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نظر اقتصاددان

شفافيت ادامه دار بورس

راغفر: درخواست افزايش20 درصدي حقوق ها، كار نفوذي ها و جاهالن است

نقش دستمزد در ايجاد تورم ناچيز است

در برهه زماني قرار داريم كه تب 
و تاب بورس كاال خصوصا عرضه 
انواع خودروها در آن بسيار زياد 
ش��ده و پاي ثابت بس��ياري از 
خبرها و موارد ديگر شده است. 
حال در پله اول مهم ترين سوالي 
كه بيان مي ش��ود آيا عرضه از 
طريق ب��ورس كاال ي��ك روند 
مثبت است يا خير؟ جواب اين سوال با قطعيت مناسبي بله 

است زيرا ساز و كار بورس در تمامي كشورها يك فرآيند 
ثابت ش��ده و جوابگو اس��ت كه در صورت برنامه ريزي و 
سياستگذاري صحيح و مناسب بسياري از مشكالت ديگر 
بازاره��ا را رفع مي كند و به خوبي مي تواند هر كااليي را به 
بهترين نرخ خود از طريق سيستم عرضه و تقاضا تنظيم 
كند. اگر بخواهيم مثال كوچكي از مثبت بودن اين سيستم 
داشته باشيم، كشور چند س��الي است كه درگير فروش 
كارخانه هاي خودرو از طريق قرعه كشي بود كه صرفا سود 
ادامه در صفحه8 مناسبي را در ... 

»سهم دس��تمزد در توليد ناخالص داخلي كمتر از 10 
درصد است درحالي كه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته 
حدود 70 درصد است. بنابراين نقش دستمزد در ايجاد 
تورم ناچيز است.« دكتر حس��ين راغفر استاد دانشگاه 
الزهرا )س( و اقتصاددان حوزه كار با بيان اين مطلب، در 
واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر افزايش 20 درصدي 
دستمزد كارگران و كارمندان در سال 1402 تصريح كرد: 
»اين اقدامات براي آشوبناك كردن كشور مطرح مي شود. 
همين امسال اگر افزايش 57 درصدي حداقل دستمزد 
صورت نگرفته بود تعداد زيادي از نيروي كار نيز به كف 
خيابان مي آمدند. به نظر مي رسد همان طور كه در خارج 
مرزها اقداماتي در حال شكل گرفتن است، يك عده اي 
براي سال 1402 در داخل كشور برنامه ريزي مي كنند. 
اينكه دولت از كس��ب ماليات از كساني كه بايد ماليات 

بدهند، ناتوان است نبايد موجب اين شود كه نيروي كار 
هزينه آن را بپردازد.« به گزارش پايگاه خبري جماران، 
اواخر هر سال بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران براي 
سال آينده به يكي از داغ ترين مباحث روز تبديل مي شود. 
بنابر قانون كار حداقل دس��تمزد بر اس��اس دو ويژگي 

شاخص بايد تعيين شود. اين دو شرط عبارت است از: 
1- حداقل م��زد كارگران با توجه به درصد تورمي كه 
از طرف بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران اعالم 

مي شود. 
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي 
كارگران و ويژگي هاي كار محول ش��ده را مورد توجه 
قرار بدهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده 
كه تعداد متوس��ط آن توس��ط مراجع رسمي اعالم 
ادامه در صفحه 2  مي شود را تامين كند. 

علي فراقي

يادداشت- 2

بودجه 1402 و افزايش فشار 
به حقوق بگيران

نتيجه نهايي و بنيادين 
مجموعه برنامه ريزي ها 
و سياست گذاري هاي 
اقتصادي بايد در راستاي 
بهبود وضعيت رفاهي 
و معيشتي مردم باشد. 
اساسا برنامه ريزي هاي 
اقتص��ادي و بودجه اي 
و... به اين دليل صورت مي گيرد كه زندگي مردم 
بهتر شود، در غير اين صورت چه دليلي وجود دارد 
كه اين همه هزينه و كار و وقت صرف اموري شود 
كه نهايتا نه تنه��ا زندگي مردم را بهتر نمي كند 
بلكه باعث افزايش مشكالت هم مي شود. بودجه 
1402 ه��م بايد با مورد توج��ه قرار گرفتن يك 
چنين الزاماتي بررسي ش��ود. بايد ديد، مردم و 
اقشار محروم تا چه اندازه در بودجه 1402 سهم 
دارند. آيا به معيشت و گذران زندگي اين اقشار 
توجه شده است يا نه؟ از اين منظر در بودجه ارايه 
شده توسط دولت براي 1402، تحول خاصي به 
نفع مردم مش��اهده نمي شود. فعال رقمي كه به 
عنوان افزايش دس��تمزدها در نظر گرفته شده، 
20 درصدي اس��ت كه مجلس ارايه كرده است. 
در عين حال تص��ور مي كنم ابهامات موجود در 
تعيين نرخ دستمزدها در سال جاري نسبت به 
سال گذشته خيلي برجس��ته تر خواهد بود. در 
يك سوي ماجرا رسانه ها و تحليلگران قرار دارند 
كه معتقدند روند تعيين دستمزدها بايد مبتني 
بر نرخ تورم و هزينه س��بد معيش��تي كارگران 
تعيين شود و در نقطه مقابل، دولتي ها قرار دارند 
كه حاضر نيستند دستمزدها را بر اساس واقعيت 
تعيين كنند. البته موضوع دستمزدها هنوز در 
كميسيون تلفيق بررسي نشده است؛ احتمال 
دارد نمايندگان كميسيون تلفيق با يك چنين 
رويكردي موافقت نكنن��د و 20 درصد افزايش 
دس��تمزدهاي مدنظر دولت محقق نمي شود، 
چون تناسبي با واقعيت هاي اقتصادي ندارد. بر 
اس��اس اعالم مركز آمار ايران تورم در محدوده 
باالي 45 درصدي است؛ از سوي ديگر خط فقر 
هم توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي 15 ميليون تومان تعيين شده است. 
با اين اع��داد و ارقام طبيعي اس��ت كه افزايش 
دستمزد 20 درصدي، باعث افزايش مشكالت 
مي شود. مادامي كه تورم باالي 45 درصد و خط 
فقر 15 ميليوني وجود داشته باشد، افزايش 20 
درصدي حقوق ها، نه منطقي نيست و نه گرهي 
از مش��كالت حقوق بگيران و بازنشس��تگان باز 
مي كند. البته رييس كميسيون تلفيق هم در كنار 
رييس سازمان برنامه و بودجه رو به روي رسانه ها 
حاضر شد و اعالم كرد كه از محتواي كلي بودجه 
1402 راضي نيست. اگر اين نگاه را نگاه اكثريت 
مجلس در خصوص بودجه در نظر بگيريم بدون 
تردي��د بايد منتظر تغيير رديف ه��اي بودجه از 
يك طرف و افزايش حداقل دستمزدها باشيم. 
مگر اينكه نمايندگان مجلس هم دانس��ته وارد 
بازي خطرناكي شوند كه دولت در زمينه افزايش 
حقوق كارگران برنامه ريزي كرده است. اين نگاه 
نشان مي دهد بودجه 1402 در مقايسه با بودجه 
سال هاي قبل نه تنها يك گام رو به جلو نبوده، بلكه 
نوعي عقبگرد هم محسوب مي شود. بسياري از 
اصالحاتي كه در زمان دولت قبل در بودجه اعمال 
شده بود در بودجه 1402 حذف شده است. يكي 
از مهم ترين المان هاي حمايتي بودجه، رويكردي 
است كه در خصوص نظامات يارانه اي، حمايتي 
و... است. از اين منظر در بودجه 1402 توجهي به 
اقشار محروم نشده است. از سوي ديگر رويكردي 
كه دولت در خصوص حمايت از محروم ها دنبال 
مي كن��د، احتمال افزايش مش��كالت براي اين 
اقشار را بيش��تر مي كند. بايد توجه داشت تكيه 
اقشار حقوق بگير و بازنشستگان كه در تيررس 
شديدترين فش��ارها قرار دارند، بر حقوقي است 
ك��ه دريافت مي كنن��د. ع��دم افزايش منطقي 
حقوق ها مبتني بر تورم و سبد معيشتي كه نرخ 
آن استخراج مي شود، جمعيت حقوق بگير را در 
شرايط دش��واري قرار مي دهد. بنابراين اعضاي 
كميس��ون تلفيق و كليت مجل��س بايد به اين 
واقعيت ها توجه داشته و اجازه ندهند، اشتباهات 
محاسباتي دولت باعث افزايش نارضايتي هاي 
عمومي شود. بحث حقوق دستمزدها بايد عددي 
ادامه در صفحه6 باشد كه از... 

حميد حاج اسماعيلي

يادداشت- 1

 جاي خالي عمران
 در بودجه

بودجه ه��ا به طور كلي 
يك ظاه��ر دارند و يك 
باطن و محت��وا. ظاهر 
بودج��ه همي��ن ارقام 
آشكار اس��ت كه براي 
عم��وم قابل مش��اهده 
اس��ت، اما باطن بودجه 
گزاره هايي است كه زير 
پوس��ت تحوالت اقتص��ادي جري��ان مي بايد و 
س��يماي اقتصاد، رفاه و معيشت مردم را شكل 
مي ده��د. از منظري خاص اما بودجه ها س��ند 
دخل و خرج دولت ها هستند، دولت ها از طريق 
بودجه ها اين پيام را ارسال مي كنند كه براي سال 
آينده قصد دارند مناب��ع را به چه صورت هزينه 
كنند و چگونه قرار اس��ت حوزه هاي اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و... را راهبري كنند؟ هم به 
لحاظ كيفي و هم از منظر كمي، افزايش ها بايد در 
حوزه افزايش امكان سخت افزاري و هم بهره وري 
نرم افزاري منجر به تحول مثبت شود. اين روند اما 
در خصوص بودجه 1402 قابل مشاهده نيست. 
چه بودجه كل كشور، چه بودجه شركت ها و چه 
منابع عمومي كشورباالي 40 درصد رشد دارند، 
يعني بودجه به هيچ وجه انقباضي نيست و با نگاه 
انبساطي تهيه ش��ده است. در بودجه 1402 اما 
دو عدد مهم وجود دارد كه الزم است در خصوص 
آنها توضيحاتي داده شود. يكي، بودجه عمراني 
كشور اس��ت كه 26 درصد رشد دارد كه عددي 
حول و ح��وش نيمي از تورم را نش��ان مي دهد. 
اين عدد نشان مي دهد كه بودجه عمراني كشور 
برخالف بودجه كل، انقباضي است. مي دانيم اين 
ميزان هم محقق نمي شود، در خوش بينانه ترين 
حالت بودجه عمراني بين 40 تا 50 درصد، مبلغ 
تخصيص داده شده، تحقق پيدا مي كند. عجيب 
اينجاس��ت كه بودجه تخصيص داده شده براي 
يارانه ها، دو برابر بودجه عمراني است. در حالي 
كه در س��ال 89 كه هدفمندسازي اجرايي شد، 
هيچ كس تصور نمي كرد، كار به جايي برسد كه در 
سال 1402 بيش از 2برابر بودجه عمراني صرف 
يارانه ها شود. آن زمان پيش بيني مي شد، در افق 
پيش رو رشد اقتصادي به اندازه اي شود كه نيازي 
به تخصيص يارانه به مردم وجود نداشته باشد. 
اما از س��ال 89 اما نه تنها قدرت خريد مردم باال 
نرفته بلكه تحريم هاي اقتصادي هم اثر خود را بر 
معيشت مردم به شكل نامناسبي به جا گذاشته 
است. ارزيابي هاي تحليلي بيشتر بودجه نشان 
مي دهد كه دولت از هر 100 واحد درآمد خود، 
83.5 واحد آن را به هزينه ه��اي جاري و 16.5 
واحد را به هزينه هاي عمراني و س��اخت و س��از 
تخصيص داده اس��ت. تازه اين در صورتي است 
كه بودجه عمراني به  طور كامل تحقق يابد در غير 
اين صورت وضعيت نامناس��ب تر هم مي شود از 
هر 100 واحد، حدود 90  واحد آن را بودجه هاي 
جاري تشكيل مي دهد. با اين اعداد و ارقام نبايد 
براي سال آينده منتظر تحول شگرفي در اقتصاد 
كشور باشيم. چرا كه رهيافت ها و برنامه ريزي ها، 
مبتني بر تحقق چش��م اندازهاي مناسب نبوده 
است. از س��وي ديگر دولت سيزدهم همواره به 
دولت قبل انتقاد مي كند ك��ه به گونه اي عمل 
كرده كه باعث شده بدهي زيادي روي دست اين 
دولت بماند. اين نقد يعني اينكه دولت قبل رفتار 
نامناسب و غلطي داشته است. با اين توضيحات 
بايد پرسيد كه چرا دولت 200 همت اسناد خزانه 
منتشر كرده و قرار است به فروش برساند. بدون 
ترديد اين اسناد خزانه را بايد دولت هاي بعدي 
طي 6 تا 7 سال آينده پاس كنند. نكته مهم ديگر 
آن است كه دولت از 5 ميليون و 261 هزار ميليارد 
تومان بودجه كل كش��ور كه شامل 3 ميليون و 
97 هزار ميليارد تومان بودجه ش��ركت ها و يك 
ميليون و 982 هزار تومان بودجه عمومي كشور، 
تنها بخش بس��يار محدودي را صرف عمران و 
ساخت و ساز كشور كرده است. همچنين بايد از 
دولت پرسيد در شرايطي كه كشورهاي اروپايي 
به دنبال فش��ار بيشتر بر س��پاه و اقتصاد ايران 
هستند، آيا امكان تحقق  1.4ميليون بشكه نفت 
با نرخ 85 دالري فراهم اس��ت. آيا دولت در سال 
قب��ل اين ميزان نفت فروخته اس��ت. اگر دولت 
قبول مي كرد كه كشور در شرايط نبرد اقتصادي 
است، فروش 1.4 ميليون بشكه نفت را پيش بيني 
ادامه در صفحه8 نمي كرد.   

