انرژي در كشور شدت گرفته 
و از ميانگين جهاني بس��يار باالتر باشد. نماينده مردم 
نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
طي يكي دو سال گذشته تالش شد در بخش خانگي 
قيمت ها به صورت پلكاني باال برود اما به نظر مي رسد 
بايد به س��مت واقعي تر ش��دن قيمت ها پيش برويم. 
عضو كميس��يون انرژي مجلس اظهار كرد: شركت ها 
و توليدكننده هاي وس��ايل گرمايش��ي بايد نسبت به 
بهينه س��ازي مصرف بيش از پيش حساس تر بوده و با 
بازدهي باال و قيمت پايين، نس��بت به ساخت وسايل 
گرمايشي اقدام كنند تا اين امر انگيزه اي براي كنترل، 
بهينه كردن و مديريت مصرف باشد. نخعي خاطرنشان 
كرد: متاس��فانه خطر جدي براي ناترازي گاز در كشور 
وجود دارد كه انجام اقدام��ات موثر، عاجل و راهبردي 
براي رفع اين ناترازي و آسيب هاي جدي كه مي تواند 
براي كشور داشته باشد، امري الزامي است. وي بيان كرد: 
ميزان مصرف هيچ تناسبي با رشد اقتصادي كشور ندارد 
و به چالش بزرگي تبديل شده، بنابراين الزم است در اين 
زمينه فكر جدي ش��ود. وي درباره گاز صنايع و اينكه 
صنايع نبايد با كمبود گاز مواجه شوند، گفت: كمبود 
گاز در كش��ور منجر به بحران هاي زيادي از جمله از 
دست رفتن امكان توليد برق، توقف فعاليت صنايع 
سنگين و ديگر مشكالت خواهد شد؛ بنابراين، ضمن 
گسترش بهينه سازي مصرف گاز در بخش خانگي و 
توجه به تامين گاز صنايع، نيازمند سرمايه گذاري هايي 
در اين زمينه هستيم تا كشور در آينده با چالش گاز 

براي صنايع بزرگ و مهم كشور روبرو نشود.

سهام هرگز به اندازه
اين روزها، ارزنده نبوده!

بازارسرمايه| فواد صلواتي، كارشناس بازار سرمايه 
در خصوص وضعيت اين بازار بيان كرد: بررسي عملكرد 
شركت ها در فصل تابستان براساس گزارش هاي منتشر 
شده بر روي س��امانه كدال نشان مي دهد بسياري از 
شركت هاي بورسي به واسطه حذف ارز 4200 توماني 
و افزايش نرخ محصوالت، افزايش درآمد فروش داشته 
و سودهاي مناسبي شناسايي كرده اند. بازار سرمايه در 
طول تاريخ فعاليت خود هرگز به اندازه اين روزها ارزنده 
نبوده و زمان مناسبي براي سرمايه گذاري در اين بازار 
است. نسبت P/E متوسط بازار حدودا به 5 الي ۶ رسيده 
و اكثر س��هم ها براي س��رمايه گذاري ارزنده و جذاب 
هستند. وي اضافه كرد: متاسفانه برخي اتفاقات در دو 
سال گذشته موجب بي اعتمادي سرمايه گذاران نسبت 
به بازار سرمايه شده و به خروج پول از اين بازار دامن زده 
است. اگر اعتماد به اين بازار بازنگردد، نقدينگي به جاي 
هدايت به سمت توليد به سمت بازارهاي سفته بازانه اي 
حركت مي كند كه به نظر مي رسد بيشتر هم از حمايت 
دولت برخوردارند. صلواتي افزود: ماليات نقل و انتقال 
در بازار مس��كن و همين طور ماليات خانه هاي خالي 
آنقدر جزيي است كه انگيزه اي براي سرمايه گذاري در 
بازار مسكن شده و اين وضعيت به نفع اقتصاد كشور 
نيست. به  هر حال بازار سرمايه بزرگ ترين اهرم براي 
رونق توليد محسوب مي ش��ود و رها كردن اين بازار 
به حال خود به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود. تجربه 
نشان داده بازار سرمايه عقب ماندگي خود را نسبت به 
ساير بازارها، با يك وقفه زماني جبران كرده و همواره 
نسبت به ساير بازارهاي مالي بازدهي بيشتري براي 
سرمايه گذاران به همراه داشته است. ترديدي نيست 
كه باز هم ضرر و زياني كه در اين دو سال به سهامداران 
تحميل ش��ده، جبران خواهد ش��د؛ چرا كه از منظر 
تحليلي شرايط براي سرمايه گذاري در بورس بسيار 
مطلوب است. اين كارشناس بازار سرمايه در معرفي 
صنايع برتر براي سرمايه گذاري اظهار كرد: 3 صنعت 
دامپروري، دارويي و غذايي گزارش هاي فروش بسيار 
خوبي ارايه كرده اند و به نظر مي رسد اين روند تا پايان 
سال هم ادامه خواهد داشت. در نظر داشته باشيد كه 
صنايعي كه مشمول دريافت ارز 4200 توماني بودند 
)علي الخصوص دارويي ها(، به سبب قيمت گذاري هاي 
دستوري در اين سال ها آسيب زيادي ديده بودند. اما 
با حذف ارز 4200 تومان��ي و افزايش نرخ هايي كه به 
اين صنايع داده ش��د، انتظار مي رود در 3 ماهه سوم، 
ش��اهد انتش��ار گزارش هاي بهتري هم از سوي اين 
صنايع به خصوص دارويي ها باشيم.وي در ادامه بيان 
كرد: همچنين بررسي گزارش عملكرد شركت هاي 
پتروشيمي و فوالدي نشان مي دهد برخي نمادها در 
اين گروه ها نسبت به سال قبل افت 5 الي 10 درصدي 
در فروش داشته اند كه رقم با اهميتي نيست. معتقدم 
وضعيت دو صنعت پتروش��يمي و فوالدي به لحاظ 
بنيادي هرگز به اندازه اين روزها مناسب نبوده و اين 
صنايع نيز براي س��رمايه گذاري جذاب هستند. در 
گروه خودروسازي هم شاهد كاهش زيان شركت ها 
هس��تيم و در صورت حذف قيمت گذاري دستوري 
در صنعت خودرو، اين صنعت ما هم مي تواند نفسي 
تازه بكشد و تمامي اين شرايط، بازار سرمايه را براي 
س��رمايه گذاري جذاب تر مي كند. انتظار مي رود كه 
در ماه هاي آينده ش��اهد رش��د قيمت سهام باشيم. 
البت��ه اميدواريم دولت ريس��ك جديدي ب��ه بازار 
س��رمايه تحميل نكند و حقوقي ه��اي بزرگ هم به 
جاي نوسان گيري كوتاه مدت از سهم ها، به حمايت 
از سهام بپردازند تا بازار سرمايه بتواند هرچه سريع تر 
عقب ماندگي خود نسبت به ساير بازارها را جبران كند.

 خصوصي سازي
به كمك بورس آمد

ايرنا| حالي كه بازار س��رمايه مدت هاست از كمبود 
تزريق نقدينگي رنج مي برد و بي اعتمادي فزاينده اي 
در اين ب��ازار موج مي زن��د، برگ��زاري مزايده بلوك 
12 درص��دي هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس، 
ج��ان تازه اي به اين بازار بخش��يد و به تدريج تابلوي 
قرمزرنگ بورس، چند روز مستمر رنگ سبز را شاهد 
بود. راز اين تاثيرگذاري در تفاوت قيمت تابلو و قيمت 
نهايي خريد اين مزايده مهم بود كه نشان داد خريدار 
)شركت س��رمايه گذاري اهداف( حاضر است بلوك 
12 درصدي ش��ركتي را به ارزش ح��دود 108 هزار 
ميليارد تومان يعني سه برابر قيمت تابلو معامله كند. 
از طرف ديگر متقاضي دوم )شركت بورسي پااليشگاه 
نفت تهران( كه در مزايده ناموفق بود تا همين حدود 
رقابت كرد و اين يعني نقدينگي خوبي در شركت ها 
براي س��رمايه گذاري وجود دارد. نكته مهم تر اينكه 
اين معامله فقط ارزنده بودن سهم فارس را ثابت نكرد 
بلكه بسياري از ش��ركت ها نيز همين وضعيت را دارا 
بودند و اين مزايده كه در تاريخ ايران بي س��ابقه بود، 
جرقه مهمي براي رونق و شكوفايي بازار سرمايه بود. 
البته مس��ووالن امر بايد درنظر داشته باشند كه بازار 
سرمايه بايد منبع تامين مالي رشد و توسعه اقتصاد 
ايران باشد و با درس گرفتن از اتفاقات سال 99، تالش 
كنند با تعريف ابزارهاي مش��تقه، صندوق پروژه ها، 
عرضه اوليه هاي به موقع، نظارت دقيق و جلوگيري 
از سوءاستفاده هاي عده اي كه با دستكاري و اقدامات 
متخلفانه، سهامداران خرد حقيقي را متضرر مي كنند، 
تالش كنند تا طعم شيريني روزهاي اخير به حالوت 
مستمري براي رشد و پويايي اقتصاد ايران تبديل شود.

فروش اوراق بيمه سهام
شروع شد

اوراق اختيار فروش تبعي س��بد س��هام يا همان اوراق 
طرح بيمه پرتفوي سهام سازمان بورس )كمتر از 100 
ميليون تومان( از شنبه 21 آبان در نماد »سهام يار« آغاز 
و تا روز ش��نبه 28 آبان ماه ادامه خواهد داشت. شركت 
بورس اوراق به��ادار تهران در اطالعي��ه اي اعالم كرد: 
پيرو مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
به ش��ماره 115008 /122 م��ورخ 1401/08/1۶ در 
خصوص انتشار اوراق اختيار فروش تبعي سبد سهام، 
صندوق تثبيت بازار سرمايه در نظر دارد اوراق اختيار 
فروش تبعي سبد س��هام در نماد »سهام يار« با هدف 
حمايت از س��هامداران حقيقي منتشر نمايد. عرضه 
اوراق از روز شنبه مورخ 1401/08/21 تا روز شنبه مورخ 
1401/08/28 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز مي شود.

بهترين فرصت فروش گواهي 
سپرده طال براي كنترل تورم

بورسان| مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه به 
بررسي همراهي بورس با حركت افزايشي دالر پرداخت 
گفت: پيش بيني تداوم روند صعودي در قيمت دالر و 
طال امري پيچيده است اما اگر اين روند ادامه دار باشد، 
بازار سرمايه با يك تاخير به اين موضوع واكنش تورمي 
خواهد داشت. وي با بيان اينكه دالر يكي از شاخص هاي 
اصلي اقتصاد كش��ور است، افزود: با ورود ريسك هاي 
سيستماتيك به اقتصاد كشور، روند دالر صعودي شده 
و قيمت طال هم افزايش مي يابد. اين كارشناس بازار 
سرمايه در پاسخ به اين س��وال كه اگر قرار باشد روند 
افزايشي قيمت دالر ادامه دار باش��د و شاهد افزايش 
تورم باشيم، آيا بانك مركزي و سياست گذار اقتصادي 
مجبور به باال بردن نرخ بهره به صورت رسمي نخواهد 
بود؟ گفت: زمان��ي كه بانك هاي خصوصي به صورت 
چراغ خاموش درصد سوددهي را باال مي برند، كامال 
واضح اس��ت كه نرخ بهره باال رفته است. وي در ادامه 
با بيان اينكه تقاضاي ارز در اقتصاد بيش��تر از عرضه 
ارز اس��ت، تصريح كرد: تا زماني كه آرامش سياسي و 
گشايش اقتصادي در كشور وجود نداشته باشد امكان 
اينكه انگيزه س��وداگري )نقدينگي هاي سرگردان( 
بيش از پيش افزايش يابد، وجود خواهد داشت. صفاري 
عنوان كرد: به نظر مي رسد در حال حاضر هنوز تقاضا بر 
عرضه سنگيني مي كند و اگر اتفاق خاصي نيفتد اين 
روند ادامه داشته و احتمال رشد قيمت ارز وجود دارد. 
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه 
افزايش قيمت دالر، چه تاثيري بر روي سياست هاي 
بانك مركزي خواهد داشت؟ گفت: در حال حاضر بانك 
مركزي سياست انقباضي در پيش گرفته و وام دهي به 
بانك ها را به شدت محدود كرده است. يعني در عمل 
هزينه پول در اقتصاد باال رفته است. بنابراين، زماني كه 
بانك ها وامي پرداخت نكنند و وام دهي را به شركت ها 
قطع كرده تا حجم نقدينگي را كنترل كند، به طور حتم 
نرخ بهره باال رفته و اين به ضرر س��هام است. صفاري 
تاكيد كرد: بانك مركزي به جاي ارزپاشي بايد اوراق 
طال در بورس را به فعاالن بفروشد و حباب ايجاد شده را 
خالي كند. اين كارشناس افزود: در حال حاضر بهترين 
زمان براي فروش طال به صورت سپرده در بورس كاال 
است كه با اين كار تورم از سوي بانك مركزي كنترل 

شده و فروش فيزيكي طال هم صورت نمي گيرد.

تسويه 54 هزار ميليارد تومان 
بدهي دولت قبل در سال جاري

فارس| از ابتداي سال 1401 تا 18 آبان بيش از 54 
هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت قبل تسويه 
شد. در اين مدت دولت حدود ۶1 هزار ميليارد تومان 
اوراق فروخته اس��ت، در حالي كه 115 همت بابت 
اصل و سود اوراق سررسيد شده پرداخت كرده است. 
بنابراين خالص تأمين مالي دولت از ابتداي امسال 
از طريق انتش��ار اوراق منفي 54 همت بوده است. 
به عبارتي بيش از آنكه دولت از بازار پول و س��رمايه 
تأمين مالي كرده باشد، به آنها پرداخت كرده است.

»تعادل«گزارشميدهد

روزهاي  روشن  بورس!

رونق  بورس كاال  بيشتر شد
قرارداد اختيار آتي زعفران نگين ب��ه عنوان ابزار جديد 
مديريت ريسك در بازارهاي مالي در بورس كاالي ايران 
از امروز، 21 آبان راه اندازي مي شود. دارايي پايه اين قرارداد 
زعفران رشته اي بريده ممتاز )نگين( و اندازه هر قرارداد 
معادل يك قرارداد آتي زعفران نگين است. كارشناسان 
و فعاالن بازارهاي كااليي با اشاره به ظرفيت هاي بورس 
كاال براي مهار ريسك سرمايه گذاران در بازارهاي كااليي 
از راه اندازي اين قرارداد مديريت ريسك استقبال كردند.

قرارداد اختي��ار معامله مبتني بر ق��رارداد آتي زعفران 
نگين در راستاي متنوع سازي ابزارهاي مديريت ريسك 
با سررسيد دي امسال از شنبه 21 آبان در بورس كاالي 
ايران راه اندازي مي شود. دارايي پايه اين قرارداد زعفران 
رش��ته اي بريده ممتاز )نگين( و اندازه هر قرارداد معادل 

يك قرارداد آتي زعفران نگين است.
س��قف موقعيت هاي باز در ه��ر نماد براي مش��تريان 
حقيق��ي و حقوق��ي داراي موقعيت باز، هزار ق��رارداد و 
براي بازارگردان ها بدون س��قف است. ساعت و روزهاي 
معامالتي نيز از شنبه تا پنجش��نبه 10 تا 15 و حداكثر 
حجم هر س��فارش، 25 قرارداد اس��ت. بررسي نظرات 
كارشناسان و فعاالن بازارهاي كااليي نشان مي دهد كه 
س��رمايه گذاران از تنوع در ابزارهاي مديريت ريسك در 
بورس كاال اس��تقبال مي كنند. به نظر ميرسد راه اندازي 
ابزارهاي جديد مهار ريسك در بورس كاال به تناسب رشد 

و تنوع بازارهاي كااليي در اولويت و در دستوركار باشد.
در بازار گواهي سپرده در هفته نخست آبان )منتهي به 20 
آبان( بيش از 12 ميليون ورقه بهادار مبتني بر كاال با ارزش 
نزديك ۶45 ميليارد تومان دست به دست شد كه از لحاظ 
حجم، افزاي��ش 2 درصدي را تجربه كرد. س��كه از لحاظ 
ارزش معامالت و سيمان از لحاظ حجم معامالت، برتر از 
ساير دارايي ها، در مقام نخست ايستاد. 12 ميليون و 182 
هزار و 3۶0 ورقه بهادار مبتني بر كاال با ارزش نزديك ۶45 
ميليارد تومان در بازار گواهي سپرده كااليي در بورس كاال 
در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معامالت هفته 
منتهي به هفته ماقبل )13 آبان(، ۷۶8 ميليارد تومان براي 
11 ميليون و 894 هزار و 900 ورقه بهادار مبتني بر كاال بود. 
در جريان معامالت هفته گذشته، 3 ميليون و 299 هزار و 
400 اوراق گواهي سپرده سكه طال در حالي دست به دست 
شد كه اين دارايي پايه ارزش نزديك 532 ميليارد تومان را 
ثبت كرد. اوراق مبتني بر طال با كسب سهم 82 درصدي 
در ارزش معامالت، جايگاه نخست و با سهم 2۷ درصدي 
در حجم معامالت، رتبه دوم بازار گواهي س��پرده كااليي 
را پس از س��يمان از آن خود كرد.سيمان با ثبت معامله ۶ 

ميليون و 902 هزار گواهي سپرده، رتبه نخست را از نظر 
حجم از آن خود كرد و ارزش معامالت اين دارايي بيش از 5 
ميليارد تومان شد. سهم اين دارايي از حجم كل معامالت 
5۷ درصد بود و از لحاظ حجم در جايگاه نخست ايستاد. 
در هفته منتهي به 20 آبان، يك ميليون و 329 هزار و 254 
گواهي سپرده زعفران نيز به ارزش بيش از 50 ميليارد تومان 
دست به دست شد كه اين دارايي پايه، با سهم 8 درصدي 
رتبه سوم را در ارزش معامالت به خود اختصاص داد. ارزش 
معامالت ۶23 هزار و ۷40 گواهي سپرده شيشه نيز از رقم 
55 ميليارد و 5۶۷ ميليون تومان فراتر رفت و اين دارايي 
توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از سكه، از آن خود 
كند. اين دارايي پايه، سهم 9 درصدي را از لحاظ ارزش كل 
معامالت به دس��ت آورد. معامله 2۷ هزار و ۷۷8 گواهي 
س��پرده برنج به ارزش 2.1 ميليارد تومان، 1۷4 گواهي 
سپرده پس��ته به ارزش 39 ميليون تومان و 14 گواهي 
سپرده زيره سبز به ارزش 1.5 ميليون تومان به ثبت رسيد.