هادي حق شناس

6  هزار ميليارد تومان رانت بين برندگان 
بخت آزمايي خريد خودرو توزيع شد

 داليل 
 ركوردزني 

التاري خودرو

 وزير رفاه مي گويد 
مردم حق انتخاب خواهند داشت

ماليات هاي جديد كمر توليد را خم مي كند

 و سرانجام 
بازگشت كوپن

هشدارهاي بودجه اي 
بخش خصوصي به دولت

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ركورد ثبت تقاضا در قرعه كش��ي خودرو شكس��ته 
ش��د. 11 ميليون متقاضي براي 20 هزار خودرو. اما 
چرا ثبت نام الت��اري خودرو ركورد زد؟ در پاس��خ به 
اين پرسش ذكر چند دليل مهم است؛ نخست اينكه 
متقاضيان مصرفي كه در سال هاي اخير شاهد كاهش 
مداوم قدرت خريد خودرو بوده اند از فرصت دو هفته 
اخير ثبات نسبي قيمت دالر و خودرو استفاده كرده 
و براي خريد خودرو اقدام كردن��د. اين گروه چندان 
به دس��تيابي به خودروهاي وارداتي ارزان قيمت نيز 

خوشبين نيستند. 
گروه دوم نيز از ترس افت ارزش ريال، پول خود را وارد 
بازارهايي از جمله خ��ودرو مي كنند كه اين تقاضاي 
س��فته بازي نيز در دوره هاي التهاب نرخ ارز ش��دت 
مي گيرد. اما يك��ي از داليل اصل��ي پرطرفدار بودن 

اين الت��اري دولتي، اختالف قيمت ب��ازار و كارخانه 
خودروهاي عرضه ش��ده در قرعه كشي ايران خودرو 
معرفي مي شود. رانت قيمت كارخانه و بازار براي چهار 
محصول ايران خودرو كه از 17 دي ماه در قرعه كشي 
جديد عرضه شدند، بين 200 ميليون تا 275 ميليون 

تومان بود
. با توجه به اختالف قيمت چشمگير قيمت كارخانه 
و بازار آزاد، قرعه كش��ي خودرو طي سال هاي اخير 
جوالن��گاه دالالن خودرو بوده كه به دنبال كس��ب 
سود از اين رانت قيمتي هستند. با اين طرح فروش، 
چق��در يارانه رانتي مي��ان برندگان توزيع ش��ده؟ 
مجموع رانت هاي توزيع ش��ده مي��ان برندگان اين 
طرح فروش ايران خ��ودرو، 6305 ميليارد تومان 
صفحه 7 را بخوانيد برآورد شده است.  

پس از ماه ها بحث و گمانه زني، روز گذش��ته صولت 
مرتضوي -  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي -  اعالم 
كرد كه اجراي طرح كاالب��رگ الكترونيكي در يكي 
از استان هاي كش��ور كليد خورده و پس از مشخص 
شدن نتايج آن، امكان اجراي طرح در ساير استان هاي 
كش��ور نيز وجود خواهد داشت. صولت مرتضوي در 

حالي اين خبر را اعالم ك��رده كه پيش از اين بنا بود 
دولت پس از حذف ارز 4200 توماني در ارديبهشت، 
ظرف دو ماه كاالبرگ را اجرايي كند و در واقع در طرح 
نخست اين طور پيش بيني شده بود كه با قطع شدن 
يارانه نقدي، دولت از ماه سوم به مردم يارانه كاالبرگي 
صفحه 2 را بخوانيد بدهد.   

با وجود آنكه مجلس فعال در كميس��يون تلفيق تنها 
كليات اليحه بودجه 1402 را تصويب كرده و نمايندگان 
هنوز به جزييات اليحه ورود نكرده اند اما ارزيابي هاي 
صورت گرفته از سوي كارشناسان و تحليل گران نشان 
مي دهد كه تصويب ش��دن بخش هايي از پيشنهادات 
دولت مي تواند براي اقتصاد ايران نتايج زيانباري به همراه 

داشته باشد.
در شرايطي كه هنوز تصوير دقيقي از ميزان درآمدهاي 
نفتي دولت در سال آينده وجود ندارد، به نظر مي رسد 
كه سازمان برنامه و بودجه بخش مهمي از تمركز خود بر 
روي درآمدهاي سال آينده را به ماليات اختصاص داده و 
افزايش قابل توجه پيش بيني ها براي درآمدهاي مالياتي 
در سال آينده نشان مي دهد كه شرايط مي تواند براي 
توليد دشوارتر شود. در كنار مركز پژوهش هاي مجلس 
كه در روزهاي گذشته نقدهايي را درباره اليحه بودجه 
مطرح كرده، اتاق بازرگاني ايران نيز در تحليل جديد خود 
از زاويه بخش خصوصي نگراني هايي را درباره بودجه سال 
آينده مطرح كرده است. مركز پژوهش هاي اتاق ايران در 
اين گزارش به ابعاد مختلفي از بودجه پرداخته و به طور 
خاص بحث ماليات ستاني را براي توليد دشوار ارزيابي 
كرده است. در بخش هايي از اين گزارش آمده: افزايش 
قيمت ها در س��ال 1401 موجب افزايش درآمدهاي 
اسمي به ويژه ماليات ها ازجمله ماليات بر ارزش افزوده و 
ماليات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دليل 
تداوم تحريم ها و هم فشارهاي تورمي به دليل ناترازي 
ترازنامه اي بانك ها، همچنان فش��ار بر نرخ ارز در بازار 
آزاد وجود خواهد داشت. لذا پيشنهاد مي شود مجلس 
شوراي اسالمي در مرحله تصويب بودجه قابليت اجراي 
سياست ها و قابليت تحقق منابع را به صورت واقع بينانه 
مدنظر ق��رار دهد. در تحليل پارلمان بخش خصوصي 
نسبت به برنامه هاي مالياتي دولت آمده: اتاق ايران معتقد 
است، برخي اقالم درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در 
اليحه بودجه 1402، صرف نظر از بيش برآوردي داراي 
آثار نامطلوب بر بخش توليد است. در ادامه اين بخش 
آمده است: يكي از استدالل هاي مهم براي افزايش ارقام 
براي سال 1402، عملكرد سال جاري است. درباره اين 
موضوع بايد توجه داشت كه بخشي از اين عملكرد مربوط 
به رس��يدگي و وصول پرونده هاي سال هاي قبل بوده 
است كه مشخص نيست چقدر براي سال 1402 هم قابل 
تكرار است. همچنين بخش مهمي از رقم پيش بيني شده 
براي سال 1402 نيز مالياتي است كه در اثر تورم سال 
جاري ايجاد شده است. مركز پژوهش هاي اتاق ايران با 
تأكيد بر اينكه اخذ »ماليات تورمي«، به معناي كاهش 
توان تجهيز واقعي بنگاه هاي اقتصادي است، مي افزايد: 
ارقام اگرچه به لحاظ اس��مي باال رفته است اما به دليل 
افزايش قيمت نهاده هاي وارداتي )به دليل افزايش قيمت 
ارز( و افزايش قيمت نهاده هاي داخلي )به دليل تورم(، 
توان توليدي بنگاه ها كاه��ش خواهد يافت و با تخليه 
اين منابع به دليل ماليات ستاني، نياز به تأمين منابع با 
استقراض از بانك ها )كه وضعيت مطلوبي ندارند( بيشتر 
خواهد شد. صرف نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه اي 
بر سليقه اي شدن اجراي بودجه در مرحله اجرا به دليل 
سازوكار تخصيص و همچنين اخالل در انجام وظايف 
دستگاه ها، مشكل اصلي بيش برآوردي ماليات ها، فشار 
مضاعف مام��وران وصول ماليات بر بخش خصوصي و 

نامناسب تر شدن فضاي كسب وكار است.
اين گزارش ادامه مي دهد: معمواًل سازمان امور مالياتي 
تحت فش��ار دولت براي تحقق منابع پيش بيني شده 
اس��ت. از طرف ديگر، اين موضوع موجب مي شود كه 
ماموران وصول ماليات به انواع و اقسام روش ها، موديان 
مالياتي را تحت فش��ار قرار دهن��د. همچنين، حذف 
معافيت ه��اي مالياتي در نظر گرفته ش��ده در قوانين 
باالدستي، طي قوانين بودجه ساالنه باعث تغيير گسترده 
در برنامه ريزي بنگاه ه��اي فعال در بخش خصوصي و 
كاهش پيش بيني پذيري اقتصاد مي شود كه ريسك هاي 
س��رمايه گذاري را افزايش مي ده��د و بازارهاي مولد 
توليدي را خالي از سرمايه و نقدينگي را راهي بازارهاي 
موازي و غيرمولد مي كند. بر اين اساس اصالح رويكرد 
دولت در ماليات ستاني در قالب لوايح قانوني مستقل 
ضرورت دارد. پيش��نهاد بخش خصوصي آن است كه 
مجلس شوراي اس��المي درباره قابليت وصول منابع 
مالياتي پيش بيني شده در اليحه و آثار تصميمات اتخاذ 
شده در اين حوزه، بررسي ها و تعديل هاي الزم را انجام 
دهد. اتاق ايران به حركت دولت به س��مت درآمدهاي 
پايدار توجه كرده اما در عين حال تذكر داده كه حركت 
به سمت اين مسير بايد با توجه به واقعيت هاي اقتصادي 
كشور انجام شود. مركز پژوهش هاي اتاق ايران با يادآوري 
تغيير تركيب منابع دولت به سمت منابع پايدار، به عنوان 
يكي از مهم ترين استدالل ها درباره افزايش ماليات تأكيد 
كرده اس��ت: بايد توجه داشت كه اين موضوع زماني به 
نتيجه خواهد رسيد كه اراده كافي براي كنترل سمت 
هزينه هاي دولت وجود داشته باشد. در غير اين صورت 
در مسابقه بين افزايش ماليات ها و افزايش هزينه هاي 
دولت همواره كسري تراز عملياتي تداوم خواهد داشت. 
همين اتفاق در اليحه بودجه 1402 روي داده است. به 
رغم افزايش ش��ديد ماليات ها، رشد هزينه هاي دولت 

موجب افزايش كسري تراز عملياتي شده است.
لذا شرط كافي براي اثربخشي افزايش ماليات ها، كنترل 
هزينه هاي دولت است كه كمتر در اليحه به آن توجه 
شده است. در اين تحليل به برخي ديگر از سرفصل هاي 
مهم بودجه نيز اش��اره شده اس��ت. اين مركز، يكي از 
مهم ترين مسيرهاي نادرست سياست گذاري بودجه اي 
50 سال اخير را مصرف پول نفت و گاز براي پرداخت 
حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي جاري كشور توسط 
دولت دانسته و آورده است: در اين مدت، بخش اعظم 
منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گس��ترش 
دولت و در نتيجه هزينه هاي جاري شده است و بخش 
اندكي كه به مصرف هزينه هاي جاري نرسيده است 
به ش��يوه دولتي صرف گزينش و اج��راي طرح هاي 
عمراني و سرمايه گذاري شده است. نتيجه روش فعلي 
وجود هزاران طرح عمراني نيمه تمام ملي و اس��تاني، 
كيفيت پايين اجرا و بازده نامناس��ب طرح هاي اجرا 
شده است. در دو سال اخير نيز نظريه حاكم بر دولت 
ارجحيت اس��تفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و 
گاز بر استقراض براي تأمين هزينه ها بوده است. حتي 
در قالب بودجه 1402 نيز مي توان بخش مهم تري از 
هزينه ها را با انتش��ار اوراق )كه به دليل لزوم پرداخت 
اصل و سود امكان مهار بيشتر هزينه ها را دارد( پوشش 
داد اما الزم اس��ت درباره اين موضوع در برنامه هفتم 
ادامه در صفحه2 توسعه، تصميمات جدي گرفت.  