   10 شركت برتر بورس كاال
فوالد مباركه اصفهان، فوالد خوزس��تان و شركت 
معدني و صنعتي چادرملو 3 شركت برتر هفته سوم 
آبان بيش��ترين فروش بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران را به خود اختص��اص داد. بورس كاالي ايران 
برترين هاي بورس كاال را در هفته دوم آبان )منتهي 
به 20 آبان( براس��اس ارزش فروش ش��ركت ها در 
بازار فيزيكي اعالم كرد. جزييات رتبه بندي جايگاه 

شركت ها از لحاظ فروش به شرح زير است: 

فوالد مباركه اصفهان با ثبت معامله 289 هزار و ۷۷0 تن 
ورق گرم، سرد، رنگي، قلع اندود و گالوانيزه به ارزش بيش 
از 5328 ميليارد تومان در رتبه نخس��ت ايستاد. فوالد 
خوزستان با فروش ۶9 هزار تن شمش بلوم و تختال C به 

ارزش بيش از 953 ميليارد تومان، دوم شد.
شركت معدني و صنعتي چادرملو با فروش 115 هزار تن 
كنسانتره سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش نزديك ۶۷3 
ميليارد تومان، سوم شد. ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله 
39 هزار و ۷40 تن تيرآهن، ميلگرد و ناوداني به ارزش بيش 
از ۶58 ميليارد تومان در رتبه چهارم ايستاد. پااليش نفت 
بندرعباس با ثبت معامله 50 هزار تن وكيوم باتوم و لوب 
كات سنگين به ارزش بيش از ۶40 ميليارد تومان پنجم شد.

پااليش نفت اصفهان 41 هزار و 800 تن وكيوم باتوم، لوب 
كات سبك، گوگرد گرانوله و آروماتيك سنگين را به ارزش 
نزديك 4۶۷ ميليارد تومان فروخت و ششم شد. پااليش 
نفت تهران )تندگويان( با فروش 35 هزار و 500 تن وكيوم 
باتوم، لوب كات سبك و سنگين و گوگرد گرانوله به ارزش 

بيش از 402 ميليارد تومان هفتم شد.
فوالد هرمزگان جنوب با فروش 30 هزار تن تختال C به 
ارزش نزديك 393 ميليارد تومان در جايگاه هشتم قرار 
گرفت. پتروشيمي تندگويان با ثبت معامله 12 هزار و 830 
تن پلي اتيلن ترفتاالت نساجي و بطري و نخ پلي استر با 
گريدهاي مختلف به ارزش نزديك 3۷۷ ميليارد تومان، 
نهم شد. پتروشيمي اميركبير با فروش 10 هزار و 222 تن 
پلي اتيلن سبك خطي، سنگين اكستروژن و سبك فيلم 
به ارزش بيش از 295 ميليارد تومان در رتبه دهم ايستاد.

   عرضه هاي جديد بورس كاال در راهند
ب��ورس كاالي ايران از پذي��رش ۶ كاال و محصول متعلق 
به ۷ ش��ركت در بازار اصلي و فرعي ب��ورس كاال خبر داد. 
ب��ا پذيرش هاي جدي��د، عرضه هاي جديد ب��ورس كاال 
در راه اس��ت. براس��اس اطالعيه مديريت پذيرش بورس 
كاالي ايران، پلي اس��تايرن انبس��اطي، آهن اسفنجي، 
دو اتيل هگزانول و س��يمان 5 ش��ركت ب��راي عرضه در 
ب��ازار اصلي پذيرش ش��د.پذيرش كاالها و محصول هاي 
مذكور پس از بررس��ي مدارك و مس��تندات در سيصد 
و شصتمين و سيصد و ش��صت و يكمين جلسه كميته 
عرض��ه در تاري��خ 1۷ و 18 آب��ان به تصويب رس��يد. به 
اين ترتيب، 39۶ تن پلي اس��تايرن انبس��اطي ش��ركت 
 Pak Petrochemical Industries )Pvt.( Ltd
پاكستان كه عرضه كننده آن شركت توسعه پتروشيمي 
هزاره س��وم اس��ت، راهي بازار اصلي بورس كاالي ايران 
مي شود. همچنين 800 هزار تن آهن اسفنجي سازمان 
توس��عه و نوس��ازي مع��ادن و صنايع معدني اي��ران كه 
عرضه كننده آن شركت صنعتي و معدني توسعه فراگير 
سناباد است، در بازار اصلي بورس كاال پذيرش شد. محصول 
اين دو شركت در سيصد و شصت و يكمين جلسه كميته 
عرضه در تاريخ 1۷ آبان در بازار اصلي پذيرش شد.عالوه 
 بر اي��ن، 4 ه��زار و 320 تن دو اتيل هگزانول ش��ركت

 LUXI GROUP CO.LTD كشور چين و 15 هزار و 400 
تن دو اتيل هگزانول پتروشيمي شازند كه عرضه كننده 
هر يك كاالي راما فيدار راد شيمي است، براي عرضه در 
بورس كاال پذيرش شد. همچنين سيمان شركت سيمان 
تيس چابهار براي عرضه در بازار اصلي بورس پذيرش شد. 
پذيرش اين محصول ها نيز در سيصد و شصتمين جلسه 

كميته عرضه در تاريخ 1۷ آبان به تصويب رسيد.

   كاال و محصول كدام شركت
به بازار فرعي راه يافت؟

مديريت پذيرش بورس كاالي ايران در اطالعيه جداگانه 
ديگري از پذيرش تس��مه ف��والدي و ضايعات فلزي 
2 ش��ركت در بازار فرعي بورس كاال خبر داد. پذيرش 
كاالهاي مذكور پس از بررسي مدارك و مستندات در 
سيصد و شصتمين جلسه كميته عرضه در تاريخ 1۷ 
آبان به تصويب رسيد. به اين ترتيب، 5 هزار تن تسمه 
فوالدي شركت صنايع فوالد كوهپايه كه عرضه كننده 
آن شركت اعتماد سرمايه پرتوآ است، راهي بازار فرعي 
بورس كاال مي شود. همچنين 850 تن ضايعات فلزي 

نفت ستاره خليج فارس در بازار فرعي پذيرش شد.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه معاون ام��ور مجلس رييس جمهور گفته، 
دولت اليحه اي براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
ندارد، بلكه منتظراس��ت، پس از نهايي ش��دن طرح 
مجل��س در اين زمينه، اين ط��رح را در هيات وزيران 
مطرح كند.  سيدمحمد حسيني، معاون امور مجلس 
رييس جمهور درباره تفكيك وزارت راه و شهرسازي، 
اظهار كرد: رييس كميس��يون عم��ران مجلس اين 
موضوع را به ما اع��ام كردند، بنده ني��ز موضوع را با 
رييس جمهور مطرح كردم. وي نيز گفت: هر زماني كه 
طرح مجلس در اين زمينه نهايي شد به ما ارايه كنند تا 
در دولت مطرح كنيم. معاون امور مجلس رييس جمهور 
توضيح داد: به صورت معم��ول زماني كه طرحي در 
مجلس نهايي مي ش��ود، يك نس��خه از آن به ما ارايه 
مي شود، ما نيز بافاصله نظر كارشناسي را از دستگاه ها 
اخذ و سپس در دولت مطرح مي كنيم؛ تاكنون طرحي 
در اين زمينه به ما داده نشده است.  وي در پاسخ به اينكه 
آيا دولت اليحه اي براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
به مجلس مي دهد گفت: خير.دولت اليحه اي ندارد اما 
منتظر هستيم تا هر زماني طرح مجلس اباغ شد ما در 
دولت مطرح كنيم، طرح هاي مجلس در دولت خارج 
از نوبت بررسي مي شود و جزو موارد فوريتي است. به 
گزارش »تعادل«، اوايل شهريورماه سال جاري رييس 
كميسيون عمران مجلس خبر داده بود، دولت با طرح 
جدايي »مسكن« از »راه« موافق است و طرح انتزاع اين 
وزارتخانه به هيات رييسه مجلس تحويل شده است و 
پس از تعطيات مجلس، اعام وصول خواهد شد. اين 
امر اما تاكنون تحقق نيافته و در دستور كار مجلس قرار 
نگرفته است. رضا رضايي كوچي، رييس كميسيون 
عمران مجلس در همان روزها به رسانه هاي داخلي 
گفته ب��ود: از آنجا كه يك آش��فتگي در وزارت راه، 
شهرسازي وجود دارد مجلس طرح تفكيك وزارت 
راه و شهرس��ازي را تهي��ه كرد و به هيات رييس��ه 
مجل��س تحويل داد. اي��ن طرح بع��د از تعطيات 
مجلس در نيمه ش��هريور ماه س��ال ج��اري اعام 
وصول خواهد ش��د. شخص رييس جمهور و رييس 
مجلس و كميس��يون عمران نيز با تفكيك وزارت 
راه، شهرسازي و جدا شدن حوزه مسكن از حوزه راه 

موافق هستند. اميدواريم اين تفكيك انجام شود.
برخاف اظهارات رضاي��ي كوچي اين طرح تاكنون 
اعام وصول نشده و در دستور كار مجلس قرار نگرفته 
است. ش��ايد ناآرامي ها در برخي از شهرهاي كشور 
باعث توقف ارايه اين طرح در مجلس ش��ده است. با 
اين حال، از تازه ترين اظه��ارات معاون امور مجلس 
رييس جمهور چنين برداش��ت مي شود كه مجلس 
مترصد فرصت مناسب براي بازكردن پرونده تفكيك 
»مسكن« از »راه« است، چه آنكه حجم عقب ماندگي 
در طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال با گذشت 
هر يك روز، بيشتر مي شود و همچنين روز به روز بر 
حجم انتق��اد از دولت به واس��طه اين عقب ماندگي 
افزوده مي ش��ود و انذار نمايندگان مجلس به دولت 
مبني بر استفاده از ابزارهاي نظارتي نيز باال مي گيرد.

رستمقاسميميرود؟
انتخاب و اعتماد به رستم قاس��مي به عنوان وزير راه 
و شهرس��ازي از همان روز راي اعتم��اد در مجلس با 
حاش��يه هاي ريز و درش��تي همراه بوده اس��ت. اين 
حاشيه ها اما در اواخر مردادماه سال جاري )بازداشت 
يكي از مديران ارش��د وزارت راه و كمر درد و جراحي 
ديس��ك آقاي وزير( و همچنين طي هفته هاي اخير 
)تصاوير انتش��ار يافته از رستم قاس��مي در خارج از 
كش��ور( اوج گرفته اند. فارغ از اين حاشيه ها، كارنامه 
وزارت راه در ساخت مسكن دولتي به ميزان 4 ميليون 
در 4 س��ال نيز از نظ��ر نمايندگان مجل��س و برخي 
مقام هاي دولتي ناخوشايند است. طرحي كه از همان 
ابتدا، به زعم كارشناسان مستقل اقتصادي صرفا روي 
كاغذ جفت و جور بود و در عمل به سادگي و در زمان 
معين شده امكان تحقق نداشت. اما از آنجا كه دولت و 

نمايندگان مجلس به عنوان طراحان اصلي اين طرح 
حاضر به پذيرش اين ديدگاه نيستند، رستم قاسمي 
به ناخودآگاه در كرس��ي مقصر و متهم قرار مي گيرد. 
البته بايد تصريح كرد كه قاس��مي خود نيز به اجراي 
اين طرح باور داش��ته و دارد، ام��ا طي ماه هاي اخير از 
اشكاالتي )تامين مالي، تامين زمين و رشد روز افزون 
قيمت مصالح ساختماني( سخن مي گويد كه پيش از 
اين كارشناسان به آنها اشاره كرده بودند. در اين شرايط، 
به نظر مي رس��د، طرح تفكيك مسكن از راه همزمان 
مي تواند هم رستم قاسمي را از وضعيت گرفتار آمده 

در آن نجات دهد و هم كمي زمان براي دولت بخرد. 

تفكيكازچهزمانيمطرحبود؟
به گ��زارش »تع��ادل«، اگر چه طي س��ال هاي اخير 
همواره بحث ادغام و انتزاع برخي وزارتخانه ها مطرح 
بوده است، اما در دور تازه تمايل به انتزاع راه از مسكن، 
نخستين بار در 21 مرداد سال 1399 رضايي كوچي 
با بيان اينكه با وج��ود 1۵ معاون وزير و مديرعامل در 
وزارت راه و شهرس��ازي، مديريت تمام اين بخش ها 
توس��ط وزير امكان پذير نيست، گفته بود: در شرايط 
كنوني شهرداري ها و دهياري ها زيرنظر وزارت كشور 
هستند حال پيشنهاد ما اين است كه اين دو بخش به 
همراه حوزه مسكن، وزارت مسكن را تشكيل دهند و از 

سوي ديگر وزارت راه نيز تشكيل شود.
اواخ��ر مهر م��اه س��ال 1399 نيز كم��ال عليپور 
خنكداري، نايب رييس كميسيون عمران با اشاره به 
پيشنهاد كانون سراسري انبوه سازان براي تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي براي مديريت درست بازار 
مس��كن، گفته بود: به نظر من تفكي��ك وزارتخانه 
مذكور و تشكيل دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن 
و شهرسازي مي تواند به مديريت صحيح تر و تقويت 
اين دو حوزه كمك ش��اياني كند، زيرا در چند سال 
اخير ب��ه خاطر ادغام دو وزارتخان��ه مذكور، برخي 
مس��ووليت ها مانند توليد مس��كن پيگيري كامل 
نشد. در ۵ اسفند سال 1399 و در شرايطي كه هنوز 
بررس��ي و تصويب مواد طرح جهش توليد و تامين 
مسكن موس��وم به توليد 4 ميليون واحد مسكوني 
در 4 سال در مجلس نهايي نشده است، نيز رييس 
كميس��يون عمران مجلس با تاكيد ب��ر اينكه اين 
كميسيون احياي وزارت مس��كن را دنبال خواهد 
كرد، در صفحه شخصي خود در توييتر نوشته بود: 
»انتظار تحول و جبران عقب ماندگي گذشته حوزه 
توليد مس��كن با معاونت در  وزارت  راه و شهرسازي 

ميس��ر نخواهد ش��د. بازآفريني بافت هاي فرسوده 
شهري، مقاوم سازي مساكن روستايي و توليد يك 
ميليون واحد مسكوني در سال، وزارتخانه مستقل 
مي طلبد.  كميس��يون  عمران ب��ا همراهي  مجلس  
انقابي احياي  وزارت  مسكن را دنبال خواهد كرد.«

بحثيدامنهداردر9سالگذشته
به گ��زارش »تعادل«، بحث تفكيك »مس��كن« از 
»راه« اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازدهم دارد. 
در پي روي كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه 1392  
كارگروهي براي بررسي كارشناسي موضوع تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي در اين وزارتخانه تشكيل 
شد، اما تا تيرماه سال 1396 خبري از اين كارگروه 
بي��رون نيامد. در س��ال 96 اما اليح��ه دو فوريتي 
تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي به وزارتخانه »راه 
و ترابري« و »مسكن و شهرسازي« تقديم مجلس 
دهم شد كه با استقبال مواجه نشد و در گام اول به 
اليحه اي يك فوريتي تنزل يافت و در گام بعدي نيز 

كا تصويب نشد و به سر انجام نرسيد.

لزوماقداماتتكميليبرايحملونقل
در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و مسكن 
فارغ از مثبت ي��ا منفي خواندن انت��زاع وزارتخانه، 
متفق القول هستند كه اجراي تصميمات و گام هاي 
جديد ضروري تر از تفكيك وزارتخانه مي تواند به رشد 
حوزه ها كمك كند و تصميم جداسازي وزارتخانه ها 
به تنهايي اثرگذار نيس��ت و اقدام��ات مكملي براي 
افزايش اثرگ��ذاري اي��ن تصميم ض��روري به نظر 
مي رسد. به گمان كارشناسان هوايي، انتزاع مسكن 
از راه مي تواند منجر به پيگيري دقيق تر و مسووالنه تر 
مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوايي شود. در 
اين حال، كارشناسان جاده اي بر اين باورند كه ادغام 
يا تفكيك وزارت راه و شهرسازي تاثيري در حوزه راه 
و همچنين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ندارد و برهمين اساس به نظر مي رسد تداوم شرايط 
كنوني مناسب تر باشد. با وجود اين، انتزاع »مسكن« 
و »راه« سدي در مقابل شهرسازي ريل پايه است، چرا 
كه در وزارتخانه كنوني مساله احداث ايستگاه هاي 
راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازي ريل پايه 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت كه در صورت تفكيك، 
اين توجه از ميان خواهد رفت. در عين حال، تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه راه و ترابري و 
مسكن و شهرسازي، بيش از ساير حوزه ها بر بخش 

مسكن اثرگذار اس��ت. اگر چه تفكيك راه از مسكن 
داراي مزيت ه��اي متع��ددي مي تواند باش��د، اما 
فراموش نكنيم كه بزرگ ترين طرح مسكني تاريخ 
كشور كه البته با مشكات و انتقادات فراواني رو به رو 
بوده و هست، در دولت احمدي نژاد در شرايطي كليد 
خورد و پي گرفته شد كه وزارت مسكن با وزارت راه 
ادغام شده بود و به صورت كنوني، به عنوان وزارت 

راه و شهرسازي شناخته مي شد.

اولينتقابلمجلسبادولتسيزدهم
اگر چه در 23 تير 1400، رييس كميس��يون عمران 
مجلس تصريح كرد، براي اجراي طرح جهش توليد 
مسكن و تحقق وعده هاي رييس جمهور منتخب در 
زمينه ساخت مسكن بايد وزارتخانه مستقل مسكن 
و شهرس��ازي تشكيل ش��ود. اما در 19 مرداد 1400 
درحالي كه محافل مختلف كارشناس��ي و رسانه اي 
منتظر اعام وصول فهرست كابينه پيشنهادي ابراهيم 
رييسي، رييس جمهور از سوي مجلس بودند، رييسي 
با ارس��ال نامه اي به مجلس درخواس��ت كرد تا طرح 
تفكيك »راه« از »مسكن« به مدت يك سال مسكوت 
بماند. پس از گذش��ت يك روز از درخواس��ت رييس 
دولت سيزدهم، طرح مس��كوت ماندن »يك ماهه« 
طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه 
و شهرسازي و تشكيل »وزارت حمل و نقل« و »وزارت 
ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين« در نشست 
علني مجلس بررسي شد و نمايندگان در نشست علني 
روز چهارش��نبه، 20 مردادماه 1400 مجلس با 120 
رأي موافق، 11۵ رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 
 2۵۵ نماين��ده حاض��ر در صحن با مس��كوت ماندن 
يك ماهه اين طرح مخالفت كردند. براين اساس، مقرر 
شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در دستوركار 
صحن مجلس قرار گيرد. اگر چه رييس جمهور طي 
نامه اي خواس��تار مس��كوت ماندن يك ساله طرح 
انتزاع وزارت راه و شهرسازي شده بود، اما سيدجليل 
ميرمحمدي ميبدي درخواست كننده طرح مسكوت 
ماندن يك ماهه اين طرح، در تشريح هدف اين طرح 
گفته بود: »با توج��ه به اينكه دولت جديد به تازگي 
اس��تقرار پيدا كرده صاح اين اس��ت كه وزير راه و 
شهرسازي بعد از دريافت رأي اعتماد اليحه اي را در 
اين مورد به مجلس ارايه كند.« اما پس از اس��تقرار 
دولت، وزير جديد اجراي قانون جهش توليد مسكن 
را در دستور كار خود قرار داد و موضوع تفكيك راه و 

مسكن به كلي به فراموشي سپرده شد. 
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واگذاريخانههايلوكس
منطقهيكبهخواص

رييس كميته بودجه ش��وراي ش��هر تهران گفت: 
تع��دادي از خانه هاي بزرگ منطق��ه يك تهران به 
عده اي خاص واگذار شده است.  ميثم مظفر، رييس 
كميته بودجه شوراي شهر تهران در گفت وگو با مهر، 
با اشاره به حسابرسي هاي شهرداري تهران از مناطق 
مختلف گفت: در حسابرسي هايي كه شوراي شهر 
از مناطق 22 گانه انجام داده اس��ت شاهد يك رويه 
و تخلفي از س��وي ش��هرداري تهران در دوره هاي 
گذشته هستيم كه اين حسابرسي مرتبط با سال 96 
تا 99 است و در بستر اين حسابرسي اماكي از سوي 
شهرداري تهران بدون مصوبه شوراي اسامي شهر 
تهران به نهادها، اشخاص و افرادي واگذار شده است. 
مظفر در حالي مديريت شهرداري در دوره گذشته 
را متهم به واگذاري اماك ش��هرداري به غير كرده 
است كه در پايان دوره 12 ساله قبل از مديريت پنجم 
ش��هرداري تهران، پرونده موسوم به اماك نجومي 
مطرح شد و از همين رو، اعضاي شوراي پنجم تاش 
بي نظيري براي شناس��ايي و بازپس گيري اماك 
ش��هرداري از افراد غير آغاز و اين مساله را به يكي از 
نقاط قوت عملكرد كاري خود بدل كرد. وي ادامه داد: 
برخي از اي��ن واگذاري ها با كاربري عمومي و برخي 
كاربري شخصي و سياسي دارد. متأسفانه شاهد اين 
هستيم كه در منطقه يك تهران بيش از 1۵ پاك 
به اشخاص با كاربري مسكوني در دوره قبل واگذار 
شده است. مظفر تصريح كرد: در ميان اين خانه هاي 
واگذار شده افرادي در خانه هاي 300 و 2۵0 متري 
در منطقه يك كه متعلق به جيب مردم و شهرداري 
تهران است زندگي مي كنند. رييس كميته بودجه 
شوراي شهر تهران با اشاره به افرادي كه اين خانه ها 
را دريافت كرده اند اظهار كرد: در اين ميان كارگردان 
تلويزيون، رجال سياسي سابق، شهردار سابق يكي از 
مناطق و كارمندان شهرداري هاي مناطق مختلف 
ديده مي شوند و نمي دانيم آنها از چه طريق و با چه 
اس��تداللي حقوق عمومي مردم را دريافت كرده اند 
و چ��را اين حق به يك فرد تخصي��ص يافته كه آنها 
بتوانند در يك خانه 300 متري و در منطقه 1 بدون 
مصوبه شوراي شهر زندگي كنند. وي با بيان اينكه 
فرصت كوتاه يك ماه از امروز به شهردار تهران داده 
شده است گفت: شهرداري موظف است ظرف مدت 
يك ماه نسبت به ساماندهي و اخذ مصوبه هاي الزم 
در صورتي كه منطق داشته باشد و موارد خاصي باشد 
كه خدمات عمومي به شهر و شهروندان ارايه دهد را به 
شوراي شهر معرفي كند و شهرداري موظف است در 
مدت يك ماه موضوع را ساماندهي كند. رييس كميته 
بودجه شوراي شهر تهران درباره ساير اماك واگذار 
شده شهرداري تهران بيان كرد: متأسفانه شاهد اين 
هستيم كه اقوام مختلف در كشور حتي با كاربري هاي 
به ظاهر فرهنگي يك س��اختمان را گرفته اند براي 
مثال س��اختمان يك قوميت مقيم در تهران داراي 
كاربري هاي مختلف مانند حسينيه، انجمن نخبگان 
و مخترعين شده است. مظفر تصريح كرد: اين موضوع 
نيازمند سياس��ت گذاري و تعيين تكليف توس��ط 
شوراي شهر اس��ت طبق بند 6 ماده ۵۵، شهرداري 
اجازه ندارد بدون مصوبه شوراي شهر اماك را واگذار 
كند زيرا اي��ن كار يك تخلف محرز اس��ت در حال 
حاضر ش��هرداري در اين حوزه تأخير داشته است. 
وي ادامه داد: انتظار ما اين بود كه شهرداري هرچه 
س��ريع تر عمل كند البته گويا شهرداري ليستي را 
آماده كرده و در حال ساماندهي و ارسال به شوراي 
شهر است اما هنوز نامه به شوراي شهر ارسال نشده 
است همچنين اخطاريه هايي در دوره جديد براي 
خانه هاي مسكوني رفته است و انتظار ما اين است با 

جديت و سرعت بيشتري موضوع دنبال شود.

موتورسيكلتهايتهران
جايپاركويژهميگيرند

مديركل مهندس��ي و ايمن��ي ترافي��ك معاونت 
حم��ل و نقل و ترافيك از اجراي طرح س��اماندهي 
موتورس��يكلت ها در حاش��يه معابر خبر داد. سيد 
حسين حس��يني نژاد در گفت وگو با ايسنا، با اعام 
خبر اجراي طرح س��اماندهي موتورسيكلت ها در 
پياده رو و معابر، گفت: به صورت پايلوت چند معبر در 
مناطق مختلف تهران انتخاب شد تا طرح ساماندهي 
موتورسيكلت ها در آن اجرا شود كه براساس اين طرح 
پايلوت، خيابان ه��اي جمهوري و طالقاني انتخاب 
ش��دند و در اين معابر فضاي پارك خودرو را حذف 
كرده و با نصب نرده فلزي و خط كشي، محل توقف 
موتورسيكلت ها را در كنار خيابان مشخص كرديم.

وي اف��زود: اج��راي اين ط��رح در معاب��ري كه به 
صورت پايلوت انتخاب ش��ده، سبب شده است كه 
موتورسيكلت ها از سطح پياده رو پاكسازي شده و 
به طور منظم در حاشيه معبر مستقر شوند كه اين 
كار عاوه بر برقراري نظم باعث افزايش امنيت نيز 
شده است. حسيني نژاد با بيان اينكه در 2 منطقه اين 
طرح به صورت پايلوت اجرا شده و با توجه به موفقيت 
آميز بودن آن و رضايت م��ردم، از معاونت حمل و 
نقل 22 منطقه درخواست كرديم كه معابرشان را 
كه پتانسيل اجراي اين طرح را دارد، معرفي كنند 
تا ساماندهي موتورس��يكلت ها در دستور كار قرار 
گيرد، گفت: وقتي براي موتورسيكلت ها جاي پارك 
تعبيه شود تردد عابرين در پياده رو تسهيل مي شود 
و در حاشيه معبر سواره رو، موتورها به صورت منظم 
پارك مي ش��وند. چرا كه بعضا ديده شده در برخي 
معابر آنقدر موتور در پياده رو پارك شده كه عابر پياده 
ترجيح مي دهد كه از مسير سواره رو حركت كند كه 
اين مساله خطرزا است. وي با بيان اينكه در اين طرح 
موتورسيكلت ها به جاي پياده رو در حاشيه خيابان 
آن هم با نظم و ترتيب مس��تقر مي ش��وند، افزود: به 
مناطق اعام كرده ايم كه محورهاي خود را كه مملو از 
موتورسيكلت است معرفي كنند تا نسبت به ساماندهي 

موتورسيكلت ها در همه مناطق اقدام كنيم.

دستورپوتينبرايمشاركت
در۲پروژهريليايران

دستيار رييس جمهور روسيه از دستور والديمير پوتين 
به مسووالن اين كشور براي اجراي خط آهن رشت-

آستارا، برقي سازي خط اينچه برون- گرمسار و افزايش 
ظرفيت هاي همكاري هاي حمل و نقلي دو كشور ايران 
و روس��يه خبر داد. به گزارش تسنيم، رستم قاسمي 
وزير راه و شهرس��ازي ايران با ايگور لويتين دستيار 
رييس جمهور روسيه در خصوص افزايش همكاري هاي 
حمل و نقلي و تكميل پروژه ريلي رشت-آستارا ديدار 
و گفت وگو كرد.قاسمي با اعام اينكه مذاكرات با هيات 
روس��ي مذاكرات مناسب، طوالني و مثمرثمري بود، 
گفت: درباره تكميل خط آهن رشت-آس��تارا، طرف 
روسي طرح مالي اين طرح را ارايه كرد و مقرر شد تا ما 
آن را بررسي كرده و نتيجه را اعام كنيم و در مجموع 
مذاكرات بس��يار مناس��ب بود. وزير راه و شهرسازي 
اف��زود: هم اكنون يك روز در ميان يك قطار روس��ي 
وارد بندر شهيدرجايي مي شود با اين حال اين امكان 
وجود دارد كه در روز، پنج قطار روسي از سرخس وارد 
ايران شود كه در اين باره مذاكرات مفصلي انجام شده 
است. قاسمي در اين ديدار با تاكيد بر اينكه جمهوري 
اسامي ايران براي همكاري با روسيه ممنوعيتي ندارد، 
گفت: ايران آمادگي دارد تا روابط حمل و نقلي خود را با 
روسيه به باالترين سطح برساند. وزير راه و شهرسازي 
حمل و نقل ريلي را با توجه به ويژگي ارزان بودن، حمل 
و نقل انبوه و ايمني و حفظ محيط زيس��ت از بهترين 
روش هاي حم��ل ونقل براي افزاي��ش ظرفيت هاي 
ترازيت برش��مرد و خواستار اس��تفاده از اين بخش با 
اتصال روس��يه به خطر ريلي كريدور شمال-جنوب 
ش��د. همچنين ايگور لويتين دستيار رييس جمهور 
روس��يه در حاش��يه اين نشس��ت گفت: ما بر اساس 
دستور رييس جمهور روس��يه براي اجراي خط آهن 
رشت-آستارا، برقي سازي خط اينچه برون- گرمسار 
و افزايش ظرفيت هاي همكاري هاي حمل و نقلي دو 
كشور ايران و روسيه به ايران سفر كرديم. در مذاكرات 
دو جانبه هيات هاي روس��ي و ايراني كه شامل معاون 
وزير حمل و نقل روسيه و معاونان وزير راه و شهرسازي 
كش��ورمان بود با اش��اره به بازديد بازرگانان روسي از 
بندرعباس و اعام ظرفيت هاي بندري و عملياتي بر 
افزايش همكاري هاي حمل و نقلي دو كش��ور تاكيد 
و مقرر شد تا كارگروهي تشكيل و موضوع مربوط به 
تكميل خط آهن رشت-آستارا نهايي و عملياتي شود. 
تاكيد بر سند حمل و نقلي باكو و اسناد كنفرانس وزراي 
 حمل ونقل كشور هاي آس��ياي مركزي، موافقتنامه 
سه جانبه ايران، آذربايجان و روسيه و موافقتنامه دو 
جانبه ايران و روس��يه، توجه جدي به مسير ترانزيتي 
ايران در منطق��ه، افزايش حجم ترانزيت از برنامه 1۵ 
ميليون تني به ۵0 ميليون تن و تبديل ايران به هاب 
ترانزيت منطقه از موارد مطرح اين نشست دو جانبه بود.

افزايش۲۱درصديترانزيت
جادهايدرنيمهاول۱۴۰۱

بر اساس اعام وزارت راه و شهرسازي در نيمه نخست 
امسال ۵.۷ ميليون تن كاال از كشور ترانزيت شده كه 
سهم حمل ونقل جاده اي و ريلي به ترتيب 21 درصد 
رش��د و 1۵.۵ درصد كاهش يافته اس��ت. به گزارش 
تسنيم، بر اساس اعام وزارت راه و شهرسازي در نيمه 
نخست امسال ۵ ميليون و ۷61 هزار تن كاال از كشور 
ترانزيت ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
14.4 درصد افزايش يافته است. از اين ميزان ترانزيت، 
۵ ميليون و 1۷ هزار تن از طريق جاده و ۷44 هزار تن از 
طريق ريل جابه جا شده كه در بخش جاده اي رشد ۵0.8 
درصد و در بخش ريلي كاهش 1۵.۵6 درصدي نسبت 
به نيمه نخست سال گذشته را نشان مي دهد. همچنين 
از مجموع ترانزيت زميني 4 ميلي��ون و 100 هزار تن 
محموالت عبوري غيرنفتي )با رشد 1۷ درصد نسبت 
به سال گذشته( و يك ميليون و 66 هزار تن محموله هاي 
عبوري نفتي با افزايش 8.4 درصدي بوده است. تخليه 
و بارگيري كاالي ترانزيتي در بنادر كشور نيز طي نيمه 
نخست امس��ال 4.2 ميليون تن بوده كه در مقايسه با 

نيمه اول سال گذشته 1۵.6 درصد رشد داشته است.

ترددمرزيبين
ايرانوتركمنستانعاديشد

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي گلستان گفت: 
با ورود يك دستگاه ناوگان تركمنستاني به پايانه مرزي 
اينچه برون، تردد مرزي بين كشور ايران و تركمنستان 
از اين پايانه پس از 32 ماه وقفه به صورت عادي برقرار 
ش��د. به گزارش تس��نيم، عادل مصدقي گفت: يك 
دستگاه ناوگان تركمنستاني براي عمليات ترانشيپ 
كاال )بارگيري از يك كاميون ديگر( بدون هيچگونه 
محدوديت و طبق روال عادي ديروز چهارشنبه وارد 
پايانه مرزي اينچه برون شد. مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي گلستان با بيان اينكه اين كاميون حاوي 
24 تن كاشي و سراميك بود، افزود: تركمنستان پايانه 
مرزي اينچه برون را از اسفند 98 تا مهر 1400 به طور 
يكجانبه مسدود كرده بوده و از مهر 1400 تاكنون به 
صورت محدود و با روش تبادل يدك فعاليت داشته 
است. مصدقي گفت: سفر هيات اقتصادي استان به 
تركمنستان در اواخر مهر امسال و ديدار هاي دوجانبه 
و چندجانبه اداره كل و مقامات استان با آژانس حمل 
و نقل جاده اي استان بالكان تركمنستان و پيگيري ها 
و مكاتبات انجام ش��ده با مقامات ارش��د سازماني و 
كش��وري پس از اين سفر با مقامات تركمنستاني در 
برقراري تردد عادي بين دو كشور تاثيرگذار بوده است. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي گلستان 
اظهار اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك شاهد 
عبور ناوگان ايراني و گلس��تاني از مرز اينچه برون 
خواهيم بود. حدود 11 هزار ناوگان باري با 24 تن 
وزن در ش��ش ماه نخست امس��ال از پايانه مرزي 

اينچه برون به صورت يدك به يدك تردد كردند.

رستمقاسميازوزارتراهوشهرسازيميرود؟

معاونرييسجمهور:رييسيباطرحموضوعتفكيكوزارتراهوشهرسازيدردولتموافقتكرد

ازترددهايغيرضرورياجتنابكنيد

چراغ سبز دولت به مجلس

صدورهشدار»زرد«آلودگيهوادراستانتهران
مديركل مديريت بحران استان تهران گفت: با توجه به 
اعام سازمان هواشناسي تا اواخر وقت شنبه به دليل 
پايداري نسبي جو و عدم وجود وزش باد قابل ماحظه، 
در بخش هاي مركزي و نيمه جنوبي اس��تان تهران 

آلودگي هوا پيش بيني شده است.
به گزارش ايرنا، حامديزدي مه��ر با بيان اينكه طبق 
بررسي ها كاهش كيفيت و افزايش شاخص آلودگي هوا 
مورد انتظار است، افزود: با توجه به اين ارزيابي ها، هوا در 

حد ناسالم براي گروه هاي حساس است.
وي گفت: در مواقع بحران آلودگي هوا توصيه اكيد اين 
است كه افراد حساس شامل سالمندان، مادران باردار، 
كودكان و افراد داراي س��ابقه بيم��اري قلبي عروقي 
و تنفسي از تردد در معابر ش��هري خودداري كنند و 
ساير افراد نيز با استفاده از ماسك مناسب و در مواقع 
ضروري خارج شوند و حضور در فضاي باز را به حداقل 

كاهش دهند.
مديركل مديريت بحران اس��تان ته��ران گفت: به 
ش��هروندان توصيه مي ش��ود در زمان آلودگي هوا 
از حضور در بوس��تان ها و پياده روي در اين اماكن 
خودداري كنند و در صورت اس��تفاده از خودروي 

شخصي با استفاده از ماسك مناسب شيشه ها را باال 
نگهدارند و در صورت ضرورت براي خروج از منزل 
يا محل كار حتمًا از ماسك مناسب استفاده كنند. 
در همين حال، اداره كل هواشناس��ي استان تهران 
نسبت به افزايش آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت 

هوا در برخي مناطق هشدار داد.
اداره كل هواشناسي استان تهران، با صدور هشدار زرد 
رنگ از پايداري نسبي هوا و سكون جو، عدم وزش باد 
قابل ماحظه، افزايش آالينده هاي جوي ويژه ذرات 
معلق كمت��ر از 2.۵ ميكرون تا اواخر وقت ش��نبه در 

مناطق مركزي و نيمه جنوبي استان تهران خبر داد.
در اين شرايط جوي انباشت نسبي آالينده ها، افزايش 
شاخص هاي آلودگي جو و كاهش كيفيت هوا در حد 
ناسالم براي گروه هاي حساس و در صورت عدم مهار 
مناب��ع آالينده ثابت و متحرك، در بعضي س��اعت ها 
احتمال كاه��ش كيفيت هوا در برخي مناطق در حد 

ناسالم براي تمام گروه ها دور از انتظار نيست.
اداره كل هواشناسي استان تهران براي جلوگيري 
از آس��يب هاي اين ش��رايط جوي مديريت بهينه 
در اس��تفاده از س��وخت و زمان فعاليت واحدهاي 

صنعتي، اجتن��اب از حضور در فضاي باز براي افراد 
داراي سابقه بيماري هاي قلبي و ريوي، اجتناب از 
رفت و آمدهاي غير ضروري به نواحي پرتردد براي 

افراد سالمند و خردسال را توصيه كرده است.
بر اس��اس اين گزارش، هشدار زردرنگ به معناي اين 
است كه پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن است 
در سفرها و انجام كارهاي روزمره اختاالتي را ايجاد 
كند. اين هش��دار براي آگاهي مردم صادر مي شود تا 
بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي جوي 
داشته باشند كه از حالت معمول كمي شدت بيشتري 
دارد. از سوي ديگر مسووالن نيز در جريان اين هشدارها 
قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد تمهيداتي را بينديشند.

تداومبارشباراندربرخياستانهايكشور
سازمان هواشناسي همچنين از ادامه فعاليت سامانه 
بارشي و نفوذ سامانه جديد تا روز يكشنبه )22 آبان( 
خبر داد كه موجب بارش باران، رعدوبرق، تگرگ و در 

مناطق سردسير بارش برف خواهد شد.
به گزارش ايرنا، امروز )ش��نبه 21 آب��ان( در اردبيل، 
گيان، مازندران، گلستان، آذربايجان شرقي، زنجان، 

قزوين، ايام، لرستان، همدان، مركزي، چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، بوشهر، 
نيمه ش��مالي فارس، اصفهان، يزد، خراسان جنوبي، 
تهران، قم، البرز و غرب و جنوب سمنان بارندگي و رعد 

و برق وكاهش دما پيش بيني مي شود.
روز يكشنبه در مازندران، گلستان، ارتفاعات و دامنه 
نيمه شمالي كرمان، سمنان، خراسان جنوبي، خراسان 
شمالي، خراسان رضوي، يزد و شمال و شرق اصفهان 

بارندگي ها تداوم خواهد داشت.
اثر مخاطره نيز لغزندگي جاده ها، اختال در سفرهاي 
بين شهري به ويژه در عبور از گذرگاه هاي كوهستاني، 
احتمال آبگرفتگي محدود و محلي، احتمال باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها، احتمال تاخير در پرواز و احتمال 

خسارت به صنعت كشاورزي عنوان شده است.
س��ازمان هواشناسي در هشدار س��طح زرد نسبت 
به احتياط در سفرهاي برون ش��هري، احتياط در 
فعالي��ت كوهنوردي و جابه جايي عش��اير كوچ رو، 
آمادگي زمس��تاني راهداري به ويژه در گردنه هاي 
مناطق سردس��ير، احتياط در قرار دادن نهاده هاي 

كشاورزي در فضاي باز را توصيه كرده است.



عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اعتقاد دارد در دنيا 
براساس سن و ش��غل افراد، سطح دسترسي به فضاي 
مجازي تعيين مي ش��ود، اما در ايران اين فضا رها شده 
است. به گفته وي مجلس هيچ مصوبه اجرايي براي طرح 
صيانت نداشته و اين طرح به شوراي عالي فضاي مجازي 
سپرده شده است، اين در حالي است كه مركز ملي فضاي 
مجازي به تازگي در گزارشي با تاكيد بر اينكه بيش از ۶۰ 
درصد كسب وكارهاي خرد، يعني بيش از يك ميليون، 
در سكوهاي داخلي مش��غول به فعاليت هستند و ۲۳ 
ميليون كاربر يكتا در شبكه هاي اجتماعي داخلي عضو 
ش��ده اند، اعالم كرد كه تالش اين سكوها براي ارتقاي 
كمي و كيف��ي خدمات و تامين حداكث��ري نيازهاي 
كاربران به مرور موجب افزايش كاربران فعال خواهد بود.
آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي روز سه شنبه 
به رياس��ت رييس جمهوري برگزار ش��د، ابوالحسن 
فيروزآبادي - دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي- در 
حاش��يه اين جلس��ه درباره بس��ته حمايت دولت از 
كس��ب وكارهاي اينترنتي گفت: اس��تفاده بيش��تر از 
پيام رسان ها و ش��بكه هاي داخلي در كشور و ثبات آن 
بررسي شد و آمارها نش��ان مي دهد بيش از ۶۰ درصد 
كس��ب وكارهاي خرد در ۱۰ زيرساخت داخلي فعال 
شده اند. دبير شوراي عالي فضاي مجازي افزود: در اين 
جلسه شاخص هايي از قبيل تحويل بسته هاي پستي 
بررسي شد كه حكايت از رشد قابل توجه نسبت به مرداد 
و شهريور داشت و نشان دهنده بازگشت رونق اقتصادي 
ديجيتال در حوزه كسب كار خرد و فضاي مجازي بود. 
طبق قول وزير ارتباطات اميدوار هس��تيم ظرف يك 
ماه مصوبه حمايت دولت از كس��ب وكارهاي اينترنتي 
اجرايي شود. پس از آن مركز ملي فضاي مجازي اعالم 
كرد مصاحبه تلويزيوني دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
در هفدهم آبان ماه س��ال جاري در خصوص مهاجرت 
كس��ب وكارهاي خرد به س��كوهاي داخلي، انعكاس 
نادرست برخي از رسانه ها را به همراه داشته است؛ زيرا 
تاكيد فيروزآبادي در اين مصاحبه بر »كسب وكارهاي 
خرد« بوده كه برخ��ي از خبرگزاري ه��ا و پايگاه هاي 
خبري با حذف عبارت »خرد«، به اش��تباه اين آمار را 
به كل كسب وكارها تعميم داده اند. از اين رو اين مركز، 
گزارش تشريحي مربوط به آمار ارايه شده را جهت تنوير 
افكار عمومي ارايه داد. طبق اين گزارش، پس از بررسي، 
صحت سنجي و تطبيق گزارش هاي آماري منتشره از 
مراجع ذيل در خصوص اقتصاد اينستاگرام و تطبيق 
اين گزارش ها با گزارش هاي رصدي مركز ملي فضاي 
مجازي، ابعاد مختلف وابستگي اقتصاد ديجيتال كشور 
به اين سكوي خارجي احصاء و به اطالع تصميم گيران 
رسانده شده است. آنچنان كه در مصاحبه دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي به آن اشاره شده است، سكوهاي 
داخلي قابليت ميزباني از كسب وكارهاي خرد را داشته 
و مي توانند بس��تر مناس��بي براي خري��د و فروش و 

پشتيباني از صنوف و مشاغل مختلف باشند. 

   تنها ۶.۴ درصد از شهروندان 
خريد اينستاگرامي را ترجيح مي دهند

آنچنان كه اقتصاد ديجيتال را در سه اليه »هسته«، 
»اقتص��اد ديجيت��ال« و »اقتصاد ديجيتالي ش��ده« 
تقسيم بندي مي كنند، اقتصاد اينستاگرام نيز در اين 
سه بخش مورد بررس��ي قرار گرفته است. از مجموع 
گزارش هاي آم��اري مركز ملي فضاي مجازي، حجم 
بازار اينس��تاگرام در ايران در س��ال ۷۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه اگر بخش هاي فاقد آمار را به صورت 
تخميني ب��ه آن اضافه كنيم حداكث��ر ۷.۳ درصد از 
اقتصاد ديجيتال كشور را تشكيل خواهد داد. اين ۷.۳ 

درصد نسبت حجم بازار اينس��تاگرام به كل اقتصاد 
ديجيتال كشور بوده و سهم اقتصاد اينستاگرام نسبت 
به توليد ناخالص داخلي بسيار كمتر از اين مقدار است. 
مش��روح اين آمار بدين صورت اس��ت كه الف( سهم 
ترافيك اينستاگرام از كل حجم بازار فروش ترافيك 
توس��ط كاروران ارتباطي ثابت و سيار ۵۰ درصد بوده 
و معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان در س��ال جمع بندي 
شده است. ب( برآورد ميزان حجم بازار اينستاگرام در 
اليه دوم اقتصاد ديجيتال در حدود ۱۵ هزار ميليارد 
تومان در سال برآورد مي شود. حجم بازار در اين بخش 
محصول فعاليت خدماتي همچون خدمات تبليغاتي، 
خدمات پشتيباني مش��تريان، خدمات لجستيك، 
خدم��ات راهكار جامع و... اس��ت. ج( ب��رآورد حجم 
بازار »اقتصاد ديجيتال ش��ده« با اينستاگرام )شامل 
صفحات فروش البسه و پوشاك، هنرهاي تجسمي و 
دستي، لوازم آرايشي و بهداشتي، زيورآالت، خدمات 
آموزشي و ...( ۲۵ هزار ميليارد تومان در سال تخمين 
زده مي شود. مش��اغلي كه بر بستر اينستاگرام شكل 
گرفته يا توسعه يافته اند را در سه بخش اصلي مي توان 
تقسيم بندي كرد: بخش اول مشاغل صنفي، اين دسته 
از مشاغل داراي مجوز فعاليت از صنوف مختلف بوده و 
از شبكه هاي اجتماعي به عنوان بستري براي بازاريابي 
استفاده مي كنند. فروش اصلي اين دسته از مشاغل در 
خارج از اينستاگرام و با استفاده از درگاه هاي پرداخت 
اختصاصي يا به صورت حض��وري صورت مي پذيرد. 
بخش دوم مشاغل خرد، اين دسته از مشاغل به صورت 
صنف��ي فعاليت نمي كنند و ع��الوه ب��ر بازاريابي، از 
اينستاگرام و ديگر پيام رسان ها به عنوان ابزار ارتباطي با 
مشتريان خود استفاده مي كنند. بر اساس بررسي  هاي 
صورت گرفته حدود ۴۱۵ هزار صفحه اينستاگرامي 
متعلق به مشاغل خرد بوده كه شامل كسب كارهاي 
خانگي و مشاغل زيرپله اي هستند. پرداخت اين گروه 
از مشاغل عمدتا به صورت كارت به كارت يا پرداخت 
در محل انجام مي شود. بخش سوم، شاغل محتوايي؛ 
درآمدزايي اين دسته از مشاغل مبتني بر فروش كاال 
يا خدمات نيس��ت، بلكه از طريق مديريت صفحات 

اينستاگرامي و جذب مخاطب اقدام به جذب تبليغات و 
درآمدزايي مي كنند. اگرچه حدود ۶۰ درصد از مشاغل 
ايجادشده در اينستاگرام در اين بخش قرار دارند ولي 
حجم بازار اين گروه ۷.۵ درصد از كل است. بر اساس 
پيمايش  ملي كه در شهريورماه سال جاري انجام شده، 
تنها ۶.۴ درصد از ش��هروندان خريد اينستاگرامي را 
ترجيح مي دهند و داليلي از قبيل بي اعتمادي نسبت 
به فروشنده و تحويل كاال )۳۹ درصد(، تحويل كاال با 
مشخصات متفاوت )۱۱ درصد( تاخير در تحويل كاال 
)۳ درصد( و عدم امكان شكايت و پيگيري تخلفات )۸ 
درصد( به عنوان مهم ترين داليل بي اعتمادي به خريد 
اينستاگرامي ذكر شده اس��ت. بر اساس گزارش هاي 
دريافتي از سكوهاي داخلي و بررسي و صحت سنجي 
آنها، در حال حاضر بيش از يك ميليون كس��ب وكار 
خرد در ۱۰ سكوي داخلي مشغول به فعاليت هستند. 
پس از تقاطع گيري و حذف موارد مشترك مشخص 
ش��د كه بيش از ۶۰ درصد از كسب وكارهاي خرد در 
سكوهاي داخلي مش��غول فعاليت هستند. آنچنان 
كه در مصاحبه رييس مركز ملي فضاي مجازي تاكيد 
شده، سكوهاي داخلي امكانات الزم براي خدمت دهي 
به كسب وكارهاي خرد را دارا بوده و در مصوبه كارگروه 
اقتصاد ديجيتال، تسهيالت مناسبي براي اين گروه 
از خدمات در نظر گرفته ش��ده اس��ت. عالوه بر اين، 
سكوهاي داخلي هيچكدام از نقاط ضعف بي اعتمادي 
به خريد اينستاگرامي را ندارند و مي توانند با افزايش 
اعتماد عمومي نرخ فروش كسب وكارهاي خرد را به 

مراتب افزايش دهند.
در ح��ال حاض��ر ۴۱.۸ درص��د از جامع��ه كاربران 
شبكه هاي اجتماعي )معادل ۲۳ ميليون كاربر يكتا( 
در پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي داخلي عضو شده 
و به كاربران فعال اين س��كوها تبديل شده اند. تالش 
اين سكوها براي ارتقاء كمي و كيفي خدمات و تامين 
حداكثري نيازهاي كارب��ران به مرور موجب افزايش 
كارب��ران فعال، افزايش جذب كس��ب وكارهاي خرد 
در سكوهاي داخلي و بالتبع رشد و توسعه زيست بوم 
كسب وكارهاي مجازي در سكوهاي داخلي خواهد بود.

   عضو كميسيون امنيت ملي مجلس 
خواستار ارايه اينترنت طبقاتي شد

از سوي ديگر، اين روزها با توجه به شرايط اينترنت، 
بح��ث اينترن��ت طبقات��ي ب��ار ديگر به ش��كل پر 
رنگ تري در مركز توجه ها قرار گرفته است. »مهدي 
سعادتي« عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: »رهاشدگي 
فضاي مجازي در هيچ كش��وري وجود ندارد، بلكه 
در بسياري از كشور ها حتي سنين استفاده از فضاي 

مجازي نيز براي افراد تعريف شده است. 
به طور مثال، س��طح دسترس��ي نوجوانان، جوانان و 
اس��اتيد با يكديگر تفاوت دارد.« سعادتي اشاره كرد 
كه خطرات رهاشدگي فضاي مجازي بارها اعالم و اما 
ناديده گرفته شده اس��ت و حاال مجلس اين كوتاهي 
را ديده و وارد موضوع ش��ده است. او در همين رابطه 
گفت: »واقعيت هاي طرح صيانت با آنچه كه در فضاي 
مجازي ادعا ش��ده و دشمن نيز به آن دامن زده است، 
فاصله زيادي دارد. هدف از اجراي اين طرح، ساماندهي 
فعاليت در اين فضا است. هدف از اجراي اين طرح اين 
است كه ما بتوانيم شبكه ملي و فضاي مجازي جديد و 
قانونمند ايجاد كنيم كه راه اندازي و تقويت پلتفرم هاي 
داخلي يكي از اين اقدامات است.« به گفته سعادتي، 
مجلس هنوز مصوبه اجرايي در اين حوزه نداشته، اما 
در كميس��يون ها و كميته ها نظرات بسياري از افراد 
گرفته شده و به ش��وراي عالي فضاي مجازي سپرده 
ش��ده اس��ت: »اميدواريم آن چيزي كه به مصلحت 
نظام، كشور و مردم است، تصويب شود.« اين نماينده 
مجلس اعتقاد دارد پلتفرم هاي داخلي شايد اكنون 
قدرت رقابت با نمونه هاي خارجي كه چندين سال 
است فعاليت مي كنند را نداشته باشند، اما با توجه 
به توان داخلي مي توان پلتفرم هايي طراحي كرد كه 
قابل رقابت باشند. درحالي سعادتي از تعيين سطح 
دسترسي به فضاي مجازي براي افراد مختلف سخن 
مي گويد كه بسياري از كارشناس��ان و فعاالن اين 
حوزه معتقدند اينترنت طبقاتي هيچ توجيه منطقي 
نداشته و حتي منجر به بروز خشم عمومي مي شود.
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با نخريدن ارز  ارزان نمي شود
تغيير نكرده بنابراين ب��ازار به حالت عادي خود 
بازمي گ��ردد. اما در كش��ور ما كه ت��ورم موجود 
ب��ه علت چاپ پ��ول و تحريم و افزاي��ش نرخ ارز 
و افزايش دس��تمزد و... اس��ت نخري��دن كاالها 
موج��ب ارزان��ي آن نخواهد ش��د. كما اينكه در 
گذش��ته تمامي كمپين هاي نخريدن در كشور 
ما شكست خورد و سال هاي بعد همان قيمت ها 
خاطره شد. در شرايط تورمي مستمر در اقتصاد 
اي��ران، نخري��دن در كوتاه م��دت باعث كاهش 
تقاض��ا مي ش��ود و توليد كننده ي��ا توليدش كم 
مي شود يا ورشكس��ته خواهد شد. كاهش توليد 
باعث كاهش عرض��ه و در نتيج��ه كميابي كاال 
خواهد ش��د و قيمت ها مجددا افزايش مي يابند. 
مصرف كنن��دگان بار ديگ��ر با دي��دن افزايش 
قيمت ها تقاضايشان را افزايش مي دهند و حتي 
اقدام به خريد و انبار كردن كاال هم مي كنند تا از 
كميابي در امان باش��ند. همين كار باعث كمبود 
بيشتر و افزايش قيمت مي شود تا جايي كه عرضه 
آنقدر زياد ش��ود كه تقاضاي كاذب از بين برود و 
قيمت ها كمي از پيك خ��ود فاصله بگيرند. بازار 
تا چند سال آرام مي شود و دوباره شوك تورمي و 
افزايش قيمت كاالها اتفاق مي افتد. در اين بين 
هم دولت ها به جاي اجراي درست سياست هاي 
پولي و مالي اقدام به نرخ گذاري دس��توري براي 
كاالها و خدمات مي كنند تا جلوي افزايش قيمت 
را )كه خود مسبب آن بوده اند( بگيرند و در نتيجه 
ارز ۴۲۰۰ و نرخ دستوري خودرو... پديد مي آيد 
كه باعث ورشكستگي بنگاه ها هم مي شود و تنها 
راه چاره دوباره همان آزادسازي قيمت ها مي شود 
و اين چرخه مرتبا تكرار مي ش��ود. خالصه اينكه 
مس��بب افزايش قيمت ها مردم و تفاضاي مردم 
نيس��ت كه بگوييم حاال نخريد تا قيمت ها پايين 
بيايد. ارز صنايع قطع شده، هزينه هاي دستمزد 
و توليد افزايش يافته و كس��ي ك��ه مي تواند اين 
وضعيت را درس��ت كند دولت اس��ت و نه مردم. 
بنابراين راه حل ثب��ات در بازار اي��ران، در وهله 
نخست، رفع تحريم ها، مهار نوسانات ارزي، بهبود 
شاخص هاي توليد و ثبات در بازارهاي اقتصادي 
است. تا ريشه تورم و گراني هاي اخير رفع نشود، 
با كمپين هاي خريد نكني��د نمي توان گرهي از 

مشكالت گشود.

كوچ به پلتفرم هاي داخلي، 
دستوري نيست

تا جايي كه به خاط��ر دارم، در آن زمان حدود ۵ 
ميليارد تومان به آنها وام داده شد. ولي االن ميزان 
كاربران آنها ۱۰ درصد كاربراني هم نيس��ت كه 
در ش��بكه هايي مثل تلگرام و اينستاگرام حضور 
دارند. مساله اين است كه پيام رسان هاي داخلي 
بايد با اپليكيشن هايي مثل تلگرام رقابت كنند؛ نه 
موارد مشابه داخلي ديگر. پيام رسان هاي داخلي 
بايد بتوانند اعتماد م��ردم را جلب كنند كه اين 
امر با دستور و تفهيم انجام نمي شود؛ بلكه فرآيند 
بس��يار طوالني و پيچيده اي دارد و كوچ مردم به 
نرم افزارهاي داخلي با دس��تور محقق نمي شود. 
مسووالن در يك پروسه ۱۵ تا ۲۰ ساله شرايطي 
را فراه��م كردند كه اكثر كاربران به ش��بكه هاي 
اجتماعي خارجي رفته اند. حال بايد زمان كافي 
براي اعتمادسازي صرف شود. راه صد ساله را يك 

شبه نمي توان طي كرد.

تاثير عوامل روي بورس
 خود گرفت درصورتي كه اگر در س��ال ۹۸ وارد 
بازار مي شد اهالي و فعاالن بورسي دليل توسعه 
بازار را معامالت الگوريتمي مي دانستند اما چون 
در نزول بازار نرم افزارهاي الگوريتمي معرفي شد، 
توس��عه پيدا كرد و از سازمان براي ارايه خدمات 
مجوز گرفت اين ش��ائبه ايجاد ش��د كه بخشي 
از ن��زول بازار به خاطر اين معامالت اس��ت. آمار 
دقيقي از حجم معامالت الگوريتمي وجود ندارد 
اما آنچه معلوم اس��ت اينكه در اين روزهاي بازار 
نوسان گيران بسيار فعال شده اند و همانطور كه 
گفته شد معامالت الگوريتمي به اين افراد كمك 

شاياني مي كند.