صفحه 2    

رهبر انقالب در ديدار تعدادي از مسووالن 
سازمان تبليغات اسالمي: 

فرشاد مومني براي كاهش 75 درصدي 
 فساد در اقتصاد ايران 

بسته سياستي پيشنهاد كرد
 در کشور 

 به اتحاد کلمه 
و همدلی نياز داريم

 فسادستيزي 
با شفاف سازي 4 حوزه

صفحه 6    



پس از ماه ها بحث و گمانه زني، روز گذش��ته صولت 
مرتضوي – وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي – اعالم 
كرد كه اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي در يكي از 
استان هاي كشور كليد خورده و پس از مشخص شدن 
نتايج آن، امكان اجراي طرح در س��اير اس��تان هاي 
كش��ور نيز وجود خواهد داشت. صولت مرتضوي در 
حالي اين خبر را اعالم ك��رده كه پيش از اين بنا بود 
دولت پس از حذف ارز 4200 توماني در ارديبهشت، 
ظرف دو ماه كاالبرگ را اجرايي كند و در واقع در طرح 
نخست اين طور پيش بيني شده بود كه با قطع شدن 
يارانه نقدي، دولت از ماه سوم به مردم يارانه كاالبرگي 
بدهد. با اين وج��ود اما پس از حدود 10 ماه از نهايي 
ش��دن اصالحات يارانه اي، حاال نه تنه��ا كار تنها به 
مرحله اجراي آزمايشي رسيده كه دولت بدون توجه 
به برنامه ابتدايي، مي گويد كه پرداخت يارانه نقدي 
نيز ادامه خواهد داشت و مردم مي توانند بين اين دو 

گزينه انتخاب كنند. 
مرتضوي در حاش��يه جلس��ه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: دولت مكلف بود كه ما به  ازاي 
حذف ارز يارانه اي را به صورت كاالبرگ الكترونيكي 
بين مردم با قيمت پايه ش��هريور 1400 توزيع كند. 
متاس��فانه بس��تر اين كار فراهم نبود ام��ا با تالش 
همكاران در وزارت تعاون بس��تر كار فراهم شد و از 
ديروز به صورت آزمايشي در استان هرمزگان عمليات 
اجرايي آن آغاز شد. وي افزود: اين طرح آزمايشي را 
ارزيابي مي كنيم و چنانچه مطلوب باشد به سرعت 
در كل كشور آن را تعميم خواهيم داد. موضوع مهم 
اين است كه ده قلم مواد غذايي كه مشمول ارز 4200 
توماني بودند را در اين سبد كاال تعريف و قيمت گذاري 
كرديم كه براساس شهريور 1400 انجام شده است. 
مرتضوي يادآور شد: مردم مي توانند هم از اين فرصت 
كه تقريبًا يك ماه زودتر از موعد مقرر واريز نقدي يارانه 
است استفاده كنند و هرچقدر كه نياز داشتند از اين 
ده قلم كاال خريداري كنند، چنانچه به خريد تمايل 
نداش��تند، مي توانند در پايان كار به سبك ماه هاي 

گذشته يارانه نقدي را دريافت كنند.
وزير تعاون يادآور شد: سامانه اي تعريف شده است كه 
سرپرست خانوار مي تواند با كد دستوري اعالم شده 
ميزان اعتبار خود را مشاهده كند. وي افزود: ده كاال 
شامل مواردي از جمله مرغ، برنج، ماكاروني، روغن و 
لبنيات است. در اين مرحله مقدماتي شكل خريد هم 
كاماًل اختياري است و يك نفر مي تواند اگر ضرورت 
داشت كل مبلغ اعتباري را در اين مرحله فقط مثاًل 

برنج خريداري كند.
مرتضوي تاكيد كرد: تقريبًا تعداد فراواني فروشگاه در 
هر استان تعريف شده است كه اين خريد را مي توان 
انج��ام داد، االن كه در مرحله مقدماتي هس��تيم در 
سطح اس��تان هرمزگان حدود هزار فروشگاه به اين 
سيستم مجهز شده اند. وزير تعاون همچنين گفت: 
در مرحله بعد اس��تان هاي بعدي را به نوبت ش��روع 

مي كنيم و اميدواريم بتوانيم تقريبًا تا انتهاي امسال 
كل كشور را پوش��ش دهيم. اگر اس��تقبال مردم از 
اين طرح گسترده باش��د حتمًا اين طرح جايگزين 
يارانه نقدي مي شود. وي در پاسخ به پرسشي درباره 
رسيدگي به ش��كايت  افرادي كه يارانه به آنان تعلق 
نگرفته است، اظهار كرد: هركس كه معترض باشد و 
به او يارانه يا كاالبرگ تعلق نگرفته باشد به شكايتش 
رسيدگي مي شود و سامانه به آنان پاسخ مي دهد كه 

استحقاق دارند يا نه.
مرتضوي با اش��اره به وضعيت صندوق بازنشستگي 
تأمين اجتماعي، اظهار كرد: صندوق بازنشس��تگي 
تأمين اجتماعي منابع خوبي دارد و سال قبل ۶ هزار 
ميليارد تومان بود و امس��ال 1۶ هزار ميليارد تومان 
افزايش پيدا كرده اس��ت. رييس جمهوري دس��تور 
دادند كه حتمًا حقوق بازنشستگان مورد توجه باشد و 
هم دولت و هم سازمان برنامه توجه ويژه اي به حقوق 
بازنشستگان داش��تند و فكر مي كنم كه سال آينده 

سال آسان تري داشته باشند.
جدا از بح��ث ياران��ه، موضوع مهم ديگ��ري كه در 
صحبت هاي مرتضوي به آن اش��اره شده، وضعيت 
صندوق هاي بازنشس��تگي كشور است. هرچند او از 
اين گفته كه وضعيت اين صندوق ها خوب است اما 
گزارش اخير مجلس نشان مي دهد كه بدهي دولت 
به اين صندوق ها به ش��رايطي نسبتا بحراني نزديك 

شده است.
بر اساس گزارش تحليلي مركز پژوهش هاي مجلس 
از اليحه بودجه 1402 ميزان اعتبار مش��خص شده 
براي چهار صن��دوق بازنشس��تگي نيازمند كمك 
دولتي )كشوري، لشكري، فوالد و وزارت اطالعات( 
مجموعا حدود ۳۳1 هزار ميليارد تومان اس��ت. اين 
مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبارات دو صندوق پايدار 
از نظر مالي )1۶ هزار ميليارد تومان براي س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي )كه بس��يار كمت��ر از هزينه هاي 
واقعي آن است( و 4 هزار ميليارد تومان براي صندوق 

كش��اورزان، روستاييان و عش��اير( است. همچنين 
كمك هاي دستگاه هاي مادر به صندوق هاي ذي ربط 
)همچون صندوق صدا و س��يما، صندوق كاركنان 
بانك ها و ...( به دليل عدم ش��فافيت در اين محاسبه 
لحاظ نشده است. در اليحه ارايه شده، اعتباري جهت 
تسويه ديون دولت به س��ازمان تامين اجتماعي كه 
بيش از 400 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود 
در نظر گرفته نشده است. بر همين اساس، عدم ايفاي 
تعهدات به سازمان تامين اجتماعي، يكي از مجاري 

مهم غير شفاف ايجاد بدهي براي دولت است.
با اين وجود رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه ديگر 
مقام دولتي بود كه روز گذشته اعالم كرد كه شرايط 
در رابطه با صندوق هاي بازنشس��تگي عادي و تحت 
كنترل است. سيد مس��عود ميركاظمي در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره بدهي 
دولت به صندوق هاي بازنشستگي و اينكه اين مساله 
در بودجه چطور ديده شده است؟ گفت: ۳۳0 همت 
)هزار ميليارد تومان( پرداخت حقوق صندوق هاي 
لشگري و كشوري اس��ت. وي تصريح كرد: در مورد 
بدهي هاي گذشته تامين اجتماعي نيز طرحي را در 
قانون برنام��ه مي بريم، تا بتوانيم با راهكاري كه آنجا 
در نظر مي گيريم به كلي تسويه كرده و در آينده نياز 
نباشد كه معطل دولت باشند. رييس سازمان برنامه 
و بودجه همچنين درباره ميزان وام هاي خرد مانند در 
نظرگرفتن 150 همت )هزار ميليارد تومان( براي وام 
ازدواج و فرزند آوري و... اظهاركرد: امسال به گونه اي 
تنظيم مي كنيم كه امتياز تقس��يم اينها را به دولت 
دهند به نحوي كه تكليفي به بانك ها گذاشته نشود كه 
منجر به ناترازي، اضافه برداشت و يا تورم براي مردم 
شود. وي درباره اينكه سقف اين ميزان اعتبار پايين 
نيس��ت؟ گفت: نه اصال راجع به اين ها بحث نشده، 
آيين نامه ها در دولت تنظيم مي شود، كمتر از سال 

گذشته نخواهد بود.
عمل نكردن دولت به برنامه نخست اعالمي از سوي 

نمايندگان مجلس كه در آن تاكيد شده بود كه براي 
جلوگيري از كاهش قدرت خريد يارانه، بايد كاالبرگ 
به مردم تخصي��ص پيدا كند و اختالف نظري كه در 
زمينه وضعيت صندوق ها وجود دارد نشان مي دهد 
كه دو قوه بر س��ر نح��وه اداره كش��ور لزوما يك نظر 
واحد ندارند. اين در حالي اس��ت كه بررسي بودجه 
در مجلس آغاز شده و در روزهاي آينده نمايندگان 
مصوباتي خواهند داش��ت كه احتماال با طرح اوليه 
دولت چن��دان س��ازگاري نخواهد داش��ت. اين در 
حالي است كه حتي هنوز مشخص نيست كه برنامه 
هفتم توسعه در فصل بررسي بودجه چه سرنوشتي 
خواهد داشت و آيا برنامه فعلي تمديد مي شود يا كار 
به ش��كل ديگري ادامه پيدا مي كند. حجت االسالم 
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني اظهار كرد: كميسيون 
تلفيق برنامه هفتم در مجلس تش��كيل نشده و اين 
كميسيون بعد از تقديم اليحه برنامه هفتم از سوي 
دولت به مجلس، تش��كيل خواهد شد لذا هنوز اين 
كميسيون جلس��ه اي برگزار نكرده است. وي درباره 
اينكه آيا كميس��يون تلفيق اليح��ه بودجه 1402، 
مصوبه اي درباره تمديد برنامه شش��م داشته است؟ 
گفت: كميسيون تلفيق هنوز وارد بررسي جزييات 
اليحه بودجه نش��ده و فقط كليات اليحه را تصويب 
كرده است؛ در صورت تصويب كليات در صحن علني، 

كميسيون وارد بررسي جزييات مي شود.
اين عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 ادامه 
داد: بر اين اساس تاكنون كميسيون تلفيق مصوبه اي 
درباره برنامه شش��م نداشته است؛ البته تا آخر سال 
برنامه ششم جاري اس��ت و برنامه هفتم هم تا آخر 
خرداد نهايي خواهد ش��د لذا براي اين مدت، بندي 
تصويب مي كنيم كه تا زم��ان تصويب برنامه هفتم، 
برنامه ششم جاري باش��د، موضوعي كه در بند »و« 

تبصره 20 اليحه بودجه آمده است.
در بن��د »و« تبصره 20 اليحه بودج��ه 1402 آمده 
است: »اجراي احكام مندرج در اين قانون در خصوص 
احكام يك س��اله مربوط به سال 1402 بوده و ساير 
احكام داراي ماهيت دايمي تحت عنوان قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي 
دولت )۳( تا زماني كه توسط قوانين ديگر نسخ نشده، 
داراي اعتبار است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم توسعه و حداكثر 
ش��ش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون تمديد 
مي شود«. همچنين با توجه به تصويب كليات اليحه 
بودجه 1402 در كميس��يون تلفي��ق، گزارش اين 
كميسيون در دستور كار جلسه يكشنبه )2 بهمن( 
مجلس قرار مي گي��رد. در صورت تصويب كليات در 
مجلس، كميسيون تلفيق وارد بررسي جزييات اليحه 
بودجه مي شود در غير اين صورت اليحه به دولت براي 
اعمال اصالحات ارجاع خواهد شد. با وجود تمام اين 
چالش ها، بايد ديد كه سرانجام زمستان سرد اقتصاد 

ايران چگونه براي دو قوه به پايان خواهد رسيد.

رهبري
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 در کشور به اتحاد کلمه 
و همدلی نیاز داریم

رهبر معظم انقالب اسالمي ظهر ديروز در ديدار رييس 
و جمعي از مديران س��ازمان تبليغات اسالمي و حوزه 
هنري، توليد و ارايه محصوالت فاخِر مبتني بر فكر نو 
و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعي و فرهنگي تبليغ 
را در عين خش��يت كامل از پروردگار، دو وظيفه مهم 

دستگاه هاي فرهنگي تبليغاتي خواندند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ضم��ن قدرداني از اقدامات 
خوبي كه در سازمان تبليغات اس��المي انجام گرفته 
است، با اس��تناد به آيات قرآني، خشيت از پروردگار به 
معناي »مالحظه، رعايت و مراقبت« را راهبرد ضروري 
و هميشگي فعاالن عرصه فرهنگ و تبليغ دانستند و 
افزودند: دستگاه ها و عناصر فرهنگي-تبليغي بايد كامال 
مراقب باشند كه حرف خدا در هيچ شرايطي زمين نماند 
و در اين زمينه نبايد از جنجال و هوچي گري و اتهامات 
ترسيد. ايشان توجه به اقتضائات اجتماعي در تبليغ را 
ناديده گرفتن خشيت الهي ندانستند و گفتند: كارهاي 
فرهنگي لوازم��ي دارد كه بايد به آنها توجه كامل كرد. 
ايشان توجه به لسان قوم را در فعاليت هاي فرهنگي- 
تبليغاتي از جمله اين اقتضائات برشمردند و گفتند: زبان 
ارتباط گرفتن با يك جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با 
يك غافل جاهل يا معاند فرق مي كند، همچنان كه بايد 
زبان و لسان صحبت و تبليغ در كشورهاي ديگر با كار 
فرهنگي- تبليغي در داخل از جمله در مجموعه هاي 

انقالبي تفاوت داشته باشد.
رهبر انقالب اسالمي بازار فكر و محصوالت نو در داخل و 
خارج را پررونق خواندند و گفتند: با توليد فكر نو، فرآوري 
آنها و تبديل شان به محصوالت فاخِر داراي بسته بندي 

خوب، در اين بازار پرمشتري فعال شويد.
ايشان با ابراز ناخرسندي از كم كاري در اين عرصه گفتند: 
سازمان تبليغات و حوزه هنري در عرصه هاي مختلف، 
كار خوِب زياد كرده اند اما نه به اندازه عمر حدودا چهل 

سال خود، بنابراين بايد كار و تالش را مضاعف كرد.
اهميت دادن به نيروي انس��اني زب��ده به عنوان محور 
اساسي مجموعه هاي فرهنگي، حفظ نيروهاي خوب 
سازمان تبليغات در همه رشته ها،  مراقبت از نيروها و 
مواظبت در زمينه آفات برون سپاري كارهاي فرهنگي 
تبليغاتي، چهار نكته ديگر رهبر انقالب در اين ديدار بود.

ايش��ان در اين زمينه گفتند: البته بايد از ظرفيت هاي 
مردمي حداكثر استفاده را كرد كه در اين زمينه جشنواره 
عمار نمونه خوبي اس��ت. حفظ ش��ادابي، سرزندگي، 
خوشحالي و خشنودي مردم از ديگر نكاتي بود كه ايشان 
به عنوان يكي از وظايف مهم دس��تگاه هاي فرهنگي- 
تبليغاتي بيان كردند. رهبر انقالب در تش��ريح بيشتر 
ابعاد و اهميت اين موضوع گفتند: البته اگر وضع اقتصاد 
و زندگي مردم بهتر ش��ود ش��ادابي و خشنودي آنها تا 
حدودي تامين مي شود اما جدا از اين مساله هم مي توان 
با مش��اركت خود مردم، كارهاي متنوع – ش��يرين و 
سرزنده اي انجام داد. بخش آخر سخنان حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين ديدار حاوي چند توصيه از جمله پرهيز 
از جناح گرايي بود. ايشان گفتند: در كل كشور به اتحاد 
كلمه و همدلي نياز داريم چه برس��د به مجموعه هاي 
انقالبي كه بايد كامال از افتادن در دام نحله هاي گوناگون 
فكري و جناح گرايي پرهيز كنند. خودداري از كارهاي 
صرفا ويتريني و شكلي و مراقبت از توليد آثار خنثي و 
بدون جهت گيري صحيح توصيه هاي ديگر رهبر انقالب 
به رييس و تعدادي از مديران سازمان تبليغات اسالمي 
و حوزه هنري بود. رييس سازمان تبليغات اسالمي هم 
در اين ديدار، از فعاليت ها گزارش داد. حجت االس��الم 
قمي گفت: جوانگراي��ي – پرورش نيرو و جهاد تبيين 
را جدي گرفته و در اولويت قرار داده ايم و سعي داريم به 
سهم خودمان به تامين نيازهاي فرهنگي جامعه كمك 
كنيم، البته در برخي زمينه ها همچنان ضعف داريم. 
آقاي دادمان رييس حوزه هنري هم در گزارش كوتاهي 
گفت: مسير رشد حوزه در زمينه ادبيات و كتاب را ادامه 
داده ايم اما سعي كرده ايم در ديگر زمينه هاي فرهنگي، 
هنري و رسانه اي هم با تكيه بر ظرفيت درخشان جوانان 

همه مناطق كشور فعال باشيم.

هشدارهاي بودجه اي بخش 
خصوصي به دولت

مركز پژوهش هاي اتاق اي��ران در بخش ديگري از 
گزارش خود آورده اس��ت: در اليحه بودجه 1402 
شاهد تكرار تصميمات آزمون شده قانون 1401 در 
تعيين حقوق گمركي نهاده هاي توليدي هستيم. لذا 
پيشنهاد مي شود در بودجه 1402 كاهش ۳ واحد 
درصدي حقوق گمركي عالوه بر كاالهاي اساسي و 
دارو، شامل نهاده هاي توليدي از جمله »مواد اوليه، 
كاالهاي واس��طه اي و س��رمايه اي و ماشين آالت و 

تجهيزات مورد نياز خطوط توليد « شود.
يكي ديگر از بخش هاي اين گزارش نيز به اليحه اي 
اختصاص دارد كه در صورت نهايي شدن مي تواند به 
افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران منجر 
شود. اتاق ايران اعالم كرده: با عنايت به آنكه تصميم 
دولت در اليحه پيشنهادي براي توسعه مشاركت با 
بخش خصوصي در اتمام طرح هاي عمراني ماهيت 
بودجه اي نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته 
مي توان نتيجه گرفت كه اين نوع سياست گذاري 
اثربخش��ي الزم را نخواهد داشت و با توجه به آنكه 
مجوز مش��اركت با بخ��ش خصوص��ي در اجراي 
طرح هاي عمراني، در قال��ب ماده 27 قانون الحاق 
2 به دولت داده ش��ده است، لذا پيشنهاد مشخص 
در خصوص توسعه مشاركت بخش خصوصي براي 
تكميل طرح هاي عمراني، تسريع در تكميل اليحه 
مش��اركت عمومي و خصوص��ي و تصويب هرچه 

سريع تر اين اليحه است.

نقش دستمزد در ایجاد تورم 
ناچیز است

طي سه دهه اخير )به استثناي موارد نادر( ماده 41 
قانون كار در اين خصوص رعايت نشده است. پس 
از روي كار آمدن دولت سيزدهم، براي اولين بار در 
سال هاي اخير به شرط اول قانون كار يعني تعيين 
دس��تمزد بر اس��اس نرخ تورم عمل شد و حداقل 
دستمزد كارگران با 57 درصد افزايش همراه شد. 
اگرچه اين افزايش دس��تمزد ب��دون لحاظ كردن 
شرط دوم يعني فراهم كردن شرايط تامين نيازهاي 
خانواده اعمال ش��د، اما با توجه به سنت شكني كه 
در اين خصوص ش��كل گرفت، اميدها براي عمل 
به قانون افزايش يافت. البته اين تغيير رويه بسيار 
زودگ��ذر بود و واكنش هاي منفي به اين تصميم از 
درون دولت تا جايي پيش رفت كه وزير كار بركنار 
شد و رييس سابق بانك مركزي در مجلس از متوقف 
شدن اين روند از سوي دولت براي سال 1402 خبر 
داد.  از س��ويي در اليحه بودجه سال 1402 ميزان 
افزايش دستمزد كاركنان دولت براي دومين سال 
پياپي كمتر از نرخ تورم و به 20 درصد محدود شده 
است. با نزديك شدن به برگزاري جلسات شوراي 
عالي كار يكي از نمايندگان مجلس گفته است كه 
تالش ها ب��راي افزايش حداقل دس��تمزد مصوب 
كارگران به ميزان 20 درصد يعني به اندازه افزايش 
حقوق كاركنان دولت در جريان است. اين در حالي 
است كه تورم رسمي اعالم شده سال 1401 تا اين 
لحظه برابر با 45 درصد است ومركز پژوهش هاي 
مجلس پيش بيني كرده اس��ت كه در سال آينده 

حداقل 40 درصد تورم ايجاد خواهد شد.

  فش�ار هزینه هاي دولت را ب�ه نیروي كار 
منتقل نكنید

در همين رابط��ه، راغفر با بيان اينك��ه دولت بايد 
هزينه هاي خود را از محل ه��اي ديگري كم كند، 
گفت: بهتر است دولت درآمدهاي مالياتي جديدي را 
براي كاهش شكاف بين منابع و مصارف خود تعريف 
كند لذا اگر اين كار را نكنيد و بخواهد فشار كاهش 
هزينه هاي خود را به نيروي كار منتقل كند، در سال 
آينده حداقل 20 درصد از قدرت خريد نيروي كار 
كاهش خواهد يافت آن هم در شرايطي كه نيروي 

انساني با مشكالت به  شدت زيادي مواجه است.
وي افزود: به نظر من بسياري از اين برنامه  ها اتفاقي 
رخ نمي دهد. اگر شما بخواهيد در كنكور همه سواالت 
را غلط پاس��خ بدهيد بايد تمام جواب هاي درس��ت 
را بدانيد تا بتوانيد غلط پاس��خ دهيد. علت اينكه در 
كشور ما همه تصميمات اتخاذ شده غلط است، اين 
است كه كساني همه پاسخ هاي درست را مي دانند 
اما مسووالن و سياستگذاران را به اتخاذ راهكارهاي 
غلط ترغيب مي كنند. من اسم اين را نفوذ مي نامم. 
اين اقدامات براي آش��وبناك كردن كش��ور مطرح 
مي ش��ود. همين امس��ال اگر افزايش 57 درصدي 
حداقل دس��تمزد صورت نگرفته ب��ود تعداد زيادي 
از ني��روي كار نيز به كف خياب��ان مي آمدند. به نظر 
مي رس��د همان طور كه در خارج مرزها اقداماتي در 
حال شكل گرفتن است، يك عده اي براي سال 1402 
در داخل كشور برنامه ريزي مي كنند. اينكه دولت از 
كسب ماليات از كساني كه بايد ماليات بدهند ناتوان 
است نبايد موجب اين شود كه نيروي كار هزينه آن 
را بپردازد. اين اقدامات منج��ر به تعطيلي خيلي از 
واحدها و سقوط شديد بهره وري نيروي كار مي شود. 
در هم��ه دنيا تالش مي كنند به��ره وري نيروي كار 
خود را افزايش بدهند. اين استاد دانشگاه همچنين 
خاطرنشان كرد: بيش از ۳0 سال است كه ما دستمزد 
نيروي كار را سركوب كرده ايم و همين مساله منجر 
به مهاجرت هاي گسترده و بي سابقه )از كارگر ساده 
گرفته تا كارگر فني، جراح، متخصص و...( شده است. 
همه اين تصميمات برنامه ريزي ش��ده است تا اين 
زمينه ها را مهيا كنند. به نظر من بخش قابل توجهي 
از توصيه هاي اين چنيني به سياستگذاران ناشي از 
نفوذ و جهل است. كسي كه اين حرف ها را مي زند اگر 
عنصري آگاه براي ارايه راه هاي غلط نباشد، حداقل 
از روي جهل دس��ت به چني��ن تصميماتي مي زند. 
ني��روي كار بايد حداقل به اندازه ن��رخ تورم افزايش 
دستمزد داشته باش��د. با كمال تاسف در دانشگاه ها 
مي بينيم نيروي جوان متخصص ما از كشور مي رود 
چون دستمزدي كه در دانشگاه ها پرداخت مي شود، 
كفاف يك زندگي حداقلي براي يك عضو هيات علمي 
دانشگاه را نمي دهد لذا آن نيروي كار يا بايد مهاجرت 
كند يا دست به كارهاي ديگري بزند كه او را از انجام 

وظايف علمي خود باز مي دارد.

  سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلي 
راغفر با بيان اينكه س��ركوب دستمزدها و افزايش 
هزينه ها، دو توصيه نئوليبرال ها در ۳0 سال گذشته 
بوده اس��ت، گفت: اين توصيه ها به نام كنترل تورم 
مطرح مي ش��وند درحالي كه عوامل تورم متعدد 
و فراتر از نقش دستمزد اس��ت. سهم دستمزد در 
توليد ناخالص داخلي كمتر از 10 درصد اس��ت در 
حالي كه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته حدود 70 
درصد است. بنابراين نقش دستمزد در ايجاد تورم 
ناچيز است. ساختارهاي كژكاركرد اقتصاد در كشور 
ما كه بر داللي، سفته بازي و سوداگري استوار شده، 
اصلي ترين عامل هاي به وجود آورنده ناترازي هاي 
مختلف در مقوله عرضه و تقاضا است. اين ساختار 
كژكاركرد است كه سود اصلي و بازدهي اصلي را در 
فعاليت هاي نامولد، فروش منابع طبيعي، صادرات 
هندوانه و آب مجازي ق��رار داده كه با توليد، توليد 
صنعتي و نيروي كار نسبت و تناسبي ندارد. مادامي 
كه در اين رويه ها تغيير صورت نگيرد، اقتصاد كشور 
از وضعيت بحراني به فاجعه سقوط خواهد كرد. در 
نتيجه به صراحت مي توان گفت بهانه هاي مطرح 
ش��ده درباره تورم زا بودن افزايش دستمزدها يك 

دروغ فاحش است.