درباره پلتفرم روبيكا، سوپر 
اپليكشيني كه بايد بيشتر بشناسيد

روبيكا، بس��يار فراتر از يك اپليكيش��ن براي سرگرمي، 
پلتفرمي جامع و امن براي پاسخ به تمام نيازهاي كاربران 
ايراني در فضاي مجازي، از جمله پيام رس��اني، ش��بكه 
اجتماعي، فروش��گاه و پخش فيلم و س��ريال است. به 
گزارش خبرگزاري موج، روبيكا، يك سوپراپليكيش��ن، 
با مجموعه اي از خدمات گس��ترده است. يك پلتفرم با 
زيرساختي امن و بزرگ، كه توانايي ارايه خدمات به بخش 
زيادي از كاربران، با حفظ كيفيت شبكه، پايداري و سرعت 
باال را داراس��ت. سهامداران روبيكا را دو اپراتور همراه اول 
و ايرانسل تشكيل مي دهند كه هر كدام ۴۰ درصد سهم 
داشته و ۲۰ درصد باقيمانده نيز در اختيار سازندگان اين 
پلتفرم است.  روبيكا، بسيار فراتر از يك اپليكيشن براي 
سرگرمي، پلتفرمي جامع و امن براي پاسخ به تمام نياز هاي 
كاربران ايراني در فضاي مجازي، از جمله پيام رس��اني، 
شبكه اجتماعي، فروشگاه و پخش فيلم و سريال است. هر 
چند اين پلتفرم، در يك سال گذشته با مشكالتي از جمله 
حذف از استور هاي بين المللي به خاطر تحريم هاي امريكا 
يا اخطار گوگل پلي پروتكت در آبان ۱۴۰۱ )كه طي يك 
روز مرتفع شد( مواجه بود، اما هم اكنون با داشتن بيش از 
۵۰ ميليون نصب، ۳۵ ميليون كاربر فعال و ۱۷ ميليون 
كاربر روزانه، به عنوان پر مخاطب ترين پيام رسان بومي در 
حال فعاليت است. همچنين پيام رسان روبيكا، با استفاده 
از سيستم end to end encrypt در ارسال پيام هاي 
صوتي و تصويري، يكي از امن ترين پيام رسان ها است و 
حفاظت از حريم خصوصي و امنيت كاربران را تضمين 
مي كند. همانطور كه اشاره ش��د، با توجه به ارتباط اين 
روبيكا به دو اپراتور بزرگ كشور، مي توان گفت كه باالترين 
سرعت و كيفيت ارتباطي را نيز در ميان ساير پيام رسان ها 
داراست. در ادامه تعدادي از بخش ها و امكانات مختلف اين 

سوپراپليكيشن به استحضار مي رسد: 
پيام رس�ان:  پيام رسان روبيكا، قابليت ارسال محتواي 
متني، تصويري، ويدئو، فايل، ويس، ساخت كانال و گروه، 
آمار كانال ها، پخش زنده، س��اخت نظرسنجي و آزمون، 
اتاق گفت وگوي صوتي، تماس صوتي و تصويري و ارسال 

موقعيت مكاني را دارد. 
شبكه اجتماعي روبينو:  از طريق شبكه اجتماعي روبينو 
مي توانيد عكس ها و ويدئو هاي خود را به اشتراك بگذاريد. 
رويداد هاي جذاب روزانه را مي توان از طريق بخش استوري 
دنبال كرد. امكان پخش زنده و تعامل با مخاطبين. بخش 
ويترين از پرطرفدارترين و پربازديدترين بخش هاي روبينو 
است. پست ها بر اساس معيار هاي متنوعي در ويترين قرار 
مي گيرند و بصورت چرخشي چندين مرتبه در روز تغيير 
مي كنند. در مورد ورود پست ها به بخش ويترين بر اساس 
الگوريتمي پيچيده و خودكار، تصميم گيري مي شود اما، 
به زبان ساده، در صورتي كه يك پست تعداد اليك، بازديد، 
كامنت و... بااليي داشته باشد و اين اعداد با هم متناسب 
باشند، به بخش ويترين وارد مي شود. هزينه اينترنت براي 

استفاده از روبينو به صورت تمام بها محاسبه مي شود.
بخش فيلم و س�ريال:  مي توانيد فيلم و سريال هاي 
محبوبتان را بدون نياز به خريد اشتراك در روبيكا تماشا 
كنيد. بيش از ۶۰۰۰۰ عنوان فيلم و سريال و انيميشن 
درح��ال حاضر در اين بخ��ش وجود دارد. هم��راه اول و 
ايرانسل دو سهامدار اصلي روبيكا هستند و فقط تماشاي 

فيلم و سريال با اينترنت اين دو اپراتور امكان پذير است. 
كس�ب درآمد:  فقط با داشتن كانال يا صفحه روبينو، 
مي توانيد با توليد و انتشار محتوا كسب درآمد كنيد. تمام 
س��ازندگان كانال در پيامرسان و صفحات روبينو، عضو 
سيستم كسب درآمد هستند و مي توانند از اين قابليت 
روبيكا استفاده كنند. كسب درآمد در روبيكا به اين شكل 
است كه كاربران مي توانند از طريق كاربر فعال و مصرف 
ترافيك اعضاي كانال يا دنبال كنندگانش، درآمد كسب 
كنند.  در باالي بخش سرويس ها، آيكون كسب درآمد را 
مي توانيد ببينيد و جزييات پنل درآمدتان )قوانين- احراز 

هويت-تسويه ها – جريمه ها( را مشاهده نماييد.
فروشگاه:  فروشگاه، جديدترين سرويس روبيكاست كه 
با هدف آسان كردن فرآيند خريد و فروش راه اندازي شده 
است. با افتتاح اين سرويس، كاربران روبيكا قادر خواهند 

بود كاال هاي مورد نظرشان را آسان تر بخرند و بفروشند. 
امكانات ويژه سرويس فروشگاه
٭ امكان تعريف و افزودن كاال به فروشگاه

٭اتصال مستقيم پس��ت روبينو به بخش خريد كاال در 
فروشگاه )اين يعني شما مي توانيد كاربر  را مستقيما از 
پست روبينويي كه در آن كاال را تبليغ كرده ايد، به صفحه 

خريد همان كاال در فروشگاهتان هدايت كنيد.( 
٭ امكان درخواس��ت خريد و ثبت س��فارش كاال ها 

توسط كاربران
٭امكان پروموش��ن و درخواست تبليغات رسمي در 

صفحه اصلي و ويترين

همراه اول بيشترين تعداد 
مشتركان اينترنت را دارد

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات، به عنوان رگوالتور عرصه 
ارتباطات كشور، آمار مربوط به سه ماهه تابستان ۱۱۴۰ را 
منتشر و وضعيت اپراتورهاي ارتباطي را در شاخص هايي 
مش��خص طبقه بندي كرده است. بر اس��اس اين آمار كه 
وضعيت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سيار تا پايان سه 
ماهه دوم س��ال ۱۴۰۱ را تشريح مي كند، سهم هر اپراتور 
نيز به تفكيك مشخص شده اس��ت. به طوري كه اين آمار 
مي گويد، تعداد سيم كارت هاي واگذار شده تلفن همراه در 
كشور توسط سه اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل مجموعا 
به ۲۰۷ ميليون و هفتصد و بيست و شش هزار و صد و هشتاد 
و نه رسيده كه ضريب نفوذي معادل ۱۷۰ را نشان مي دهد. 
از اين تعداد، بيش��ترين سهم سيم  كارت هاي واگذار شده 
از آن همراه اول اس��ت با رقم ۱۰۴ ميلي��ون و ۷۹۴ هزار و 
۲۴۰ مشترك سيم كارت. ايرانسل با بيش از ۹۴ ميليون 
سيم كارت واگذار شده در رديف دوم و رايتل با ۸ ميليون و 
هشتصد و هفتاد و چهار هزار و هشتصد و سي و پنج سيم 
كارت در رديف سوم اپراتورهاي كشور قرار مي گيرد. از ميان 
سيم كارت هاي واگذار شده نيز، همراه اول با دارا بودن ۲۱ 
ميليون و ۹۳۹ هزار و ۲۷۷ خط دايمي فعال و ۵۴ ميليون و 
هشتصد و هشتاد و سه هزار و دويست و سي و سه سيم كارت 
اعتباري فعال در رديف نخست رقابت اپراتورها در واگذاري 

سيم كارت در سه ماهه دوم سال جاري قرار مي گيرد.

مركز ملي فضاي مجازي: ۶۰  درصد كسب وكارهاي خرد در پلتفرم هاي  داخلي فعال  هستند

»صيانت«بهفضايمجازينزديكترميشود

بايننس از تصميم خود صرف نظر كرد
حس��اب باينن��س در توييت��ر اعالم ك��رد، تصميم 
گرفته ايم كه خريد FTX را دنبال نكنيم. به گزارش 
خبرنگار ايِبنا، حس��اب كاربري رسمي بايننس در 

توييتر اعالم ك��رد كه در نتيجه بررس��ي هاي الزم 
و همچنين آخري��ن گزارش هاي خب��ري در مورد 
سوءاستفاده از وجوه مش��تريان و تحقيقات ادعايي 

آژانس اياالت متحده، تصمي��م گرفته ايم كه خريد 
FTX را دنب��ال نكنيم. اين صراف��ي در ادامه توييت 
خود اظهار كرده اس��ت كه در ابتدا، اميد ما اين بود 
كه بتوانيم از مش��تريان FTX براي تامين نقدينگي 
حمايت كنيم، اما مس��ائل خارج از كنترل يا توانايي 
ما اس��ت. هر بار كه يك بازيگر اصلي در يك صنعت 

شكست مي خورد، كاربران خرد متضرر مي شوند. 
ما طي چندين س��ال گذش��ته ش��اهد بوده ايم كه 
اكوسيس��تم كريپتو انعطاف پذيرتر ش��ده اس��ت و 
معتقديم به مرور زم��ان در يك ب��ازار آزاد مواردي 
ك��ه از وجوه كاربران سوءاس��تفاده مي كنند، از بين 
خواهند رفت. با توس��عه چارچوب هاي نظارتي و با 
ادامه تكامل صنعت به س��مت تمركززدايي بيشتر، 
اكوسيس��تم قوي تر خواهد ش��د. صراف��ي ارز هاي 
ديجيتال بايننس در اقدامي غيرمنتظره اعالم كرد 
كه رقيب كوچك تر FTX را پس از مواجه شدن اين 
شركت با بحران نقدينگي كه دارايي هاي ديجيتال را 
ت��كان داد و موجي از ترس را در اين بازار برانگيخت، 
خريداري مي كند و اين خبر باعث بهبود مختصري 
در دارايي هاي ديجيتال شد. اما پس از اينكه بايننس 
از معامل��ه و خري��د FTX ص��رف نظر ك��رد دوباره 

دارايي هاي ديجيتال با ريزش مواجه ش��د و قيمت 
بيت كوين به زير ۱۶ هزار دالر كاهش پيدا كرد. البته 
 FTX پس از اينكه باينن��س انصراف خود را از خريد
اعالم كرد، جاستين س��ان كه به تازگي Huobi را 
خريداري كرده است گفت كه در حال ارايه راه حلي 
با FTX است، BF  نيز در بازتوييتي اظهار كرد: شايعه 
شده اس��ت كه در FTX ش��كافي ۸ ميليارد دالري 
وجود دارد و كمك جاستين سان ممكن است فقط 
يك شيرين كاري بازاريابي باشد. استار زو، بنيانگذار 
صرافي رم��زارز OKX، در خصوص اختالفات بين 
بنيانگذاران بايننس و FTX كه منجر به ريزش توكن 
بومي FTT شد صحبت كرد. او در توييتي گفت اگر 
FTX تبدي��ل به LUNA ديگري ش��ود، هيچ كس 
در صنعت كريپت��و از جمله باينن��س از اين حادثه 
سود نخواهد برد و اعتماد مش��تريان و قانونگذاران 
در صنعت كريپتو تح��ت تاثير قرار مي گيرد. وي در 
 CZ ادامه توييت خود گفت: از زمان شروع بحث بين
و SBF، قيمت FTT به ش��دت كاهش يافته اس��ت. 
بر اس��اس داده هاي كوين ماركت كپ، FTT در ۲۴ 
ساعت گذشته حدود ۸۰ درصد ريزش داشته است 

و در حال حاضر در حدود ۴ دالر معامله مي شود.
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تعادل|
واردكنندگان با توجه به ضوابط مشخص و مجوزهاي 
داده شده و بعد از طي مراحل مشخص اقدام به واردات 
مي كنند، از اين رو، هيچ ارگان و سازماني بدون داشتن 
مجوز اقدام به واردات نمي كند، اما بعد از اينكه كاال به 
مرزها و گمركات مي رس��د بخشنامه جديدي صادر 
مي شود كه بخشنامه قبلي را نقض مي كند؛ از اين رو 
حجم قابل توجهي از كاالها در مرزهاي كش��ور باقي 
مي ماند، خواب كاالها در مرزها ادامه دارد و درنهايت 
به سازمان امور تمليكي س��پرده مي شوند. البته آمار 
دقيقي از ميزان كاالهاي خوابي��ده در گمرك وجود 
ندارد ومسووالن گمرك هم در اين زمينه آمار در اختيار 
رسانه ها قرار نمي دهد. برهمين اساس نمي توان آماري 
دقيقي از كاالهايي كه به ويژه در يكسال اخير در مرزها 
يا گمرك مانده اند، ارايه داد. از سوي ديگر برخي آمارها 
از روند كاهش��ي تجارت با شركاي تجاري ايران خبر 
مي دهند. به طوريكه نايب رييس اتاق بازرگاني اردبيل 
عنوان كرده: اگرچه روابط تجاري ما با آذربايجان ادامه 
دارد و در شرايط عادي است؛ اما نسبت به سال گذشته 
حجم تجارت ما با اين كشور حدود 7 درصد كاهش پيدا 
كرده است. يا در مورد ديگري، دبيركل اتاق مشترك 
ايران و عراق هم از كاهش ص��ادرات ايران به عراق در 

ماه هاي اخير به لحاظ ارزشي خبر داده است. 

    تجارت به روايت آمار 
بر اساس آن، حجم مبادالت تجاري ايران در 7 ماه سال 
جاري ۸۱ ميليون و ۳۰ هزارتن و به ارزش ۶۰ ميليارد و 
۱۳۳ ميليون دالر بوده است. در اين       مدت ۶۱ ميليون و 
۲۸۳ هزارتن كاال ب��ه ارزش ۲۸ ميليارد و ۴۰۶ ميليون 
دالر صادرش��ده اس��ت كه به لحاظ ارزش ۶/ ۵درصد 
افزايش و از حيث وزن ۲/ ۱۸ درصد كاهش نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته را نشان مي دهد. آمار گمرك 
نش��ان مي دهد، تا پايان مهرماه س��ال ۱۴۰۰ واردات 
ايران ارزش��ي معادل ۲7 ميلي��ارد و 7۰۰ ميليون دالر 
داش��ته و صادراتي به ارزش ۲7 ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
دالر ثبت ش��ده بود. اين اعداد نش��ان مي ده��د، تراز 
تجاري ۶۰۰ ميليون دالر منفي بوده است كه حكايت 
از شكاف كمتري نسبت به هفت ماهه سال جاري دارد. 
در هفت ماهه منتهي به مهرماه امس��ال، ۱۹ ميليون و 
7۴7 هزارتن كاال ب��ه ارزش ۳۱ ميليارد و 7۲7 ميليون 
دالر وارد كشور شده كه از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 
7/ ۱۵درصد كاهش و ۴/ ۱۴ درصد افزايش داشته است. 
تحليل اين آمار نش��ان مي دهد، شكاف بين صادرات و 
واردات رو به رش��د بوده و رقمي بيش از ۳ميليارد دالر 
است. اين تراز منفي از ابتداي امسال در آمار تجميعي 
ماهانه بي سابقه بوده؛ تراز تجاري از ابتداي سال تا ۳ ماه 
منتهي به خرداد مثبت بود. اما در چهارماه به صفر رسيد 
و در ماه هاي پنجم و ششم، واردات از صادرات سبقت 
گرفته و در نهايت ناترازي تجاري در مهرماه رشد يافته 
است. همچنين در آمار جديد، ارزش صادرات و واردات 
با افزايش و وزن آنها با كاهش روبه  رو بوده، كه نشان از 

اثرگذاري تورم جهاني بر تجارت ايران دارد.

    كاهش تجارت با آذربايجان
حال برخي از فع��االن حوزه تجارت از روند كاهش��ي 
تجارت و مشكالتي كه براي صدور كاالهاي ايراني رخ 
داده، سخن گفته اند. نايب رييس اتاق بازرگاني اردبيل در 
پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود حجم قابل توجهي 
از كاالهاي وارداتي در مرزهاي ش��مال غربي كش��ور 
خوابيده است آيا اين موضوع را تاييد مي كنيد؟ گفت: 
صادرات و واردات در ايران تابع قوانين و اصول مشخصي 

نيس��ت و فعاالن اقتصادي همواره از بخش��نامه هاي 
خلق الساعه و ش��بانه رنج مي برند. بهروز پورسليمان 
عنوان كرده: در آخرين دوره رياس��ت جمهوري دولت 
روحاني ۱۵۱ بخش��نامه ضد صادرات تصويب شد به 
سخن ديگر به ازاي هر ۴ روز يك بخشنامه در اين زمينه 
صادر شده است و اين موضوع به عدم مديريت توانمند 
و عقالني در ح��وزه صادرات و واردات ب��از مي گردد و 
الزمه آن اين اس��ت كه مس��ائل مديري��ت و از صدور 
بخشنامه هايي كه يكديگر را نقض مي كند جلوگيري 
شود. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه بايد سياست هاي 
كالن واردات و صادرات مشخص شود، به »ايلنا« گفته 
است: صادركنندگان با مش��كل تعهدات ارزي مواجه 
هستند و در شرايط تحريم امكان بازگشت ارز حاصل 
از صادرات براي آنها دش��وار است و اين اجبارها تبعات 
ناخوش��ايندي در افزايش حجم كاالي قاچاق برجاي 
مي گ��ذارد. بنابه اظهارات نايب ريي��س اتاق بازرگاني 
اردبي��ل، واردكنندگان با توجه به ضوابط مش��خص و 
مجوزهاي داده شده و بعد از طي مراحل مشخص اقدام 
به واردات مي كنند، هيچ ارگان و سازماني بدون داشتن 
مجوز اقدام ب��ه واردات نمي كند اما بعد از اينكه كاال به 
مرزها و گمركات مي رس��د بخش��نامه جديدي صادر 
مي شود كه بخش��نامه قبلي را نقض مي كند؛ از اين رو 
حج��م قابل توجهي از كاالها در مرزهاي كش��ور باقي 
مي ماند، خواب كاالها در مرزها ادامه دارد و درنهايت به 

سازمان امور تمليكي سپرده مي شوند.
پورسليمان در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا آماري از 
ميزان كاالهاي خوابيده در گمرك داريد؟ خاطرنشان 
كرد: اين آمار را روساي گمرك نيز بيان نمي كنند و ارايه 
اين آمار براي من مسووليت آور است؛ به صورت مقطعي 
روساي دادگستري وارد عمل مي شوند و بخشي از اين 
كاالهاي خوابيده را ترخيص مي كنند در ابتداي دوره 
رياست جمهوري رييسي اجازه ورود حجمي از كاالهاي 
خوابيده داده شد. وي با اشاره به كاهش حجم تجارت 
ايران با جمهوري آذربايجان، گفت: رابطه سياس��ي 
ايران با دولت آذربايجان رو به س��ردي رفته است؛ اما 
در گذشته طرفدار دولت آذربايجان بوديم و موافق اين 

موضوع كه اراضي قره باغ به اين دولت بازگردد و حتي 
از آنها نيز حمايت مي كرديم اما يكسري شيطنت هاي 
سياسي كشورهاي ثالث باعث شد روابط سياسي ما با 

اين كشور در سطح پاييني قرار بگيرد.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه خللي در روند تجارت 
ايران با آذربايجان ايجاد نشده است، گفت: روابط تجاري 
ما با آذربايجان ادامه دارد و در ش��رايط عادي است اما 
نسبت به سال گذش��ته حجم تجارت ما با اين كشور 
حدود 7 درصد كاهش پيدا كرده است. پورسليمان با 
اشاره تاثير نوسان هاي نرخ ارز بر روند تجارت، تصريح 
كرد: افزايش نرخ ارز در كوتاه مدت به نفع صادرات و در 
درازمدت به ضرر آن اس��ت؛ به عنوان مثال هركاالي 
ايراني را تقسيم بر ارزش دالر روز كنيم هر چقدر ارزش 
دالر باال برود در نهايت باعث رونق صادرات مي شود اما 
افزايش بي رويه نرخ ارز اثرات مخرب دارد چراكه افزايش 
بيش از اندازه قيم��ت دالر باعث باال رفتن قيمت مواد 
اوليه و در نرخ نتيجه باال رفتن قيمت تمام شده كاالي 
نهايي مي شود كه اين موضوع به نفع صادرات نيست و 
ممكن است بخشي از بازار را از دست بدهيم؛ ثبيت نرخ 

ارز در نهايت به نفع توليد و صادرات است.