وزير رفاه مي گويد مردم حق انتخاب خواهند داشت

تحليل از آخرين وضعيت مذاكرات

و سرانجام بازگشت كوپن

آیا  برجام تا پایان ۲۰۲۳ زنده مي ماند؟
طبق برجام و قطعنامه 22۳1 در پايان س��ال هشتم 
اجرا، تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران به طور كامل 
رفع خواهد شد و بسياري از محدوديت هاي هسته اي 
برداشته مي شود اما آيا شرايط سياسي بين المللي و نيز 
تعامالت ايران با كشورهاي 1+4 و آمريكا اجازه خواهد 

داد برجام تا اكتبر 202۳ باقي  بماند؟
توافق هسته اي 2015 ميان ايران و 1+4 در حالي به 
سال هشتم وارد مي ش��ود كه اين توافق بعد از خروج 
يك جانبه آمريكا در عمل از اجرا بازماند، با اين حال به 
جرات مي توان گفت كه برجام هنوز مهم ترين توافق 
نيم قرن اخير براي حل و فصل مسالمت آميز موضوعي 
است كه مي توانست به جنگ و تنش غيرقابل جبران 

بينجامد.
بع��د از متوقف ش��دن اج��راي تعه��دات طرف هاي 
آمريكايي و اروپايي در 1۸ مي 201۸، گام به گام اين 
توافق به محاق رفت. درحالي ك��ه انتظار بود تمامي 
محدوديت ها از فعاليت هاي هسته اي ايران در پايان 
سال هشتم برداشته شود، امروز تقريبا فعاليتي نمانده 
اس��ت كه ايران خود را براي انجامش معطل برجام يا 

پايان سال هشتم نگه داشته باشد.
فضاي اج��راي توافق هس��ته اي در دي م��اه 1401 
مي توانست به گونه اي باشد كه زمينه ساز موافقت ها و 
تفاهم نامه هاي همكاري منطقه اي و بين المللي بيشتر 
و بيش��تري ميان ايران و آمريكا و ايران و اروپا و ديگر 
كشورها باشد و حتي موازنه منطقه اي را دگرگون كند. 
اما بالعكس فضاي حاكم بر اجراي اين توافق و تعامالت 
كش��ورهاي امضاكننده آن، تحت الش��عاع تحوالت 
بين المللي بعد از 201۸ و به ويژه يك سال اخير، آن قدر 
س��رد و تيره شده است كه بعضا كارشناسان داخلي و 
خارجي هرگونه احتمال بازگش��ت ب��ه ميز مذاكره و 
گفت وگو درب��اره احياي تواف��ق 2015 در آينده  اي 

نزديك را بعيد مي دانند.
از آخرين بار كه طرف هاي برجامي با همراهي آمريكا 
به توافق نزديك بودند، 10 ماه مي گذرد و از آن زمان تا 
كنون فضاي سياسي، هسته اي � فني و امنيتي پرتنشي 
ميان طرف هاي برجامي رقم خورده است. در دو دهه 
گذشته كه مذاكرات هسته اي در سطوح مختلف در 
جريان بوده است همواره منافع ملي و تحوالت سياسي 
داخلي كشورهاي درگير و ذي نفوذ بر روند مذاكرات 
تاثيرگذار بوده اس��ت اما اين بار ب��ا همه دفعات فرق 

داشت. روسيه در حمله  نظامي غيرمنتظره به اوكراين 
تقريبا تمامي جهان را غافلگير كرد و به يك باره تمامي 
مناس��بات و تعامالت در س��طح قدرت هاي بزرگ و 
تحت تاثير اين رويداد متوقف يا با تاخير مواجه شد. در 
ابتداي امر بسياري بر اين نظر بودند درگيري چندان 
طول نمي كش��د اما اكنون بيش از 10 ماه اس��ت كه 
از درگيري ميان روس��يه و اوكراي��ن مي گذرد و هيچ 
پيش بيني دقيقي از پايان اين منازعه نمي توان داشت.

اختالفات ميان ايران و آمريكا بر سر فهرست تحريم ها، 
دريافت ضمانت هاي  الزم اطمينان بخش يا حل مسائل 
باقي مانده با آژانس در آخري��ن دور مذاكرات آن قدر 
بغرنج نبودند ك��ه مذاكرات را متوق��ف و هيات هاي 
ديپلماتيك را براي مدت��ي نامعلوم راهي پايتخت ها 
كرد. ابتدا تصور مي ش��د براي مدتي كوتاه مذاكرات 
به خاطر آغاز درگيري ميان روسيه و اوكراين متوقف 
شده است اما وقتي پادرمياني هاي ايران هم راه به جايي 
نبرد و آمريكا به همراه سه كشور اروپايي و به طور كلي 
اردوگاه غرب به حمايت از اوكراين و در مقابل مسكو 
صف كش��يدند، ديگر محرز شد كه مذاكرات تا وقتي 
درگيري ها در اوكراين ادامه دارد، دنبال نخواهد شد 
و به تبع آن هرگونه توافقي غيرممكن است. همكاري 
نظامي ايران با روس��يه در بحبوح��ه جنگ اوكراين 
كش��ورهاي اروپاي��ي و آمريكا را به ش��كلي جدي تر 
عليه ايران ش��وراند و هر چه اي��ران اعالم كرد كه اين 
همكاري ها ارتباطي به جن��گ اوكراين ندارد گوش 
ش��نوايي نبود كه نبود. تحت تاثير اين فضا فشارها بر 
ايران در تعامالت سياسي و نيز براي پاسخ به سواالت 
آژانس بيشتر شد و وقتي اين كشورها با مقاومت ايران 
در اين رابطه مواجه ش��دند، س��عي كردند با تصويب 
قطعنامه در شوراي حكام بيش از پيش تهران را تحت 

فشار قرار دهند.
در ايران برخي از دولتمردان بر اين نظر بودند كه روسيه 
به زودي زلنسكي را شكست مي دهد و دولت مطلوب 
خود را روي كار مي آورد اما اين بار تجربه حمله روسيه 
به كريمه در 2014 تكرار نشد و منازعه تا امروز ادامه 
يافته اس��ت. درگيري و تنش ميان مقامات اروپايي و 
روسي و تهديدات اروپا و آمريكا عليه روسيه كه به طور 
بي س��ابقه اي روي داد و تا پاي تحريم هاي سياسي و 
اقتصادي هم پاي تحريم هايي ك��ه عليه ايران اعمال 
و اجرا شده بود، كش��يده شد، روسيه را بيش از پيش 

در اقدام خود مصمم ك��رد و مانع والديمير پوتين در 
ادامه تنش نشد. اختالف و دعواي سياسي ميان اروپا 
و روسيه آنقدر اين روزها جدي و عميق است كه برخي 
تحليل گران حوزه روابط بين الملل معتقدند اگر آمريكا 
حاضر به مصالحه ش��ود راضي كردن اروپا به رهبري 
آلمان بسيار كار سختي است. از اين رو به نظر مي آيد 
تا وقتي اختالفات ميان كشورهاي اروپايي و آمريكا با 
روسيه بر سر اوكراين در جريان است، حضور مقامات 
اين كشورها بر سر ميز مذاكره برجام دور از ذهن باشد.

بعد از اختالفات ميان ايران و آمريكا و جنگ اوكراين، 
شروع اعتراضات در ايران در شهريور 1401 و متشنج 
شدن فضاي افكار عمومي، اجتماعي و سياسي عامل 
ديگري بود كه اين روزها تحليل گران آنها را مانع احياي 
برجام و از سر گيري مذاكرات هسته اي برمي شمرند. 
حمايت هاي كم سابقه كشورهاي اروپايي و آمريكا از 
درگيري ها در ايران و تهييج افكار عمومي بين المللي 
فضاي روابط ميان ايران و اروپا را متشنج كرد. شرايط 
در زمينه مسائل سياسي و حقوق بشري به نحوي است 
كه آمريكايي كه هميشه مخالف ترين طرف مذاكرات 
و برجام بود، امروز بايد به دنبال راضي كردن مقامات 

اروپايي براي بازگشت شان به ميز مذاكره باشند.
در تحوالت سياس��ي ماه هاي اخير در ايران ش��اهد 
موضع گيري ه��اي بس��يار ش��ديد و خ��ارج از عرف 
ديپلماتيك مقامات اروپايي به ويژه سه كشور انگليس، 
آلمان و فرانس��ه بوديم. مقامات ايراني بارها نسبت به 
دخالت اين مقامات در امور داخل��ي ايران اعتراض و 
انتقاد كردند اما اين رويكرد هم چنان با ش��دت ادامه 
دارد. از سويي چين و روسيه در حالي كه هميشه حد 
وسط ميان ايران و كشورهاي اروپايي و آمريكا بودند، 
به طرف هايي با موضع گيري ها عجيب، خودمحور و 

ساختار شكنانه و ضد ايراني تبديل شده اند.
رييس جمهور چين در س��فر اخير خود به عربستان 
در بيانيه مشتركي خواستار همكاري ايران با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و احترام به حسن همجواري 
كش��ورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها 

شد.
چين به همراه روسيه از متحدان اصلي ايران در موضوع 
هس��ته اي بودند. اين كشور از س��وي ايران متحدي 
»راهبردي« تلقي مي شود، تا جايي كه تهران »سند 
همكاري 25 ساله« با پكن امضا كرد. اين رويكرد جديد 

چين مورد انتقاد مقامات ايران قرار گرفت اما چين از 
مواضع خود دست برنداشت. روسيه كه تا قبل از حمله 
به اوكراين متحد و همراه ايران در مذاكرات برجامي 
ب��ود، با آغاز درگيري ها تمامي تمرك��ز خود را به اين 
مساله معطوف كرد. با تشديد تنش ميان كشورهاي 
اروپايي عضو برجام و آمريكا و روسيه در عمل طرف ها 
تمايلي براي گرد آمدن در وين بر س��ر موضوع ايران 

نداشتند. 
چنانچه فضاي تنش ميان ايران و كشورهاي اروپايي 
و آمريكا تا اكتبر 202۳ شديدتر شود، احتمال اينكه 
تا اكتبر سال جاري اين كشورها به سمت استفاده از 
مكانيسم ماش��ه حركت كنند بسيار زياد خواهد بود. 
صدور قطعنامه اي ديگر در ش��وراي حكام عليه ايران 
و فعاليت هاي هسته اي مي تواند شرايط را براي ارجاع 
دوباره ايران به شوراي امنيت و فعال كردن مكانيسم 
ماش��ه هموار كند. ش��ايد تا قبل از جنگ اوكراين و 
چرخ��ش چين به س��مت كش��ورهاي منطقه قابل 
پيش بيني ب��ود كه هر گونه قطعنامه اي در ش��وراي 
امنيت وتو ش��ود اما اكنون در شرايط فعلي و پيش رو 

اين احتمال بسيار كمرنگ شده است.
برخي تحليلگران بر اين نظرند اگر فضاي تنش آميز 
عليه ايران در سطح منطقه  و نظام بين الملل به همين 
شكل ادامه يابد، كشورهاي اروپايي كه امكان استفاده 
از مكانيس��م ماش��ه را دارند، با چراغ سبز و همراهي 
آمري��كا اجازه نخواهند داد، ايران طعم ش��يرين رفع 
تحريم هاي تس��ليحاتي را به طور كامل بچشد و آن را 
با تصويب يك قطعنامه جديد يا فعال كردن مكانيسم 
ماشه تلخ خواهند كرد. اين تحليل گران معتقدند، شايد 
ايران براي رفع تحريم هاي تسليحاتي وجاهت عملي 
قائل نباشد، اما مساله فضاي متشنجي است كه يك 
بار ديگر ايجاد مي ش��ود و اجماع جهاني عليه ايران را 

برمي گرداند.
تا وقتي آمريكا و اروپا سرگرم جنگ اوكراين هستند، 
فضا براي ترميم سياس��ت خارجي البته به ش��رط 
انسجام و وحدت در سياس��ت داخلي، وجود دارد. 
مديريت فضا و آرامش در تعامالت امري اس��ت كه 
بيش از پي��ش اين روزها در سياس��ت خارجي نياز 
است و احس��اس مي ش��ود. ماه هاي آينده تا اكتبر 
)اواخر آذرماه 1402( ن��ه تنها براي برجام كه براي 

ايران »سرنوشت ساز« است.

رهبر انقالب در ديدار تعدادي از 
مسووالن سازمان تبليغات اسالمي: 



گلناز پرتوي مهر|
سهم توليد نفت كوره از كل توليدات پااليشي در ايران 
از ساير كشورهاي جهان بيشتر است. به طور متوسط 
سهم نفت كوره از توليد فرآورده ها در جهان حدود 13 
درصد است اما آخرين گزارش ها حاكي از آن است كه 

اين نسبت در ايران حدود 19 درصد است.
به گزارش خبرنگار تع��ادل، بدون ترديد مي توان اين 
وضعيت را ناشي از عمر پااليشگاه ها و همچنين عدم 
اجراي طرح هاي ارتقاي كيفي واحدهاي پااليشي در 
سال هاي گذشته )كه نيازمند س��رمايه گذاري هاي 
هنگفت است( دانست. هر ساله عدم النفعي كه از توليد 
محصوالت سنگين و كم ارزش به ويژه نفت كوره براي 

ايران حاصل مي گردد، رقم قابل توجهي خواهد بود. 
بر اس��اس اين گزارش، صنايع پايين دس��تي نفت به 
عنوان متولي توليد سوخت مايع، برنامه ريزي هايي را 
با هدف تبديل فرآورده هاي سنگين به فرآورده هاي 
س��بك )با ارزش افزوده باالتر( در دس��ت اقدام دارد. 
اين اقدامات ذيل اهداف استراتژيك »تكميل زنجيره 
ارزش« دنبال مي شود كه از يك سو به معناي طرح هاي 
ارتقاي كيفي و بهينه سازي پااليشگاه ها بوده و از سوي 
ديگر هدف مهمي همچون توليد خوراك پايه مورد نياز 

صنايع پتروشيمي را نيز برآورده مي سازد. 
اين گزارش حاكي از آن است، در اين راستا به منظور 
ارتق��اي كيف��ي فرآورده هاي نفتي س��نگين )مانند 
نفت كوره( و با توجه به ظرفيت هاي موجود در داخل 
كشور، در اولين قدم به توانايي دانش و فناوري داخلي 
در صنعت نفت اعتماد شد و پژوهشگاه صنعت نفت وارد 
اين حوزه دانش بنيان شد. اكنون واحدهاي پااليشي 
كشور براي كاهش توليد نفت كوره و بهبود كيفيت آن و 
تبديل به محصوالت با ارزش افزوده باالتر از دانش فني 

داخلي براي عملياتي شدن طرح ها استفاده كردند.
در واپس��ين روزهاي اسفند سال گذش��ته از اسناد 
تكميل زنجيره ارزش نفت كوره با اس��تفاده از دانش 
فني بومي در طرح ارتقاي كيفي نفت كوره پااليشگاه 
بندرعباس )احداث واحد كك اس��فنجي( رونمايي 
ش��د. اهميت اين ط��رح در آن حد ب��ود كه رييس 
گروه اقتص��ادي دفتر مقام معظم رهبري نيز در اين 

مراس��م حضور داش��ت. به طور كلي صنايع پااليش 
نفت كش��ور متناسب با ش��رايط پيش روي كشور در 
سطح بين المللي، حسب مورد طرح هاي كاهش توليد 
نفت كوره و افزايش ارتقاي كيفي آن در پااليشگاه ها را 
ذيل سناريوهاي متعددي تعريف كرده  اند. البته اين 
موضوع همواره يكي از چالش هاي فراروي اين صنعت 
بوده و در تطابق با همين راهبرد اس��ت كه طرح هاي 
پااليش��ي جهت ارتقاي كيفي نفت كوره از سال هاي 

پيش برنامه ريزي شده است.
 متاسفانه بايد اظهار داشت كه ش��رايط بيروني )كه 
تمامًا خارج از كنترل اين صنعت بوده( منجر به كاهش 
روند توسعه و بهره برداري و اجراي طرح ها شده است. 

ولي با تمام اينها مقاومت اين صنعت باعث شده كه در 
تمامي اين س��ال ها موفقيت هاي چشمگيري با اتكا 
بر توانمندي هاي داخلي كش��ور حاصل آمده و طي 
س��ال هاي اخير طرح هاي متعددي نيز در اين زمينه 

به اجرا درآيد.
اما جديدترين پروژه اين صنعت را بايد طرح توس��عه  
و تثبيت ظرفيت پااليش��گاه آبادان دانس��ت كه طي 
روزه��اي آينده به بهره برداري مي رس��د. اين طرح با 
ظرفيت 210 هزار بشكه در روز به عنوان عظيم ترين 
پروژه صنعت پااليش كش��ور در آستانه بهره برداري 
است. بزرگ ترين واحد تقطير خاورميانه به اجرا درآمده 
و عظيم ترين تجهيزات پااليش��ي در آن نصب ش��ده 

است. در بخش دوم طرح، كيفيت محصوالت به طور 
قابل توجهي افزوده شده و ميزان توليد نفت كوره نيز 

كاهش خواهد يافت.
به هر تقدير وضعيت كلي صنعت پااليش نفت را نبايد 
خارج از چارچوب و نظام حاك��م بر اقتصاد و صنعت 
كشور تصور كرد. به موازات پيگيري برنامه هاي تأمين 
مالي براي اجراي طرح ه��اي ارتقاي كيفي، ضروري 
است در راستاي سياست هاي كاهش شدت مصرف 
ان��رژي و كاهش مصرف س��وخت ماي��ع نيروگاهي، 
راه حل هاي مناس��بي را در بازه هاي ميان مدت براي 
مواجهه با ش��رايط ب��ازار از جمل��ه مديريت مصرف 

حامل هاي انرژي گاز طبيعي و برق به كار گرفت.
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كاهش ۹ درصدي ورودي آب 
به سدهاي كشور

ميزان ورودي آب به سدهاي كشور از ابتداي سال آبي 
تاكنون شش ميليارد و شش ميليون مترمكعب ثبت شده 
كه نسبت به سال گذشته كه عددي معادل شش ميليارد 
و ۶3 ميليون مترمكعب بوده، 9 درصد منفي اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، باوجود بارش هاي اخير شاهد كاهش 
ورودي آب به سدهاي كشور هستيم ضمن اينكه ميزان 
خروجي از مخازن سدهاي كشور از ابتداي سال آبي تا 
2۴ دي ماه تاكنون پنج درصد منفي بوده به گونه اي كه 
در سال جاري شش ميليارد و يك ميليون مترمكعب 
خروجي از سدهاي كشور اتفاق افتاده كه اين عدد در سال 
گذشته شش ميليارد و 33 ميليون مترمكعب بوده است. 
در حال حاضر ميزان پرشدگي حجم آب موجود مخازن 
سدهاي كشور 39 درصد است كه نسبت به سال گذشته 
كه عددي معادل 19 ميليارد و ۶0 ميليون مترمكعب 
بوده دو درصد منفي است. وضعيت برخي از سدهاي مهم 
)شرب و كشاورزي( تا 2۴ دي ماه بيانگر اين است كه در 
هفت سد ميزان پرشدگي سدها نسبت به سال قبل بيش 
از ۵0 درصد منفي اس��ت. در واقع در سد شميل و ميان 
استان هرمزگان با ۵۴ درصد، در سد تهم استان زنجان 
۵۵ درصد، در سد شهر بيجار استان گيالن ۵1 درصد، در 
سد ساوه استان مركزي ۵۷ درصد، در سد شهيد رجايي 
اس��تان مازندران ۵۵ درصد و در چاه نيمه هاي استان 
سيستان و بلوچس��تان با ۵۵ درصد اختالف پرشدگي 
مخازن سدها نسبت به سال قبل مواجه هستيم. در اين 
بين سد رودبال داراب استان فارس بيشترين اختالف را 
در حجم پرشدگي نسبت به سال قبل دارد به گونه اي 
كه در حال حاضر حجم مخزن اين سد نسبت به سال 
قبل ۷۸ درصد كاهش داشته، همچنين در سد اكباتان، 
آبشينه استان همدان نيز اين درصد اختالف ۶0 درصد 
ثبت شده است. رودبار استان لرستان ۵۶ درصد، سد آزاد 
استان كردستان 31 درصد، درودزن مالصدراي استان 
فارس 2۷ درصد نسبت به سال قبل وضعيت بهتري در 
موجودي مخزن دارند. در اين بين سد تنگاب استان 
فارس با 9۶ درصد بهبود نس��بت به سال گذشته 
بهترين وضعيت را در بين س��دهاي كشور به خود 
اختصاص داده است. در خصوص وضعيت بارش ها از 
اول مهرماه تا 23 دي ماه نيز بايد گفت كه ارتفاع كل 
ريزش هاي جوي كشور معادل ۷۵ ميلي متر بوده 
كه اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه درازمدت كه عددي معادل ۸9.۸ ميلي متر 
ثبت شده 1۶ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه 
سال آبي گذشته كه عددي معادل ۸3.1 ميلي متر 

ثبت شده 10 درصد كاهش را نشان مي دهد.

كاهش سهم اوپك
به نفع روسيه در بازار نفت هند

روسيه در س��ال 2022 به سومين صادركننده بزرگ 
نفت به هند تبديل شد و سهم اوپك از بازار اين كشور را 
به پايين ترين ميزان در بيش از يك دهه گذشته رساند.

به گزارش ايس��نا، پااليش��گاه ها در هند كه س��ومين 
مصرف كننده و واردكننده بزرگ نفت در جهان است، 
از زم��ان آغاز جنگ در اوكراين و امتناع ش��ركت هاي 
غربي از خريد نفت روسيه، نفت اين كشور را به قيمت 
ارزان تر خريداري مي كنند. روس��يه در سال 2021 با 
تامين حدود يك درصد از كل واردات نفت هند، در رتبه 
هفدهم قرار داش��ت اما در سال 2022 سهمش از كل 
واردات اين كش��ور، به 1۵ درصد رسيد. آمار نشان داد 
واردات نفت هند از روسيه طي ماه ميالدي گذشته، به 
1.2۵ ميليون بشكه در روز رسيد كه معادل حدود يك 
چهارم از مجموع واردات ۴.9 ميليون بشكه در روز بود. در 
دسامبر كه پااليشگاه هاي هندي از تخفيف هاي باالتري 
كه در آستانه آغاز تحريم اتحاديه اروپا در پنجم دسامبر 
عرضه شده بود، استفاده كرده و نفت بيشتري از روسيه 
خريداري كردند، واردات نفت هند از مسكو به باالترين 
ميزان در هفت ماه گذشته رسيد. بررسي رويترز از آمار 
واردات نفت هند از سال 200۶ تاكنون، نشان مي دهد 
سهم اعضاي اوپك به خصوص توليدكنندگان خاورميانه 
و آفريقا از واردات نفت هند، از ۸۷ درصد در سال 200۸، 
به ۶۴.۵ درصد در سال 2022 رسيد. با اين حال، عراق و 
عربستان سعودي طي سال ميالدي گذشته، همچنان 
دو صادركننده بزرگ نفت به هند ماندند. يك مقام يك 
پااليش��گاه هندي كه مايل نبود نامش فاش شود، به 
رويترز گفت: اگر اقدام بيشتري از سوي كشورهاي غربي 
عليه نفت روسيه انجام نگيرد، واردات نفت هند از روسيه، 
به دليل تخفيف ها، امسال همچنان رو به رشد خواهد 
بود. آمار نشان داد خريد بيشتر از روسيه، تقاضاي هند 
براي گريدهاي نفتي آفريقايي را كاهش داد و سهم 
آنها را به پايين ترين ميزان در 1۷ سال اخير رساند. 
سهم نفت آمريكاي التين هم به پايين ترين ميزان 
در 1۵ سال گذشته رسيد. بر اساس گزارش رويترز، 
روسيه در 9 ماه نخست سال مالي جاري، عربستان 
سعودي را به عنوان دومين صادركننده بزرگ نفت به 
هند كنار زد اما عراق همچنان بزرگترين تامين كننده 
نفت دهلي نو باقي ماند. واردات از روسيه كه حدود يك 
پنجم واردات نفت هند در فاصله آوريل تا دسامبر بود، 

باعث كاهش سهم اوپك به حدود ۶1.۵ درصد شد.

اوپك:  تقاضاي چين
براي نفت امسال باالتر مي رود

اوپك پيش بيني كرد تقاضاي چين براي نفت، با تسهيل 
محدوديت هاي كرونايي در اين كشور، در سال ميالدي 
جاري بهبود پيدا كرده و پيشران رشد جهاني مي شود. 
به گزارش ايسنا، سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( در جديدتري��ن گزارش ماهانه خود اعالم كرد 
تقاضاي جهان ب��راي نفت در س��ال 2023 به ميزان 
2.22 ميليون بش��كه در روز معادل 2.2 درصد، رش��د 
مي كند. اين پيش بيني نسبت به گزارش ماه پيش اين 
سازمان تغييري نداشته است. اوپك نسبت به چشم انداز 
اقتصاد جهان در سال ميالدي جاري ابراز خوش بيني 
كرد اما همچنان كندي نسبي آن را پيش بيني و اعالم 
كرد رشد سال گذشته در آمريكا و منطقه يورو، فراتر از 
پيش بيني هاي قبلي بود. در گزارش اوپك آمده است: 
روند رشد جهاني در سه ماهه چهارم سال 2022، قويتر 
از حد انتظار بود و احتماال مبناي خوبي براي سال 2023 
فراهم مي كند. تقاضاي چين براي نفت، به دليل تسهيل 
اخير تدابير كوويد 19 در اين كشور، روند رو به بهبودي 
را طي مي كند و برنامه ها براي گس��ترش هزينه مالي، 
احتماال از تقاضا پشتيباني خواهد كرد. اوپك انتظار دارد 
تقاضاي چين در سال 2023 به ميزان ۵10 هزار بشكه 
در روز رشد كند. مصرف نفت اين كشور سال گذشته، 
براي نخستين بار در دو دهه گذشته، به دليل تدابير مقابله 
با شيوع كوويد 19، كاهش يافت. طبق گزارش ماهانه 
اوپك، توليد نفت اين گروه در دسامبر 91 هزار بشكه در 
روز افزايش يافت و به 2۸.9۷ ميليون بشكه در روز رسيد. 
بر اساس گزارش رويترز، هيثم الغيص، دبيركل اوپك 
هم در حاشيه مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوييس 
به اسكاي نيوز عربي گفت: پيش بيني مي شود تقاضاي 
چين براي نفت امسال به ميزان ۵00 هزار بشكه در روز 
بهبود پيدا كند. تقاضا از سوي هند و چين، تقاضاي كمتر 

از سوي كشورهاي توسعه يافته را جبران خواهد كرد.

ضرورت توجه به مساله بهينه سازي 
انرژي در اليحه بودجه سال آينده

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مجلس و دولت 
بايد در اليحه بودجه براي كنترل مصرف و بهينه سازي 
انرژي فكري كنند، گفت: مصرف بي رويه، عدم توليد كافي، 
هدررفت انرژي در مسير توزيع، عدم ذخيره سازي گاز و... 
سبب شده با مش��كل جدي تامين گاز در كشور روبه رو 
شويم. احمد دنيامالي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به 
ناترازي گاز در كشور و كمبود گاز در حوزه انتخابيه خود، 
گفت: در شرايط كنوني مديريت مصرف، اساسي ترين 
كاري اس��ت كه براي مقابله با كمبود گاز در كشور بايد 
انجام داد اما مصرف بي رويه، عدم توليد كافي، هدررفت 
انرژي در مس��ير توزيع، عدم ذخيره سازي گاز و... سبب 
شده با مشكل جدي تامين گاز در كشور رو به رو شويم. 
هرچند گاز اس��تان گيالن طي روزهاي اخير در بخش 
خانگي قطع نشد اما گاز صنايع با افت فشار رو به رو شد و 
اين مساله آسيب اقتصادي بسياري را براي كشور به دنبال 
دارد.نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: مجلس و دولت بايد در اليحه بودجه براي كنترل 
مصرف و بهينه سازي انرژي فكري كنند و براي اين مهم 
عالوه بر برنامه، بودج��ه در نظر بگيرند، ضمن آنكه بايد 
به منظور افزايش توليد، سرمايه داخلي و خارجي جذب 
كرد و در كنار توسعه شبكه، بازسازي شبكه هاي فرسوده 

-كه هدررفت انرژي در آنها بسيار است- ضروري است.