    صادرات به عراق كاهش يافت
دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق هم درباره تجارت 
با اين كش��ور مي گويد: اگرچه صادرات ايران به عراق 
در ماه هاي اخير به لحاظ ارزشي با كاهش مواجه شده 
بود، اما پيش بيني مي ش��ود كه اين اف��ت در ماه هاي 
آتي جبران شود. به گزارش صدا و سيما، دبيركل اتاق 
مش��ترك ايران و عراق گفت: در 7 ماهه سال جاري در 
زمين��ه صادرات كاال به عراق به لح��اظ وزني به ميزان 
قابل توجهي ب��ا افت مواجه بوديم. وي با اش��اره به دو 
عامل اصلي در افت صادرات ايران به عراق گفت: امسال 
پروفرماي صادرات گاز در شهريور و مهر به گمرك اظهار 
نشد بنابراين با توجه به اينكه ميزان صادرات اين كاال 
به صادرات غيرنفتي اضافه مي شد و امسال اين رقم در 
ميزان صادرات لحاظ نش��د در نتيجه با افت صادرات 
به لحاظ ارزش به عراق مواجه ش��ديم، لذا پيش بيني 

مي شود كه با اضافه ش��دن ميزان صادرات اين بخش 
به صادرات در ماه هاي آينده وضعيت صادرات جبران 
ش��ود. به گفته او، يكي ديگر از عوامل افت صادرات به 
عراق موان��ع تعرفه اي و سياس��ت گذاري ها مربوط به 
كردستان عراق است. جهانبخش سنجابي اظهار داشت: 
در تجارت با عراق نسبت به پيش بيني عقب تر هستيم، 
اما خوشبين هم هستيم كه بخشي از عقب ماندگي در 
نيمه دوم سال جبران شود. سنجابي شيرازي در رابطه 
با عوامل تأثيرگذار داخلي بر افت صادرات ايران به عراق 
اظهار داشت: محدوديت هايي براي صادرات محصوالت 
معدني و فوالدي در كشور ايجاد شده بود كه خوشبختانه 
به عل��ت ورود دي��وان عدالت اداري، بخش��نامه هاي 
محدود كننده ملغي ش��د بنابراين يك��ي از داليلي كه 
پيش بيني مي ش��ود افت تجارت به عراق در نيمه دوم 

سال جبران شود لغو اين قبيل محدوديت ها است.
دبيركل اتاق ايران و عراق بيان با اشاره به برخي ديگر از 
محدوديت هاي صادراتي گفت: به دليل سياست تنظيم 
بازار و امنيت غذايي صادرات برخ��ي از اقالم غذايي و 
حبوبات مانند لوبيا سفيد و نخود ممنوع است در حالي 

كه بازار هدف از كشش برخوردار است.
وي اظهار داشت: مواد شيميايي، فوالدي، كودهاي عالي 
و معدني از اقالمي بود كه ص��ادرات اين اقالم به عراق 
شامل محدوديت و ممنوعيت ش��ده بود، اما در حدود 
سه هفته پيش بخشي از ممنوعيت ها و محدوديت ها 
برداشته شد. سنجابي ش��يرازي گفت: براساس اعالم 
سازمان دامپزشكي جهاني در صورت مشاهده آنفلوانزا 
مرغي تا يك سال واردات مرغ و تخم مرغ به كشورهاي 
عضو اتحاديه سازمان دامپزشكي بين المللي از منبع كه 
آنفلوانزا در آن مشاهده شده، ممنوع مي شود، ممنوعيتي 
كه در صادرات مرغ و تخم مرغ ما به عراق ايجاد شده بود 
تا يك ماه ديگر رفع مي شود و بعد از آن امكان صادرات 
مرغ و تخم مرغ ما به عراق فراهم مي شود. دبيركل اتاق 
مشترك ايران و عراق با بيان اينكه سال گذشته ارزش 
صادرات ما به عراق ۸ ميليارد و ۸۶۰ ميليون دالر بود، 
بيان داشت: پيش بيني مي شود صادرات ما تا پايان 

سال به عراق به ۹ تا ۱۰ ميليارد دالر افزايش يابد.
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شوراي رقابت
مخابرات را محكوم كرد

شوراي رقابت در پانصد و نوزدهمين جلسه خود در ۱7 
آبان ماه، شركت مخابرات را به ارتكاب رويه ضدرقابتي 
محكوم كرد. به گزارش ش��وراي رقاب��ت، پيرو وصول 
شكايت برخي از مشتركين در خصوص اجرا نشدن مفاد 
مصوبه ۵۰۹ شوراي رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در 
جلسه ۵۱۹ شوراي رقابت مطرح و مورد رسيدگي قرار 
گرفت. بر همين اساس شوراي رقابت رأي بر محكوميت 
شركت مخابرات ايران به دليل ارتكاب رويه ضد رقابتي 
صادر كرد. گفتني اس��ت موضوع جلسه ۵۰۹ شوراي 
رقابت مبني بر توقف اجراي مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد 
۱۴۰۰ از سوي ش��ركت مخابرات ايران و اقدام به درج 
مبالغ اضافي در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشتركين 
بود. در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شوراي رقابت با موضوع 
»دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهيانه تلفن ثابت« 
شركت مخابرات ايران موظف شده بود با استقرار نظام 
حسابداري بهاي تمام شده، نظام خود را به نحوي اصالح 
كند كه هزينه تمام شده هر يك از خدمات اين شركت 
به صورت مجزا و دقيق محاسبه شود و در صورت هاي 

مالي حسابرسي شده اين شركت در شود.

هيچ شركتي اقدام به
واردات قانوني آيفون ۱۴ نكرده

عضو هيات مديره اتحاديه فناوران رايانه خاطرنشان كرد: 
ارز براي واردات آيفون ۱۴ تخصيص داده نمي ش��ود؛ و 
امروز هم كساني كه به صورت چمداني يا مسافري اقدام به 
واردات اين نوع گوشي مي كنند نمي توانند آن را ريجستر 
كنند و مدت فعال بودن اين مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه 
تا يك ماهه است. احسان بيات در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي ايلنا، با بيان اينكه از تاكنون هيچ شركتي به 
شكل قانوني اقدام به واردات آيفون ۱۴ نكرده است، گفت: 
ارز براي واردات آيفون ۱۴ تخصيص داده نمي ش��ود؛ و 
امروز هم كساني كه به صورت چمداني يا مسافري اقدام به 
واردات اين نوع گوشي مي كنند نمي توانند آن را ريجستر 
كنند و مدت فعال بودن اين مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه 
تا يك ماهه است. وي با اشاره به داليل ريجستر نشدن 
آيفون ۱۴ در كشور، تصريح كرد: آيفون ۱۴ را مي توان 
مس��افري وارد و در گمرك اظهار كرد؛ اما از آنجايي كه 
شناسه كاال از س��مت همتا ايجاد نشده نمي توان براي 
فعال سازي آن كد همتا دريافت كرد. عضو هيات مديره 
اتحاديه فناوران رايانه ادامه داد: اگر كميته ريجستري 
در هفته پيشرو تشكيل جلسه بدهد بدون ترديد بحث 
ريجستر شدن كاالهاي باالي ۶۰۰ دالر را مطرح خواهيم 
كرد. بيات با اش��اره به وجود تقاضا براي خريد برند اپل، 
گفت: متقاضي خريد اين نوع گوشي ها در بازار زياد است؛ 
برخي از فروشگاه ها به دليل نوسان هاي نرخ ارز مدل هاي 
قديمي ۱۲ و ۱۳ آيفون را كه در بازار موجود اس��ت نگه 
داشته اند و متاسفانه قيمت آن افزايش پيدا كرده است. 
وي تصميم وزارت صمت براي وضع ممنوعيت واردات 
كاالي باالي ۶۰۰ دالر را اشتباه دانست و افزود: ممنوعيت 
واردات موبايل هاي باالي ۶۰۰ دالر باعث نشد كه ارز از 
كشور خارج نشود و اين مدل گوشي با ارز قاچاق و در قالب 
كاالي قاچاق وارد كشور شد و در بازار به وفور اين مدل  از 
گوشي ها موجود است. اين فعال صنفي بر ايجاد يك روش 
قانوني براي واردات اپل، تاكيد كرد و افزود: بايد مشكل 
بازار براي واردات تلفن همراه مدل آيفون حل شود. بيات 
با بيان اينكه بازار در شرايط ركود است، گفت: بازار در ماه 
گذشته به شدت در ش��رايط ركود بود اما در هفته هاي 
ابتداي آبان تكان خورد و تقاضا تاحدودي افزايش پيدا 
كرد. عضو هيات مديره اتحاديه فناوران رايانه، خاطرنشان 
كرد: موبايل با ارز نيمايي وارد كشور مي شود و افزايش 
نرخ ارز در بازار آزاد تاثيرچنداني در قيمت گوشي همراه 
نمي گذارد، نوسان هاي نرخ نيما در يك ماه گذشته حدود 
۲ درصد در نرخ گوشي هاي همراه در بازار تاثير گذاشته 
اس��ت. به گفته وي؛ قيمت تلفن هاي همراه هوشمند 
كه تقاضا براي خريد آنها وجود دارد از حدود ۲ ميليون 
۵۰۰ هزار تومان شروع مي شود؛ اما نرخ گوشي هايي كه 
بيشترين تقاضا را دارند بين ۵ تا 7 ميليون تومان است. 
باالترين نرخ موبايل در بازار پرومكس ۱۳ است كه قيمت 
آن ۵۸ ميليون تومان است. بيات در پايان تصريح كرد: بازار 
با كمبود كاال مواجه نيست و انواع مدل هاي گوشي  از برند 
سامسونگ، شيائومي و در بازار موجود است و نوسان هاي 
نرخ ارز به  اين دليل كه اين گوش��ي ها با نرخ نيمايي 
وارد مي شوند در قيمت آنها تاثير چنداني نمي گذارد.

افزايش قيمت الستيك
تكذيب شد

س��خنگوي انجمن صنعت تاير اي��ران افزيش قيمت 
الستيك را تكذيب كرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
مصطفي تنها سخنگوي انجمن صنعت تاير ايران با اعالم 
اينكه اخيراً تصميمي براي افزايش قيمت الس��تيك 
گرفته نشده است، گفت: آخرين بار در سه ماهه نخست 
امسال مجوز افزايش قيمت تاير داده شد، اما بايد گفت 
شرايط اقتصادي و نرخ تورم به گونه اي نيست كه بتوان 
قيمت ها را ثابت نگه داش��ت. وي با بي��ان اينكه توليد 
تاير با قيمت گذاري دس��توري ديگر ميسر نيست، به 
صورتحساب هاي شركت هاي تاير بورسي اشاره كرد كه 
اكثر آنها اكنون در محدوده زيان هستند. اين مقام صنفي 
يادآور ش��د: اين در حالي است كه در ماه هاي گذشته 
تاير هاي باياس از شمول قيمت گذاري خارج شده اند و 
بازار با وجود رشد اندك قيمت ها دچار بحران نشد، زيرا 
رقابت بين شركت ها گرم است. وي با بيان اينكه مهم ترين 
چالش اين صنعت قميت گذاري دس��توري اس��ت، 
گفت: اكنون تاير هاي باري، كاميوني و سواري راديال 
مشمول قيمت گذاري دستوري هستند و شركت هاي 
توليدكننده اين تاير ها وضعيت خوبي ندارند. وي تاكيد 
كرد: ورود تاير به بورس با شفاف سازي قيمت ها مي تواند 
چاره ساز باشد.شركت ها و كارخانجات توليدكننده تاير 
در پنج ماهه نخس��ت امسال ۱۰ ميليون و ۱۱۱ هزار و 
۶۵۲ حلقه تاير توليد كردند. اين ميزان توليد در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال رشد سه درصدي نشان مي دهد.

ركود ۸۰  درصدي
در بازار فرش دستباف

ريي��س اتحادي��ه فروش��ندگان فرش دس��تباف 
خاطرنش��ان كرد: عدم تبليغ براي ف��رش ايراني 
در بازارهاي خارجي باعث ش��ده است كه نتوانيم 
محصول خ��ود را در بازارهاي جهاني عرضه كنيم؛ 
فرش شناسنامه ايران است و اقالم ديگر صادراتي 
ما مانند پس��ته و زغفران به كشورهاي ديگر مانند 
اسپانيا مي روند و بعد از فرآوري و بسته بندي به نام 
آن كشور عرضه مي ش��وند اما فرش را نمي توانند 
بسته بندي و با نام كشور خود عرضه كنند مسعود 
سپهرزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، از 
ركود ۸۰ درصدي در بازار فرش دستباف خبر داد 
و گفت: فرش دس��تباف يك كاالي صادراتي است 
و نوسان هاي اخير نرخ ارز بر ميزان فروش ما تاثير 
مستقيم گذاشته است. وي با بيان اينكه 7۰ درصد 
از مواد اوليه بافت فرش دس��تباف وارداتي اس��ت، 
گفت: بازار شناور شده است و فروشندگان نمي توانند 
خريداران را قانع كنند كه روزانه قيمت فرش تغيير 
مي كند. در اين بازار فروش��نده ني��ز تمايلي براي 
فروش كاال ندارد چراكه جنسي كه فروخته است را 
بايد دوبرابر نرخي كه فروخته خريداري و جايگزين 
كند. اين فعال صنفي با اشاره به كاهش تقاضا براي 
خريد فرش ايراني از سوي مشتريان خارجي، گفت: 
فروشنده اگر جنس خود را نفروشد چگونه مي تواند 
هزينه هاي مانند بيمه، ماليات و حقوق پرسنل خود 
را تامين كند؟ جواني كه به اميد به سركار آمده است 
اگر اخراج شود به كف خيابان مي رود و مطالبات خود 
را بيان مي كند؟ وي در پاسخ به اين پرسش كه به چه 
علت بازار خود را در بازارهاي خارجي از دست داديم، 
اذهان كرد: عدم تبليغ براي فرش ايراني در بازارهاي 
خارجي باعث شده است كه نتوانيم محصول خود 
را در بازارهاي جهاني عرضه كنيم؛ فرش شناسنامه 
ايران اس��ت و اقالم ديگر صادراتي ما مانند پسته و 
زغفران به كشورهاي ديگر مانند اسپانيا مي روند و 
بعد از فرآوري و بسته بندي و به نام آن كشور عرضه 
مي ش��وند اما فرش را نمي توانند بس��ته بندي و با 
نام كش��ور خود عرضه كنند از اين رو شرايط بازار 
ما اينگونه است. سپهرزاد با اش��اره به افزايش ۱۰ 
درصدي ماليات در هر سال، تصريح كرد: سازمان 
ام��ور مالياتي به ركود حاكم بر ب��ازار توجه ندارد و 
فقط مي خواهد كه از موديان ماليات دريافت كند. 
ماليات ستاني به يك منبع بزرگ براي درآمد دولت 
تبديل شده است. رييس اتحاديه فروشندگان فرش 
دستباف، تصريح كرد: امروز شرايط اجتماعي كشور 
به سمتي رفته است كه همزمان حق با مصرف كننده 
و توليدكننده اس��ت از يك سو مصرف كننده توان 
خريد اجناس با اين قيمت ها را ندارد و از سوي ديگر 
توليدكننده نمي تواند كاالي نهايي را با نرخ كم توليد 
كند. اين فعال صنفي با انتقاد از عملكرد وزارت صمت 
در زمينه صادرات فرش، گفت: در ديداري كه فعاالن 
بازار با وزير صمت داشتند من به اين نكته اشاره كردم 
كه وزارت صمت عالقه اي به فرش دستباف ندارد و 
خط قرمز بر اين صنعت كشيده  است؛ چراكه اقدامي 
براي حل مش��كالت اين صنعت انجام نمي دهيد 
صادرات فرش دستباف از ساالنه ۲ ميليارد دالر در 
دهه 7۰ به ۵۶ ميليون دالر رسيده است. وي با اشاره 
به خدمات قاليشويي در كشورهاي اروپايي، گفت: 
كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، ايتاليا و آلمان بازار 
دوم فرش ايراني بودند اما امروز آنها بيشتر متمايل 
به دريافت خدمات قاليشويي و شستن قالي شده اند. 
سپهرزاد با بيان اينكه بازار فرش ماشيني هندي و 
پاكستاني در بازار اروپا زياد شده است، گفت: خريدار 
اروپايي اين پرسش را براي خود طرح مي كند كه با 
چه منطقي بايد فرش ۲ هزار دالري بخرد در صورتي 
كه مي توانند نيازش را با فرش ۲۰۰ دالري ماشيني 
تامين كند. ريي��س اتحاديه فروش��ندگان فرش 
دس��تباف از كپي كردن نقشه هاي فرش دستباف 
توسط توليدكنندگان فرش ماشيني انتقاد كرد و 
افزود: چرا در ۱۰ سال گذشته تعداد توليدكنندگان 
فرش ماشيني در ايران زياد شده است چراكه آنها 
از رانت استفاده مي كنند؛ غرفه داران فرش ماشيني 
در نمايشگاه اخير 7۰۰ ميليون تا ۱ ميليارد تومان 
براي تزيين غرفه هزين��ه كردند آيا آنها اين ميزان 
درآمد دارند؟ بدون ترديد پاسخ منفي است و آنها 
رانت دولتي و ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت مي كردند.