گزارش »تعادل« از واكاوي سهم توليد نفت كوره دركل توليدات پااليشي ايران 

عضو سنديكاي صنعت برق:

كاهش توليد نفت كوره؛ سرفصل جديدي در صنعت نفت 

به زودي بازار منطقه اي برق ايجاد مي شود

افزايش صادرات نفت روسيه پس از تحريم جديد اتحاديه اروپا

عضو س��نديكاي صنعت برق گفت: طي مذاكراتي كه 
با مديرعامل شركت توانير و همچنين رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار صورت  گرفته، موافقت هاي اوليه با 
ايجاد بازار منطقه اي برق اعالم ش��ده و قرار است كه به 

زودي اقدامات مربوط به اين مهم آغاز شود.
 عليرضا شيراني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مدل 
كار اين بازار قطعا با بازار و بورس برق متفاوت اس��ت و 
قيمت ها را به صورت دالري عرضه خواهد كرد، افزود: 
همچنين مش��خص خواهد شد ش��ركت هايي كه در 
بورس حضور دارند با توجه به عملكرد خود، براي عرضه 
چه ميزان از برق توليدي خود در بازار منطقه اي مجوز 
خواهند داش��ت. در اين ميان توانير و وزارت نيرو هم از 
محل ترانزيت برق، منابع مالي جديدي خواهند داشت. 
اين راهبرد مي تواند به يك ابزار انگيزشي براي افزايش 
راندمان توليد و ارتقاي عملكرد نيروگاه ها تبديل شده 
و در نهايت به شكل چشمگيري سهم ايران را در تامين 
برق كش��ورهاي همس��ايه افزايش دهد و از اين مسير 
ضمن تامين منافع ملي، امنيت كشور را نيز تضمين كند.

وي با اش��اره به نق��ش رگوالتوري در بهبود ش��رايط 
حكمراني صنعت برق، گفت: راه اندازي نهاد رگوالتوري 
براي صنعت برق يك الزام اس��ت و بدون چنين نهادي 
حداقل صنعت توليد برق هيچ وقت به سامان نمي رسد. 
طبيعتا كاهش اختيارات برخي از دستگاه ها، راه اندازي 
نهاد مس��تقل تنظيم گر بخش برق را با مشكل مواجه 
خواهد كرد، اما بايد پذيرفت كه براي حفظ ظرفيت هاي 
اين صنعت چاره اي به جز تاسيس رگوالتوري نداريم. 
اگرچه قطعا وزارت نيرو و شركت توانير نگراني هايي از 
بابت حدود اختيارات رگوالتوري خواهند داش��ت، اما 

الزامات تاسيس اين نهاد را بايد از بعد ملي بررسي كرد.
اين كارش��ناس صنعت برق افزود: ادامه اين روند قطعا 

مباحث و مشكالت فعلي را بي نتيجه خواهد گذاشت. 
البته ما در كنار نهاد رگوالتوري به شركت هايي بيمه اي 
كه بخشي از ريس��ك هاي فضاي كسب وكار را پوشش 
دهد، نياز داريم. وجود اين دو نهاد در كنار هم  مي تواند 
به سرمايه گذار اطمينان دهد كه سرمايه خود را به يك 
صنعت با فضاي مس��اعد كم ريس��ك وارد كرده است. 
بر همين اس��اس ضروري اس��ت كه سنديكا مجموعه 
ريسك هايي كه ممكن است نيروگاه ها را درگير كند، 
شناس��ايي كرده و بر همان اس��اس حدود اختيارات و 
تكاليف رگوالتوري را مشخص كنند تا سرمايه گذاران با 
حداقل ريسك به اين حوزه وارد شوند. اين اقدام كمك  
مي كند كه رگوالتوري به يك دردسر تازه براي صنعت 

برق تبديل نشود.
شيراني با بيان اينكه هدف توسعه صادرات برق ايران با 

توجه به سهم ۶0 درصدي توليدكنندگان غير دولتي، 
ايجاد بازار برق منطقه اي است، گفت: اگر اين بازار ايجاد 
ش��ده و به توليدكنندگان برق اجازه داده شود كه برق 
توليدي خود را در اين بازار عرضه كنند، ساختار عرضه 
و تقاضاي بين المللي ش��كل  مي گيرد. در اين سيستم 
دادوستد برق قطعا دغدغه هاي دولت هم پوشش داده 
مي شود، چون اين عرضه و تقاضا تحت نظارت يك بازار 
منسجم و در س��اختارهاي قانوني پيش بيني شده آن 
انجام مي ش��ود. در كنار آن دولت هم از طريق ترانزيت 
و انتقال برق منابع درآم��دي جديدي براي خود ايجاد 
مي كند. به گفته وي به نظر مي رسد كه صادرات مستقيم 
ب��رق از طريق نيروگاه ها به داليل متعدد از جمله نحوه 
قيمت گذاري سوخت برق صادراتي متوقف شده است. 
البته اين مس��اله در قالب بازار برق منطقه اي قابل حل 

است، چرا كه در اين بازار قيمت ها متناسب با بهاي بازار 
تعيين  مي شود و هيچ يك از بازيگران كليدي از امتياز 
يا ياران��ه خاصي بهره مند نمي ش��وند. البته حاكميت 
هم بايد بپذيرد كه براي توس��عه صنعت برق، افزايش 
صادرات، ارزآوري و ايجاد ثروت در كشور بايد به بخش 
خصوصي اجازه رشد بدهد. همچنين موفقيت اين بازار 
برق منطقه اي به ش��دت در گرو شفاف سازي در حوزه 

انرژي اعم از برق و گاز است.
اين كارشناس صنعت برق با اشاره به الزامات راه اندازي 
و موفقي��ت بازار منطقه اي برق، گف��ت: ما پيش از هر 
چيز به شركت هاي تجارت انرژي نياز داريم كه تبادل 
منطقه اي برق را تسهيل كنند. به هر حال يك نيروگاه 
وظايف تكنيكي دارد كه شايد با فضاي تجارت فاصله 
زيادي داشته باشد. پس ضروري است در كنار نيروگاه ها 
يك شركت تجارت انرژي فعال شده و خود را مهياي 
ورود به بازارهاي برق منطقه اي كند؛ از اين رو يكي از 
اقداماتي كه  مي تواند از سوي سنديكاي شركت هاي 
توليدكننده برق دنبال شود، ايجاد شركت هاي تجارت 
انرژي است؛ شركت هايي كم تعدادي هم كه در حال 
حاضر در اين حوزه فعال هستند، عمدتا تخصص الزم 

براي ورود به اين حوزه را ندارند.
شيراني تاكيد كرد: ما در ايران در حوزه تجارت انرژي، 
نهادس��ازي نكرده ايم و همين مساله چه در صنعت 
برق و چ��ه در حوزه نفت و گاز فرصت س��وزي هاي 
بس��ياري را براي كشور در پي داش��ته است. از اين 
رو بخش خصوصي بايد ابعاد راه اندازي يك شركت 
تخصصي تجارت انرژي در حوزه برق را بررسي كرده 
و زير چتر سنديكا در اين خصوص اقدام كند؛ چرا كه 
بدون اتكا به چنين مدلي، موفقيت در حوزه صادرات 

برق دور از ذهن به نظر مي رسد.

روسيه انتظار دارد تحريم هاي غربي، تاثير قابل توجهي 
بر ص��ادرات و در نتيجه، توليد فرآورده هاي نفتي اين 
كشور داش��ته باش��د اما احتماال باعث مي شود نفت 

بيشتري براي فروش وجود داشته باشد.
به گزارش ايسنا، غرب در اقدامي كم سابقه براي زمين 
زدن اقتصاد روسيه كه دومين صادركننده بزرگ نفت 
در جهان بعد از عربستان سعودي است، تحريم هايي 
عليه مسكو و والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
وضع كرده كه نوعي اعالن جنگ اقتصادي به ش��مار 
مي رود. اتحاديه اروپا از پنجم دسامبر، به تالفي جنگ 
روس��يه در اوكراين، واردات نفت روسيه كه از طريق 
دريا حمل مي ش��ود را ممنوع كرده اس��ت و واردات 
فرآورده ه��اي نفتي روس��يه را از پنجم فوريه ممنوع 

خواهد كرد.
يك مقام ارشد روسي كه مايل نبود نامش فاش شود، به 
رويترز گفت: تحريم فرآورده هاي نفتي، تاثير بزرگتري 
نسبت به تحريم نفت خام خواهد داشت. اين تحريم ها 
باعث افزايش عرضه نفت خام از سوي روسيه خواهد 
شد كه فاقد ظرفيت ذخيره سازي براي فرآورده هاي 

نفتي است. صادرات نفت خام راحت تر از فرآورده هاي 
نفتي اس��ت كه به نفتكش هاي كوچك تر نياز دارند 
و بازارهاي آنها نزديكتر اس��ت در حالي كه نفت خام 
مي تواند به مناطق دوردس��ت در آسيا و آمريكا حمل 
شود. ران اسميت از شركت كارگزاري بي سي اس در 
مسكو گفت: تصور مي كنيم كه تحريم فرآورده هاي 
نفتي، پيامد قابل توجهي نسبت به تحريم نفت خام 
داشته باشد زيرا صادرات يك ميزان فرآورده نفتي از 
نظر لجستيكي، پيچيده تر از ميزان مشابه نفت خام 
است. برآورد ما اين است كه اين دو تحريم به اتفاق هم، 
توليد و صادرات نفت خام روس��يه را تا پايان سه ماهه 
نخست سال 2023، شايد يك ميليون بشكه در روز 
كاهش دهد. اين مقام روسي آگاه پيش بيني كرد توليد 
پااليشگاهي امسال 1۵ درصد كاهش پيدا مي كند كه 

مطابق با پيش بيني رسمي است.
طبق پيش بيني رس��مي، تولي��د فرآورده هاي نفتي 
روسيه در سال 2022 به ميزان سه درصد افزايش يافت 
و به 2۷2 ميليون تن رسيد و امسال به 230 ميليون تن 

كاهش پيدا خواهد كرد.

با وج��ود تحري��م نفتي غربي ك��ه حت��ي در دوران 
بحران هاي جنگ سرد هم مشاهده نشده بود، توليد 
نفت روسيه كه در غرب سيبري متمركز است، تاكنون 

منعطف بوده و در سال 2022 رشد كرده است.
كشورهاي گروه هفت، استراليا و اتحاديه اروپا از پنجم 
دسامبر مكانيزم سقف قيمت ۶0 دالر در هر بشكه را 
براي نفت روس��يه فعال كرده اند اما قيمت گريدهاي 
نفتي روسيه پايين اين سطح معامله مي شوند. گروه 
هفت كه ش��امل آمريكا، اتحاديه اروپا و استرالياست، 
مكانيزم سقف قيمت مش��ابهي را براي سوخت هاي 
پااليش شده روسيه نظير ديزل، كروسن و نفت كوره 

از پنجم فوريه به اجرا مي گذارند.
پوتين از توليدكنندگان نفت روس��يه خواسته است 
عرض��ه خود را از اروپا به بازارهاي ديگر مانند آس��يا و 

آمريكاي التين تغيير دهند.
الكساندر نواك، معاون نخست وزير و ديپلمات نفتي 
روسيه هفته گذشته اعالم كرد با وجود تحريم ها و سقف 
قيمت، توليدكنندگان نفت روسيه هيچ مشكلي براي 

انجام قراردادهاي صادرات نداشته اند.

نواك گفت: مشكل اصلي براي نفت روسيه، تخفيف باال 
نسبت به شاخص هاي بين المللي و افزايش هزينه هاي 

حمل محموله است.
اين منبع روسي گفت: روسيه اميدوار است صادرات 
فرآورده هاي نفتي از نيمه دوم سال با ايجاد زنجيره هاي 

لجستيكي جديد، بهبود پيدا كند.
طبق پيش بيني هاي رسمي، توليد نفت روسيه از ۵3۵ 
ميليون تن در سال 2022، به ۴90 ميليون تن در سال 

2023 كاهش پيدا خواهد كرد.
روزنامه ودوموس��تي در 11 ژانويه به نقل از دو منبع 
روسي مطلع، گزارش كرد توليد نفت روسيه از اول تا 9 
ژانويه، 0.1 درصد نسبت به دسامبر افزايش يافت و به 

10.9 ميليون بشكه در روز رسيد.
ودوموس��تي گفت: صادرات نفت روسيه اوايل ژانويه 
1.2 درصد رشد كرد در حالي كه حجم پااليش، 1.۴ 

درصد افزايش يافت.
بر اساس گزارش رويترز، منابع آگاه در پااليشگاههاي 
نفت بزرگ روسيه اعالم كرده اند تغيير در برنامه هاي 

توليد آنها براي فوريه وجود ندارد.