صدور 3۰ هزار تن كاال به روسيه 
در طرح جديد كريدور گمركي

بر اس��اس اعالم گمرك ايران، ح��دود ۳۰ هزار تن 
كاالي ايراني به روس��يه در چارچوب طرح جديد 
كريدور گمركي صادر ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
خبرگ��زاري تس��نيم، در راس��تاي اج��راي طرح 
آزمايشي پروژه كريدور ساده سازي شده گمركي 
بين ايران و روسيه، ۲۹ هزار و ۶7۱ تن كاال به ارزش 
۱۵ ميلي��ون و 7۰۰ هزار دالر طي ۳ ماه از س��وي 
جمهوري اس��المي ايران با اس��تفاده از تسهيالت 
اين طرح به كشور روسيه صادر شده است. عليرضا 
مقدسي رييس كل گمرك ايران با اعالم اين خبر 
گفت: براساس اعالم گمرك روسيه، از تاريخ شروع 
اجراي آزمايشي اين پروژه و طبق توافق انجام شده، 
در بازه زماني ۹ تيرماه لغايت ۹ مهرماه سال جاري، 
۲۹ هزار و ۶7۱ تن كاال به ارزش ۱۵ ميليون و 7۰۰ 
ه��زار دالر طي يك ه��زار و ۹۵۳ فقره اظهارنامه با 
ساده سازي و تسهيالت ارايه شده از طريق گمركات 
فدراسيون روس��يه ترخيص و وارد اين كشور شده 
است. وي افزود: كاالهاي صادر شده به روسيه در اين 
مدت از گروه كااليي رديف ۳، 7، ۸، ۱۹ و ۲۰ سيستم 
هماهنگ توصيف و كدگذاري كاال )HS( بوده است 
كه در اين چارچوب به مقصد روسيه حمل و ترخيص 
شده است. مقدسي اظهار داشت: مقامات فدراسيون 
روسيه از گمرك جمهوري اسالمي ايران به خاطر 

همكاري با گمرك آن كشور قدرداني كردند.

چراتجارتايرانباشركايشكاهشياست؟/گمركچراازدادنآمارهاامتناعميورزد؟

خواب كاالها در مرزها

ورودخودروهاطي۲ماهآيندهبعيداست

واردات خودرو در دست انداز مجوزها
با گذشت ۱۵ روز از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، 
روند كن��د اجرايي به خصوص براي كس��ب مجوزها 
عاملي ش��ده تا ورود خودروهاي خارجي طي دو ماه 
آينده بعيد باشد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، اوايل 
آبان ماه امسال بعد از كشمكش هاي بسيار در تصويب 
آيين نامه واردات خودرو و رفع ايرادات سه گانه اي كه 
رييس مجلس شوراي اسالمي به آيين نامه وارد كرده 
بود، در نهايت آيين نامه واردات خودرو اصالح و روند 
ثبت سفارش براي واردكنندگان واجد شرايط آغاز شد.

در گام نخست ثبت سفارش ها، وزارت صمت اعالم كرد 
۲۴ درخواست براي واردات خودرو مطرح شده است كه 
در نهايت 7 شركت واجد شرايط ثبت سفارش واردات 
خودرو شدند اما به مرور آمار شركت هاي واجد شرايط 
افزايش پيدا كرد و در مجموع در حال حاضر ۱۲ شركت 
مي توانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام كنند. 
براساس اعالم وزارت صمت شركت هاي سايپا، پارس 
خودرو، سايپا سيتروئن، تجارت بين الملل و پشتيباني 
كرمان خودرو، خودروسازي فردا، مكس موتور، آرين 
موتور پويا، بهمن خودرو، ايران خودرو، معين خودرو، 
ايرتويا وديار خودرو شرايط الزم را براي واردات خودرو 
براس��اس آيين نامه احصا كرده اند و مي توانند مراحل 
واردات را براي فروش خودروه��ا در بورس كاال انجام 
دهند. اما با گذشت ۱۵ روز از آغاز ثبت سفارش واردات 
خودرو، روند كند اجرايي عاملي شده تا مردم آنچنان 
به ورود خودروه��اي وارداتي آنهم طي چند ماه آينده 
خوش بين نباش��ند. دادفر دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو معتقد اس��ت كه آيين نامه نگاشته شده براي 
واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلي آزادسازي 
واردات براي تعديل بازار و كاهش قيمت ها نمي شود. 

به اعتق��اد وي، در موضوع واردات خ��ودرو از فرآيند 
آيين نامه نويسي كه از همان ابتدا هم داراي ايراد بود تا 
دستورالعمل ارايه شده، به قانون بهبود مستمر محيط 
كس��ب و كار در ماده ۲ و ۳ هيچ توجهي نش��ده است. 
اين عدم اجراي قانون بسيار حائز اهميت بوده و حتي 
ممكن است منجر به فساد شود. دادفر متذكر مي شود 
كه در حال حاضر اگر سازمان بازرسي كل كشور سوال 
كند كه شركت ها و افرادي كه اسامي آنها به عنوان مجاز 
به واردات اعالم شده است، بر چه اساس و شاخصه اي 
انتخاب و تاييد شده اند، وزارت صمت چه پاسخي ارايه 
خواهد داد؟ اگر س��وال شود كه چرا از انجمن و تشكل 
تخصصي واردات خودرو، هيچ فردي حضور ندارد چه 

پاسخي خواهند داد؟ اعتقاد ما اين است كه انتخاب ها 
ناعادالنه است و همين انتخاب هاي نادرست، ايجاد يك 
انحصار خاص دولتي را دامن خواهد زد. اينكه تنها يك 
عده اي خاص يك كار را انجام دهند، انحصار خاص ايجاد 
خواهد كرد. با وجود انتقادات به اسامي واردكنندگان 
خودرو با تعدادي از آنها گفت وگويي در مورد وضعيت 
درخواس��ت آنها براي واردات خودرو داشتيم كه اكثر 
آنها معطل كسب مجوزها و بارگذاري اطالعات هستند.

يكي از واردكنندگان خودرو در همين ارتباط به خبرنگار 
تسنيم مي گويد: از آغاز ثبت سفارش خودرو ما مشغول 
كسب مجوزها و بارگذاري اطالعات هستيم به نوعي كه 
بايد مجوز سازمان استاندارد، سازمان محيط زيست و 

برخي از فرايندها براي نهايي ش��دن واردات خودرو را 
كس��ب كنيم تا به مرحله تخصيص ارز برسيم. به نظر 
مي رسد طي كردن اين مراحل يك تا دو ماه طول خواهد 
كشيد. اين شركت واردكننده كه نسبت به واردات خودرو 
آن هم طي چند ماه اخير خوشبين نيست مي گويد: در 
حال حاضر در بازارهاي جهاني عرضه و تقاضاي خودرو 
متعادل نيست و مش��تري بيش از تعداد خودرو است. 
همين امر عاملي مي ش��ود تا م��ا در خريدهاي خود و 
واردات زمان بيش��تري را نياز داشته باشيم. واردكننده 
ديگري با گاليه از اينكه براي تخصيص ارز جهت واردات 
قطعات سي كي دي درگير صف هاي طوالني هستيم، 
افزود: ما نيز فرايند بارگذاري اطالعات را انجام مي دهيم 
اما با شرايط فعلي و افزايش نرخ ارز و نياز ما به تخصيص 
ارز براي واردات قطعات به نظر مي رسد واردات خودرو 
در اولويت چندم باشد. چراكه تخصيص ارز براي قطعات 
براي ما اولويت بيشتري دارد. واردكننده ديگري با اعالم 
اينكه معلوم نيس��ت وزارتخانه براساس كدام استدالل 
مجوز ثبت س��فارش را به ش��ركت ها داده است، افزود: 
نمي توان چند ش��ركت را مرجعي ب��راي واردات يك 
خودرو از برندي خاص اعالم كرد. مگر مي شود ما برويم 
با يك ش��ركت صحبت كنيم درحالي كه آن ش��ركت 
خارجي قبال با ش��ركت ديگري در ايران كار مي كرد؟ 
همين موضوع ابهاماتي را براي ما به وجود آورده است. 
عالوه بر اين تعرفه واردات نيز هنوز براي ما ابهام دارد 
كه وزارت صنعت در اين رابطه توضيحات قابل قبولي 
را اعالم نمي كند. در مجموع همچنان واردات خودرو 
معطل مشكالت متعددي است كه فعاالن اقتصادي 
براي آن راهكار مناس��بي ندارند و حضور خودروهاي 

خارجي آنهم طي چندماه اخير بعيد به نظر مي رسد.
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خبرروز

پهلوگيري شناورهاي مسافربري ايران در بنادر قطر منتفي شد
وزير ميراث فرهنگي در بازديد از كشتي تفريحي كه قرار بود به قطر برود، گفت: با اعالم دولت قطر، امكان پهلوگيري شناورهاي مسافربري 
ايراني در بنادر قطر براي ميزباني مسابقات جام جهاني ۲۰۲۲ منتفي شد. ضرغامي افزود: قرار بود مسافران جام جهاني فوتبال در قطر را بوسيله 
كشتي ساني جابه جا كنيم و اين كشتي آماده است. اما دولت قطر به داليل مشكالت داخلي خودش امكان پهلو گرفتن كشتي و شناورهاي 
ايراني را ندارد و مسووالن قطري از به وجود آمدن اين شرايط و اينكه نمي توانند گردشگر دريايي جذب كنند عذرخواهي كردند. او تاكيد كرد: 
طرف قطري مشكل جدي اقامت دارد و تنها تعداد محدودي از كشتي هاي بسيار بزرگ كه در عمل هتل هستند در آنجا پهلو مي گيرند و مشكل 
اقامتي تماشاگران را حل مي كنند. در ۲ هفته اخير علي رغم هماهنگي هاي قبلي انجام شده اعالم كردند نمي توانند در اين حوزه همكاري كنند.

رويداد

ديده بان ميانكاله ضمن مخالف��ت با صدور مجوز براي 
طرح گردشگري متمركز در جزيره آشوراده گفت: تنها 
راه نجات منطقه بوم گردي يا اكوتوريسم است كه مي تواند 
يك ابزار بسيار عالي، قابل توجه و اعتماد براي حفاظت 
باشد. يكي از طرح هاي زيست محيطي پر سروصداي 
دهه هاي اخير »طرح گردش��گري جزيره آش��وراده« 
بوده است. اين پروژه در سال ۹۳ آغاز شد ولي در دولت 
دوازدهم در سال ۹۷ براي اولين بار اجراي آن به عنوان 
يكي از مصوبات سفر رييس جمهوري به استان گلستان 
با دستور مقام قضايي متوقف شد و بار ديگر در سال ۹۹ 
معاونت قضايي دادس��تان كل كشور دستور توقف اين 
طرح را به دادستان گرگان ابالغ كرد اما با وجود انتقادات 
وارد شده به اين پروژه مانند فعاليت شركت هاي پرورش 
ماهي در قفس در ميانكاله، منشأ ريزگرد شدن آن و از 
بين رفتن محيط زندگي امن پرندگان، طرح گردشگري 
آشوراده موفق به كسب مجوز ارزيابي زيست محيطي 

سازمان محيط زيست در دولت سيزدهم شد.

   گردشگري
سازگار با مناطق حفاظت شده باشد

حر منصوري، ديده بان ميانكال��ه در واكنش به صدور 
مجوز براي طرح گردشگري آشوراده اظهار كرد: من با 
گردشگري مخالف نيستم اما با نوع خاصي از آن موافق 
هستم كه سازگار با مناطق حفاظت شده است. به نظر 
مي رسد طرحي كه براي جزيره آشوراده در نظر گرفته 
شده به عنوان گردشگري متمركز اصال نسخه مناسبي 
براي هيچ كدام از مناطق حفاظت شده به ويژه منطقه 
بسيار حساسي مانند تاالب بين المللي ميانكاله و ساير 
زيستگاه ها و تنوع حيات وحش آن نيست. او افزود: جزيره 
آشوراده در منتهي عليه شرقي پناهگاه حيات وحش و 
ذخيره گاه زيست كره ميانكاله است. بخش مهمي از اين 
منطقه حفاظت شده محسوب مي شود كه دستكاري 

در آن مي تواند عواقب فاجعه باري داشته باشد. منصوري 
درباره مهاجرت  پرندگان به ت��االب ميانكاله در فصل 
پاييز و زمستان گفت: اين مهاجرت ها از سمت ديواره 
شرقي صورت مي گيرد يعني از آشوراده وارد ميانكاله 
مي شوند. به عبارتي يك كريدور بسيار مهمي براي ورود 
پرندگان مهاجر به اين منطقه از سمت شمال است كه با 

دستكاري منطقه باعث آسيب آنها مي شويم.

   آشوراده ذخيرگاه زيست كره ميانكاله
او افزود: منطقه آشوراده جزئي از ذخيره گاه زيست كره 
ميانكاله است. س��ال ها قبل در زمان مديريت دكتر 
ابتكار جلسات مختلفي درباره اجراي گردشگري در 
ميانكاله به ويژه آشوراده با حضور صاحبنظران برگزار 
شد. در اين جلسات تالش هاي بسيار شد تا اقامتگاه ها و 
قسمت هاي سازه محور از منطقه خارج شوند. در نهايت 
سند پيشنهادي از طرف مركز بررسي هاي استراتژيك 
نهاد رياس��ت جمهوري در دولت قبل تدوين شد. بر 
اس��اس آن تمامي سكونتگاه ها و هر آنچه قرار بود در 
قالب سازه ساخته شود به سه ضلع بندر تركمن، بندر 
گز و گميشان برده شوند و صرفا مناطق براي گشت 
و گذار و طبيعت گردي داخل منطقه باشند. ديده بان 
ميانكاله درباره تصميمات امروزي براي منطقه گفت: 
اواخر سال ۱۴۰۰ وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي درباره ساخت پالژ و شهربازي و راه اندازي 
ورزش هاي آبي در اين محدوده صحبت كرده بود اين 
در حالي است كه انجام اينگونه اقدامات عالوه بر عواقب 

زيست محيطي از نظر فني هم نادرست است.

   اكوتوريسم تنها راه اجراي
طرح گردشگري

ديده بان ميانكاله تنها راهكار اجراي طرح گردشگري 
آشوراده و كاهش آسيب ها به اين منطقه را »اكوتوريسم« 

دانس��ت و گفت: اكوتوريسم به نوعي اقدامي نرم افزاري 
است چراكه در اين شيوه گردشگري بدون ساخت و ساز 
انجام مي ش��ود و به نوعي يك سفر مسووالنه به مناطق 
حفاظت شده است كه باعث افزايش و بهبود شاخص هاي 
زيست محيطي و اقتصادي مردم بومي مي شود. هر نوع 
دستكاري و رد پاي اكولوژيك در مناطق حفاظت شده 
خود به خود محكوم است و نبايد اين اتفاق به هر بهانه اي 
حتي گردشگري رخ دهد. او با بيان اينكه در اكوتوريسم 
با آم��وزش دادن به همان مردمي كه تا آن لحظه داخل 
منطقه و بهره بردار بودند مي توان منطقه را حفظ كرد، 
اظهاركرد: بهره برداري پايدار در گردشگري بايد با توجه 
به ظرفيت برد انجام شود. در واقع ظرفيت برد مشخص 
مي كند كه در يك منطقه حفاظت شده چند نفر در طول 
روز و با چه ش��رايطي مي توانند از منطقه بازديد كنند. 
شايد در يك فصل روزانه ۱۰۰ نفر بتوانند در منطقه اي 
حضور يابند و فصل ديگري كه فصل حساسي است تنها 
۲۰ نفر بتوانند بازديد كنند اين در حالي است كه در شكل 
گردش��گري متمركز براي اين مساله اصال محدوديت 
وجود ندارد و به تعداد زياد مي توانند بازديد از منطقه را 
انجام دهند اين در حالي است كه اين كار مي تواند عواقب 
سختي را داشته باشد. ديده بان ميانكاله به زيرساخت هاي 
الزم براي گردشگري اشاره كرد و گفت: به طور قطع به 
منظور فراهم كردن شرايط براي بازديد تعداد زيادي از 
يك منطقه حفاظت شده به زيرساخت هايي نياز داريم كه 
خود باعث دستكاري منطقه مي شود. دليل اصلي حضور 
مردم در منطقه چشم اندازهاي طبيعي، حضور پرندگان 
و حيات وحش است كه در صورت دستكاري خود به خود 
كمتر و كمتر مي شود. درواقع عوامل معرفي كننده اي 
كه باعث جذب گردشگر مي ش��وند را در ميان مدت و 
بلندمدت به قطعيت از دست خواهد داد و در حقيقت خود 
به خود مصرف خواهد شد. به جاي بهره برداري، منطقه 
مصرف و تمام مي شود در نهايت نيز به پايان خواهد رسيد.

اكوتوريسم، تنها راه نجات آشوراده
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 بگذاريد كودك تان
فردي اجتماعي باشد

آنها ك��ودك هس��تند، ورود به جمع را برايش��ان 
ممنوع نكنيد، البته منظور اين نيس��ت كه مدام در 
جمع بزرگ تر باشند، اما بايد فرصتي براي بودن در 
جمع داشته باشند. از سوي ديگركودكاني كه تنها 
هستند نمي توانند مهارت هاي ارتباطي را به خوبي 
ياد بگيرند. متاسفانه اين كودكان، كمتر اجتماعي 
مي ش��وند. بنابراين اگر كودك تان تك فرزند است، 
براي او شرايطي فراهم كنيد كه بتواند با كودكان ديگر 
در ارتباط باشد. مثال، او را در كالس هاي آموزشي يا 
تفريحي ثبت نام كنيد و اجازه دهيد با انواع متفاوتي 
از افراد در ارتباط باشد. بودن در زمين بازي مدارس، 
كالس هاي تفريحي، فعاليت هاي ورزش��ي و غيره، 
فرص��ت خوبي را براي اجتماعي ش��دن آنها فراهم 
مي كند. وقتي كودكان بتوانند بدون ترس و خجالت، 
با ديگران ارتباط برقرار كرده و ابراز وجود كنند، براي 
آموزش مهارت ه��اي اجتماعي در س��طوح باالتر 
آماده مي شوند و ياد مي گيرند از پس موقعيت هاي 
پيچيده تر اجتماعي ه��م برآيند.   اما نكاتي هم بايد 
در اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد، از جمله اينكه 
براي اجتماعي كردن كودك، الزم نيس��ت از همان 
ابت��دا او را وارد گروه هاي ب��زرگ افراد كنيد. ممكن 
است كودك نتواند از عهده بودن كنار افراد مختلف 
برآيد و مضطرب شود. يا موقع آموزش مهارت هاي 
اجتماعي، يادتان نرود كه فرزندتان، هنوز كوچك 
اس��ت. گاهي اوقات والدين اين موضوع را فراموش 
مي كنند و به كودك شان بيش از حد فشار مي آورند 
كه اين كار نتيج��ه عكس مي دهد و اعتمادبه نفس 
كودك را از او مي گي��رد. از طرف ديگرهمه والدين 
كودكان خود را برونگ��را فرض مي كنند. اين تصور 
اشتباه است. ممكن است كودك تان درونگرا باشد 
و هنگام برخورد با غريبه ها، به زمان بيش��تري نياز 
داشته باشد تا بتواند با آنها وارد گفت وگو شود. بنابراين 
او را به سرعت وادار به گفت وگو با ديگران نكنيد. در 
غيراينصورت او را شرمنده و خجالت زده مي كنيد. 
اش��تباه ديگري كه والدين هنگام اجتماعي كردن 
كودكان شان مرتكب مي ش��وند، وادار كردن آنها به 
كاري است كه دوست ندارند. مي توانيد كودك تان 
را به فعاليتي تش��ويق كنيد، اما هرگ��ز نبايد او را به 
انجام دادن آن فعاليت مجبور كنيد. مثال، اگر جمع 
كودكاني را در حال بازي مي بينيد، نبايد به كودك تان 
برخالف ميلش، اصرار كنيد با بچه هاي ديگر بازي 
كن��د. اين روش هيچ كمكي به اجتماعي ش��دن او 
نمي كند. مراقب باشيد هنگام ناكامي ها، كودك تان را 
سرزنش نكنيد. اين اشتباهي است كه بيشتر والدين 
مرتكب مي شوند. هر زمان او نتوانست انتظارات تان را 
برآورده كند، به او نگوييد از او نااميد شده ايد. با اين كار 
اعتمادبه نفس و عزت نفس او را مي گيريد. به جاي 
اين رفتار، موفقيت ه��اي ديگر، حتي كوچك، آنها 
را تشويق كنيد. با اين روش، او شهامت انجام دادن 

كارهاي ديگر را پيدا مي كند.

بررسي داليل اعتياد در كودكان از نگاه جامعه شناختي

اعتياد كودكان چالش تازه يا اتفاقي در خفا مانده
گليماندگار|

 افزاي��ش آمار كودكان مبتال به اختالل 
س��وءمصرف مواد مخ��در ب��ه يكي از 
چالش هاي تازه اجتماعي تبديل ش��ده است، اينكه 
س��ن مصرف مواد مخدر به گفته مس��ووالن به ۱۲ 
سال رسيده است زنگ خطري جدي براي جامعه به 
شمار مي رود و بايد براي آن چاره اي انديشيده شود. 
اما بررس��ي داليل اين اتفاق نيز نبايد ناديده گرفته 
شود، چه چيزي باعث ش��ده تا يك كودك ۱۲ ساله 
به مصرف مواد مخ��در روي بياورد، چرا و چگونه اين 
كودكان دسترسي ساده به مواد مخدر دارند، وضعيت 
خانوادگي اين كودكان چگونه اس��ت و چه عواملي 
باعث س��وق دادن آنها به س��وي مصرف مواد مخدر 
مي شود. اينها سواالتي است كه بايد به آن پاسخ داد تا 
بتوان راهكاري مناسب براي جلوگيري از اين معضل 
پيدا كرد. به گفته جامعه شناس��ان عوامل فرهنگي 
و اجتماعي مهم ترين عواملي هس��تند كه در اعتياد 
كودكان نقش ايفا مي كنن��د. در واقع وقتي صحبت 
از فرهنگ و جامعه مي ش��ود، بحث اعتياد به يكي از 
مهم ترين بحث هاي جامعه شناختي تبديل خواهد 
شد. مساله اين اس��ت كه اين كودكان در اثر زندگي 
در فضاهايي كه آنها را به سوي اعتياد سوق مي دهد، 
يا عوام��ل اجتماعي و فرهنگي كه باعث بروز ميل به 
استفاده از مواد مخدر مي شود گرفتار مي شوند. اعتياد 
كودكان مساله اي نيست كه بتوان آن را پنهان كرد چرا 
كه به راحتي در محالت فقيرنشين قابل مشاهده است 
و مي توان اين كودكان را كه معموال مورد سوءاستفاده 
خانواده و اطرافيان خود قرار مي گيرند و براي هميشه 
از چرخه زندگي اجتماعي دور مي شوند مشاهده كرد.

   نابرابري اجتماعي ركن اصلي اعتياد
در جامعه

مينو عبدالحس��يني، جامعه ش��ناس در اين باره به 
»تع��ادل« مي گوي��د: در واقع اعتياد ك��ودكان يكي 
از آس��يب هاي اجتماعي اس��ت كه همچون س��اير 
آس��يب هاي كودكان به دلي��ل تش��ديد نابرابري و 
نابه ساماني در جامعه، رو به رشد و فاقد نظارت و كنترل 
موثر است.اعتياد يك آس��يب اجتماعي است كه در 

همبستگي با نابرابري هاي اجتماعي، بي عدالتي، فقر 
و كنش هاي متقابل اجتماعي در ارتباط است در واقع 
نمي توان فردي كه سوء مصرف مواد مخدر دارد را نه به 
عنوان مجرم و نه به عنوان بيمار تلقي كرد بلكه فرد و 
محيط در يك كنش متقابل بر هم اثرگذار هستند و از 
هم تأثير مي پذيرند اما در مورد كودكان، سهم اين تأثير 
و تأثر تا حدودي متفاوت است و ساختارهاي اجتماعي 
و كاركرد نهادهاي جامع��ه در گرفتاري كودكان در 
اين آسيب اجتماعي بس��يار تعيين كننده است زيرا 
ك��ودكان حق برخ��ورداري از امني��ت و يك محيط 
اجتماعي س��الم را دارند.  او مي افزايد: آنها به تنهايي 
قادر به مراقبت از خود و تأمين نيازها و حقوق اساسي 
خود نيستند و تأمين آن بر عهده نهادهاي اجتماعي 
اع��م از خانواده، نهادهاي آموزش��ي و رفاهي و دولت 
اس��ت، كودكان قدرتي بر انتخاب و اراده اي بر آگاهي 
سوء مصرف مواد مخدر و رهايي از آن ندارند بنابراين 
چنانچه ساختار جامعه مستعد آسيب باشد و نهادها 
نقش خود را به درس��تي انجام ندهند، آسيب پذيري 
كودكان از جمله گرفتاري در سوء مصرف مواد مخدر 
افزايش پيدا مي كند. عالوه بر انواع مسائلي كه از پيش 
براي كودكان وجود داشته، در اين روزها كه جامعه 
از حالت تعادل خارج است و نوعي بحران و تغييرات 
پيش بيني نشده را تجربه مي كند، چون ساختارهاي 
جامعه آمادگي پيش��گيري از آسيب را نداشته اند، 

طبيعتًا آسيب هاي اجتماعي تشديد مي شوند.

   نبود آموزش هاي خودمراقبتي
اين جامعه شناس با اشاره به اينكه فقدان آموزش هاي 
موثر به ك��ودكان در زمينه خ��ود مراقبتي و روابط 
اجتماعي تاثير بسزايي در ميزان كشيده شدن آنها 
به سمت اعتياد دارد، مي گويد: فقدان رويكردهاي 
حفاظ��ت از ك��ودكان در وضعيت دش��وار، تغيير 
ارزش هاي گروه هاي نوجوان بدون اينكه آموزش هاي 
الزم را دريافت كرده باش��ند و بي توجهي نهادهاي 
متولي به اي��ن تق��دم و تأخر فرهنگي، فش��ارها و 
تنش هاي رواني ناش��ي از قرار گرفتن در ش��رايط 
بحران��ي كه پيامدهايي نظير تش��ديد فقر، افزايش 
بازماندگي از تحصيل، كاهش دسترس��ي به منابع 

حمايت��ي رواني و اجتماعي، افزايش دسترس��ي به 
اطالعات و ارتباطات نامناس��ب با س��ن كودكان در 
فضاي مجازي و دسترس��ي آسان تر ناقضان حقوق 

كودك به آنها از عوامل بروز چنين معضالتي است.

   اعتياد اجباري
گريبانگير كودكان تكدي گر شده است

سيدهادي معتمدي، آسيب ش��ناس اجتماعي نيز 
در اين رابطه به »تعادل« مي گويد: از زماني كه سن 
اعتياد كاهش پيدا كرد و مراجعاتي به مراكز مختلف 
براي ترك اعتياد كودكان وجود داشت به اين نتيجه 
رسيديم اعتياد خط قرمز خود را شكانده و وارد دنياي 
كودكان شده است به همين دليل اصطالحي تحت 
عنوان كودكان در معرض خطر اعتياد به وجود آمد 
يعني دانش آموزان و كودكاني كه در خانواده خود يك 
فرد معتاد حال چه پدر، مادر يا خواهر و برادر دارند در 
معرض خطر اعتياد هستند. او مي افزايد: اگر ۲ ميليون 
نفر مصرف كننده در كشور داشته باشيم، تعداد اين 
افراد در معرض خطر چشمگير و قابل توجه خواهد 
بود. متاسفانه اين شرايط در حالي است كه فروش 
سيگار و دخانيات به كودكان ممنوع نيست و هيچ 
مغازه و دكه اي نيست كه از فروش سيگار به كودك 
امتن��اع كند. بنابراين اين وضعيت ش��رايط را بدتر 
مي كند و ممكن اس��ت كودكي براي خريد سيگار 

پدر و عضوي از خانواده خود مصرف كننده شود.

   آمار اعتياد مشخص نيست
اين آسيب ش��ناس در بخش ديگري از سخنان خود 
مي گويد: آمار اعتياد آشكار نيست و هيچ فرد معتادي 
اعتياد خود را ثبت نمي كند از طرفي نمي دانيم در هر 
خانواده چند نفر معتاد هستند و چند نفر در معرض 
خطر اعتياد بنابراين صحبت از اينكه آمار اعتياد رو به 
افزايش يا رو به كاهش است، اشتباه محض است چون 
اين آمار فقط از روي حدسيات به دست مي آيد. دليل 
ديگر اينكه در اعتياد كودكان رقم سياه وجود دارد اين 
است كه اس��تفاده از مواد مخدر جرم است و معموال 
پنهاني انجام مي شود از طرفي اينكه چه مواد مخدري 

را جزو مواد مخدر حساب كرد نيز اهميت دارد. 

   كودك معتاد به دنيا نمي آيد
او مي افزايد: به طور كلي اعتياد در كشور كاهش پيدا 
نكرده است و اتفاقا كرونا و بيكاري تا اندازه اي اعتياد 
را افزاي��ش داده بنابراين بايد به آمار توقف يا كاهش 
اعتياد شك كرد و بررسي هاي دقيق تري انجام داد. 
اينكه م��ا بگوييم كودك معتاد ب��ه دنيا مي آيد، هم 
غلط است هم حرف مجرمانه تلقي مي شود چون از 
ابتدا كودك را محكوم به اعتياد مي كنيم درصورتي 
كه ممكن اس��ت يك مادر بارداِر معت��اد فرزندي را 
به دنيا بياورد ك��ه در خونش مق��داري مواد وجود 
داشته باش��د كه به راحتي او را ترك مي دهند پس 
اگر بخواهيم علت اعتي��اد در يك كودك را ژنتيكي 
عنوان كنيم درست نيست و ما حق نداريم با گفتن 
اين جمله مسووليت را از دوش خود برداريم. درواقع 
به عبارتي ديگر اعتي��اد در كودكان از لحاظ ژنتيك 
بس��يار پيچيده اس��ت كه نبايد به راحتي پذيرفت. 
سازمان بهزيستي براس��اس تعداد كودكاني كه در 
مراكز هستند صحبت مي كند به همين دليل تعداد 
آنها در جامعه ما همچنان مغفول اس��ت و از آنجايي 
كه كودكانمان را در معرض معاينه هاي روحي، رواني 

و اجتماعي ق��رار نمي دهيم و م��ددكاري در حوزه 
كودكان فعال نيست، نمي توانيم به آمار دقيق برسيم.

   هيچ كس بالفطره مجرم نيست
خسرو پيروزيار، آسيب شناس اجتماعي نيز در اين باره 
به »تعادل« مي گويد: از ديدگاه جامعه شناختي، آنچه 
مهم تر از عوامل فردي در گرايش به اعتياد به مواد مخدر 
مي باش��د، عوامل اجتماعي- فرهنگي اس��ت. جامعه 
شناسان علل ارتكاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعي 
و اقتصادي دانسته، معتقدند كه هيچكس بالفطره مجرم 
و بزهكار نيس��ت. از اين جهت فرد را مقصر نمي دانند و 
مي گويند اوضاع اقتصادي و شرايط نامساعد اجتماعي 
عامل ارتكاب جرم اس��ت. تحقيقات نشان مي دهد كه 
اغلب افرادي كه در خانواده هاي معتاد متولد مي شوند و 
پرورش مي يابند، تكرار مصرف اعضاي خانواده برايشان 
عادي شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور مي شود. 
نابرابري هاي اقتص��ادي و اجتماعي و ش��كاف عميق 
طبقاتي در جامعه، بي��كاري، از بين رفتن و جابه جايي 
ارزش هاي جامعه، رشد بي قواره صنعت؛ اگر در جامعه اي 
رشد صنعت به سرعت افزايش يابد و درآمد ناشي از اين 

ثروت عادالنه توزيع نگردد و از طرف ديگر در آن جامعه 
براي تفريح، ش��ادي و گذران اوق��ات فراغت و بيكاري 
جوانان از طرف دولت برنامه ريزي هاي اجتماعي نشده 
باشد و رشد صنعت و شهرنشيني، شكاف طبقاتي را زياد 
كند، همه اين عوامل، باعث گرايش به انحرافات از جمله 
اعتياد خواهد شد.  او مي افزايد: از ديگر سو، از آنجايي كه 
در جامعه ما، طرز تلقي و نگاه عموم افراد و دولتمردان به 
اعتياد به عنوان يك مساله شخصي و فردي مطرح بوده 
و نه مس��اله اي اجتماعي و مردم به افراد معتاد با حالتي 
ترحم انگيز مي نگرند و آنها را بيماران اجتماعي نمي دانند، 
بلكه آنها را در رديف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار 
مي دهند و مجازات مي كنند. براساس نظريه برچسب 
زني، بيماران اجتماعي مبتال به مواد مخدر را برچسب 
»معتاد به مواد مخدر« مي زنند و از خود طرد مي كنند و 
شخص معتاد در يك عزلت و انزوا قرار مي گيرد و به برتري 
اخالقي ديگران غيرمعتاد رأي مي دهند. اينچنين است 
كه با توجه به در نظر گرفتن شديد ترين مجازات ها 
براي توليد و مصرف مواد مخدر هر س��اله بر تعداد 
معتادان افزوده مي شود و جامعه هر روز با فقر نيروي 

انساني كارآمد و سازنده بيشتر مواجه مي شود.

گزارش

افزايش ساعات به كارگيري معلمان بازنشسته 
وزير آموزش و پ��رورش با بيان اينكه 
به كارگيري بازنشس��تگان در اولويت 
وزارت آم��وزش و پ��رورش نيس��ت، 
گفت: براي تدريس تمام وقت معلمان 
بازنشسته در مقطع ابتدايي به دنبال 
مجوز سران قوا هستيم. يوسف نوري 
درباره علت به كارگيري بازنشستگان 
در كالس  هاي درس، گفت: هر س��اله 

بازنشس��تگان به علت كمبود معلم و براي ترميم 
كمبود س��اعات آموزش و پرورش ب��ه كار گرفته 
مي ش��دند و اين موضوع در طول ساليان گذشته 
همواره وجود داشته اس��ت. او با بيان اينكه امسال 
بحث ما روي ساعات فعاليت بازنشستگان به ويژه 
در مقطع ابتدايي بود، افزود: در س��ال هاي گذشته 

مجوزي صادر شده بود كه اين عزيزان 
به صورت يك س��وم ساعات قانوني در 
كالس هاي درس حاضر ش��وند ولي با 
توجه به اينك��ه اين امكان وجود ندارد 
كه س��ه معلم براي يك كالس درس 
در مقطع ابتداي��ي در نظر بگيريم لذا 
اين موضوع در جلسه سران قوا مطرح 
ش��د تا از اين معلمان بازنشس��ته در 
دوره ابتدايي به صورت ۲۴ س��اعته استفاده شود. 
وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: البته سياس��ت 
ما در به كارگيري نيروها، نخست با معلمان اصلي و 
موظف بوده به عالوه اضافه تدريس هاي آنها، سپس 
با معلمان خريد خدمات  و در نهايت از وجود نيروهاي 

بازنشسته استفاده مي كنيم.

هشدار و آماده باش هالل احمر براي بارش باران و برف 
ريي��س س��ازمان ام��داد و نج��ات 
جمعيت هالل احمر نسبت به بارش 
باران، برف و وزش باد شديد در پنج 
استان كش��ور هش��دار داد. مهدي 
ولي پور با اش��اره به هش��دار س��طح 
نارنجي س��ازمان هواشناسي نسبت 
به بارش شديد باران، برف و رگبار در 
مناطقي از غرب و جنوب غرب كشور 

گفت: برابر اعالم سازمان هواشناسي پيش بيني 
مي شود كه در روز ش��نبه بيست و يكم آبان ماه 
بارش ش��ديد و رگب��اري باران، وزش ش��ديد و 
بارش برف در برخي مناطق كش��ور رخ دهد. او 
با اش��اره به مناطقي كه تحت تاثير اين پديده ها 
قرار خواهندگرفت، گفت: مناطق كوهس��تاني 
شرق و ش��مال شرق اس��تان خوزستان، جنوب 

شرق استان لرستان اكثر نواحي در 
دو اس��تان چهارمحال و بختياري و 
كهگيلويه و بويراحمد، غرب و جنوب 
استان اصفهان جزو مناطقي هستند 
ك��ه طب��ق پيش بيني هواشناس��ي 
تحت تاثي��ر اي��ن پديده هاي جوي 
قرار خواهند داش��ت. وليپور با بيان 
اينكه در اين شرايط لغزندگي جاده ها، 
آب گرفتگي مح��دود و محلي معاب��ر و باالآمدن 
س��طح آب رودخانه ها دور از انتظار نيست، گفت: 
در همين راستا نيز سازمان امدادونجات جمعيت 
هالل احمر امدادگران خود در اين پنج استان را به 
حالت آماده باش درآورده تا در صورت وقوع هرگونه 
حادثه احتمالي در كم ترين زمان ممكن نسبت به 

امدادرساني به حادثه ديدگان اقدام كنند.

ثبت نام حدود ۹۶۰ هزار نفر در كنكور
مش��اور رييس و مديركل روابط عمومي 
سازمان سنجش آموزش كشور از ثبت نام 
ح��دود ۹۶۰ ه��زار داوطل��ب در كنكور 
نوبت اول خبر داد. دكتر عليرضا كريميان 
ضمن اعالم اين خبر گفت: نخس��تين 
نوبت از آزم��ون ورود به دانش��گاه ها در 
روزهاي پنجش��نبه ۲۹ و جمعه ۳۰ دي 
ماه سال جاري برگزار مي ش��ود. او ادامه 

داد: فرآين��د ثبت نام نوب��ت دوم آزمون سراس��ري از 
روز ۱۵ فروردين ماه ۱۴۰۲ آغاز مي ش��ود و تا روز ۲۱ 
فروردين سال آتي ادامه دارد. كنكور سراسري از سال 
جاري با توجه به مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
دو بار در سال برگزار مي شود. نخستين نوبت از آزمون 
ورود به دانش��گاه ها در روزهاي پنجشنبه ۲۹ و جمعه 
۳۰ دي ماه س��ال جاري و دومين مرحله در روزهاي 

چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ تيرماه 
سال آتي برگزار مي شود. نتايج اوليه اين 
آزمون در نيمه نخست اسفندماه به اطالع 
داوطلبان مي رسد كه شامل نمره خام و 
نمره آزمون مي شود. مرداد ماه سال آتي، 
سوابق تحصيلي داوطلبان توسط سازمان 
سنجش آموزش كشور از وزارت آموزش 
و پرورش اخذ مي شود و نتيجه نهايي به 
داوطلبان اعالم مي شود. بنابر تغييرات كنكور ۱۴۰۲، 
س��ابقه تحصيلي دانش آموزان در ورود به دانشگاه ها 
نقش دارد؛ به نحوي كه سهم آموزش و پرورش به لحاظ 
س��ابقه تحصيلي ۴۰ درصد و سهم كنكور سراسري 
۶۰ درصد است. همچنين داوطلبان كنكور سراسري 
فقط به پرسش هاي دروس تخصصي پاسخ مي دهند و 
دروس عمومي تنها در سوابق تحصيلي ارزيابي مي شود.
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