قيمت نفت
روند افزايشي را ادامه داد

قيمت نفت تحت تاثير خوش بيني به بهبود تقاضاي چين 
براي س��وخت پس از رفع محدوديت هاي سختگيرانه 
كرونايي، در معامالت روز چهارشنبه به روند افزايشي روز 
گذشته ادامه داد. بهاي معامالت نفت برنت با ۶3 سنت 
معادل 0.۷3 درصد افزايش، به ۸۶ دالر و ۵۵ سنت در هر 
بشكه رسيد. نفت برنت شب گذشته با 1.۷ درصد افزايش، 
بسته شده بود. بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت 
آمريكا با ۶۸ س��نت مع��ادل 0.۸۵ درص��د افزايش، به 
۸0 دالر و ۵۶ س��نت در هر بشكه رسيد. شاخص نفت 
آمريكا روز سه شنبه با 0.۴ درصد افزايش بسته شده بود. 
رشد اقتصادي چين در سال 2022 آهسته شد و توليد 
ناخالص داخلي اين كشور تنها سه درصد توسعه يافت 
كه پايين تر از نرخ ۵.۵ درصدي هدف گذاري شده بود. 
اين دومين عملكرد منفي اقتصاد چين از سال 19۷۶ 
بود اما همچن��ان بهتر از برآوردي ب��ود كه تحليلگران 
پس از بازگش��ت محدوديت هاي كرونايي اين كش��ور 
در دسامبر، داشتند. تحليلگران در نظرسنجي رويترز 
پيش بيني كردند رشد اقتصادي چين در سال 2023، 
به ۴.9 درصد بهبود پيدا مي كند. س��ازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( در جديدترين گزارش ماهانه 
خود پيش بيني كرد: تقاض��اي چين براي نفت، پس از 
كاهشي كه سال گذشته به دليل محدوديت هاي كرونايي 
داشت، در سال 2023 به ميزان ۵10 هزار بشكه در روز 
رشد مي كند. اما اوپك، پيش بيني خود از رشد تقاضاي 
جهاني براي نفت در سال ميالدي جاري را تغيير نداد و 
همچنان 2.2 ميليون بشكه در روز برآورد كرد. توشيتاكا 
تازاوا، تحليلگر شركت فوجيتومي سكيوريتيز در اين باره 
گفت: اميدهاي رو به رشد كه تقاضاي چين براي سوخت 
پس از تغييرات اخير در سياست كنترل كوويد، افزايش 
پيدا خواهد كرد، از قيمت هاي نفت پشتيباني كرده است. 
دورنماي خوش بينانه اوپك از تقاضاي چين هم، از فضاي 
مثبت بازار حمايت كرد. بازار همچنين از انتظارات براي 
كاهش ذخاير نفت آمريكا به ميزان 1.۸ ميليون بشكه 
حمايت ش��د. در بخش عرض��ه، اداره اطالعات انرژي 
آمريكا پيش بيني ك��رد توليد نفت مناطق بزرگ نفت 
ش��يل در آمريكا، در فوريه حدود ۷۷300 بش��كه در 
روز افزايش پيدا كرده و به ركورد 9.3۸ ميليون بش��كه 
در روز مي رس��د. در اين بين، يك مقام مطلع روسي به 
رويترز گفت: روسيه انتظار دارد تحريم هاي غربي، تاثير 
قابل توجهي بر صادرات و در نتيجه، توليد فرآورده هاي 
نفتي اين كشور داشته باشد اما احتماال باعث مي شود 
نفت بيشتري براي فروش وجود داشته باشد. بر اساس 
گزارش رويترز، تحليلگران كاالي گروه بانكي ANZ در 
يادداشتي نوشتند: حذف عرضه روسيه و بازگشايي چين 

باعث محدود شدن سريع عرضه در بازار خواهد شد.



چند روزي مي ش��ود كه شاخص كل بورس وضعيت 
بهتري پيدا كرده و روي مدار رشد قرار گرفته است. اين 
رشد پس از معضالت سال ۹۹ باعث شده كه اعتماد و 
انگيزه سهامداران براي سرمايه گذاري در بورس بيشتر 
شود. اما برخي سرمايه گذاران نگراني هايي بابت تكرار 
تجربه تلخ سقوط بازار در سال ۹۹ دارند. نگراني هايي 
كه تحليل هاي نموداري را نيز به مقاومت يك ميليون 
و ۷۱۰ هزار محتاط ك��رده و درباره آن با ديده ترديد 
نگاه مي كنند. نظر مي رسد پس از دو سال ركود بازار 
سرمايه و رش��د بازار ارز، معامله گران بازار سرمايه را، 
بازار جامانده از تورم مي شناس��ند و به اين بازار روي 
آوردهاند. به بيان ديگر اين جاماندگي مي تواند عامل 
موثري در پيش��روي دوباره ش��اخص باشد. هرچند 
بازار هر چه منطقي تر پيش��روي كن��د جاي نگراني 
براي سقوط يك باره كمتر است. هرچند بسياري از 
تحليلگران معتقدند بازار س��رمايه به نسبت ساير 
بازارها در كف قيمتي قرار دارد اما همچنان س��ايه 
ترس سال ۹۹ بر سر بازار سرمايه وجود دارد. در اين 
بين اما كارشناساني هس��تند كه با استدالل هايي 

معتقدند اين تجربه ديگر تكرار نمي شود.

   رشد دوباره شاخص 
علي جعفري به روند اخير معامالت بورس اش��اره 
كرد و افزود: در صورت مقايسه بازار سرمايه با ساير 
بازارها ش��اهد ارزندگي اين بازار نس��بت به س��اير 
بازاره��اي س��رمايه گذاري خواهيم ب��ود. وي بازار 
مسكن را جدي ترين رقيب براي بازار سهام دانست و 
بيان كرد: بازار مسكن طي ۲ سال گذشته تحت تاثير 
اصالح شديد شاخص بورس و نيز وضعيت حاكم در 
اين بازار رشد جدي را تجربه كرد، اما اكنون شاهد 

وجود ركود جدي در اين بازار هستيم.

   رفتار هيجاني بازيگران بازار سرمايه
جعفري با تاكيد بر اينكه ريس��ك هاي حاكم در بازار 
س��رمايه نيز در ديگر بازارهاي سرمايه گذاري وجود 
دارد، اظهار كرد: رفتار بازيگران حاضر در بازار سرمايه 
هيجاني تر از سرمايه گذاران ديگر بازارها است، اما بايد 
به اين موضوع توجه كرد كه رفتار بازيگران مسكن كه 
اغلب سنتي هس��تند توام با صبر بيشتري است. اين 
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: وجود نگاه بلندمدت 
در بازار مسكن باعث شده تا سرمايه گذاران كمتر اقدام 
به رفتارهاي هيجاني در اين بازار كنند كه اين امر باعث 
شده تا شاهد اصالح كمتر قيمتي در اين بازار باشيم. 
وي ادامه داد: وجود چنين امري باعث ش��ده تا عماًل 
كاهش شديد قيمت ها در بازار مسكن صورت نگيرد 

و فقط شاهد وجود ركود در معامالت اين بازار باشيم.

    ارزندگي در قيمت سهام شركت ها
جعفري با بيان اينكه بازار سرمايه مي تواند از عملكرد 
بهتري در معامالت خود نسبت به روند فعلي برخوردار 
باش��د، گفت: فع��اًل محركي كه بتوان��د باعث تحول 
معامالت بورس و نيز شتاب در صعود آن شود، وجود 
ندارد.اين كارشناس بازار سهام اظهار كرد: بازار سرمايه 
در چند ماه گذشته اصالح شديد قيمتي را تجربه كرده 
و قيمت ها به مرحله ارزندگي رس��يده است؛ بنابراين 
اگر قرار باشد رش��دي در بازارهاي سرمايه گذاري رخ 
دهد احتمال اين اتفاق در بازار سهام بيشتر خواهد بود.

   بازار از دريچه معامالت
بورس تهران در روز پاياني هفته نمايي از تعادل ميان 
خريداران و فروشندگان به نمايش گذاشت و در پايان 
با رشد ۰.۱۲ درصدي موفق ش��د ۲ هزار و ۹۷ واحد 
افزايش ياب��د و در ارتفاع يك ميلي��ون و 68۹ هزار و 
۱44 واحدي بايستد. در پايان جريان دادوستد هاي 
تاالر شيشه اي در روز جاري نماگر اصلي با رشد ۰.۱۲ 
درصدي موفق شد ۲ هزار و ۹۷ واحد افزايش يابد و در 
ارتفاع يك ميليون و 68۹ هزار و ۱44 واحدي بايستد.

در آن س��وي بازار جاي��ي كه ش��اخص كل هم وزن 

نماينده يكس��ان تمام نماد هاي فعال معامالتي بازار 
است با س��بقت از نماگر اصلي تاالر شيشه اي جريان 
نسبتا خوب معامالتي را تكرار كرد و بازدهي بيشتري 
نصيب س��هامداران ش��ركت هاي كوچك و متوسط 
كرد. در پايان جريان دادوستدهاي روز اخير، شاخص 
كل هم وزن ۰.48 درصد رش��د كرد. اين رشد موجب 
افزايش ۲ هزار و 53۹ واحدي ارتفاع اين شاخص شد 

و آن را در محدوده 5۲6 هزار و ۱8۷ واحدي قرار داد.
ارزش معامالت خرد )س��هام + حق تقدم ها( در روز 
ج��اري تا لحظه نگارش اين گ��زارش در محدوده 8 
هزار و 43۹ ميلي��ارد توماني قرار گرفت تا همچنان 
ارزش معامالت در سطح بااليي در بورس تهران دنبال 
شود. از سوي ديگر حجم معامالت نيز با ثبت رقم ۱8 
ميليارد و 58۰ ميليون برگه سهم نشان داد معامالت 
با حجم بااليي در بازار سرمايه بين اهالي بازار دنبال 
مي شود. بررسي آمار مالكيت افراد حقيقي حكايت 
از ورود سرمايه اين افراد به بازار سهام دارد. شاخص 
ورود و خروج س��رمايه تا لحظه تنظيم اين گزارش، 
خبر از ورود ۱58 ميليارد تومان پول از بورس مي دهد.

نقش��ه بورس تهران ديروز با حضور 368 نماد سبز و 
۲53 نماد منفي نمايانگر تع��ادل ميان خريداران و 

فروش��ندگان در بازار بود. ارزش دالري بازار سرمايه 
اي��ران در پايان معامالت روز يكش��نبه معادل ۲8۱ 
ميليارد دالر شد. در آخرين روز كاري هفته نمادهاي 
ميدكو، شتران، واميد، شپنا، شبندر و كگل بيشترين 
تاثير مثبت را روي ش��اخص كل بورس داشتند. در 
مقابل نمادهاي شبندر، تاپيكو، اخابر، شتران، فملي 
و فوالد در بر دارنده بيشترين تاثير منفي روي شاخص 
كل بودند. در سوي ديگر بازار، نمادهاي وسپهر، وهور، 
كوثر، فزر، وملل و بگيالن بيش��ترين تاثير مثبت را 
روي شاخص كل فرابورس داش��تند. از طرفي دي، 
آري��ا، بپاس، فراب��ورس، خديزل، دماوند و س��اروج 
بيش��ترين تاثير منفي را روي اين شاخص داشتند. 
بيشترين سرانه خريد حقيقي ها متعلق به نمادهاي 
وآذر، گشان، والنا، دكوثر، تكنو، شصفها و فكمند بود.

در ليس��ت بيش��ترين ارزش  صف فروش نمادهاي 
وس��الت پاي ثابت صف  فروش��ي هاي بازار سرمايه 
بازهم در اين ليست حاضر بود و در ادامه نمادهايي 
همچون خبنيان، فجوش، قج��ام و انرژي۱ در اين 
ليست به چشم مي خورد. بيشترين ارزش صف خريد 
نيز متعلق به نمادهاي وآذر، خكرمان، شتران، ددام و 
قثابت بود كه نماد جديد حاضر در اين ليست است.
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بورس، رانت را از بازار خودرو 
حذف كرد

خانه مل�ت| س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني، عضو 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره 
عرضه خودرو در بورس كاال، گفت: استفاده از سازوكار 
بورس موجب حذف رانت شد در واقع قيمت خودرو در 
بازار از بهاي آن در بورس بيش��تر است و استفاده از اين 
مكانيزم موجب شد كه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان 
رانت از اين حوزه حذف ش��ود. نماين��ده مردم تبريز، 
آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسالمي افزود: براي 
س��اماندهي صنعت خودرو بايد گام هايي مانند رشد 
تيراژ توليد، ارتقاي كيفيت، واردات و... برداشته شود تا 
با افزايش عرضه، قيمت خودرو كاهش يابد و خودرو كه 
در حال حاضر به كااليي سرمايه اي تبديل شده، مصرفي 
شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در پاسخ به اين پرسش كه عرضه خودرو در بورس خودرو 
آيا به اين معنا نيست كه خودرو كااليي سرمايه اي است، 
تصريح كرد: از آنجا كه ميزان توليد اين كاال نسبت به 
تقاضا كم است؛ در واقع در اين شرايط يا از سازوكار مزايده 
استفاده مي شود يا قرعه كشي، كه مكانيزم قرعه كشي 
نوعي بخت آزمايي است. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم با اش��اره به ضرورت ح��ذف قيمت گذاري 
دستوري به منظور كاهش زيان انباشته خودروسازان 
و توجه به واردات خودرو به منظور تامين نياز مردم، 
ادامه داد: خودروسازان بايد روزبه روز بر تيراژ توليدات 
خود بيافزاين��د؛ وزارت صمت ني��ز بايد نظارت 
جدي بر مكانيزم عرضه خودروسازان داشته باشد.

كاسبان تحريم
گوش به زنگ باشند

بورس نيوز| بعد از انتش��ار دس��تورالعمل فروش ارز 
شركت هاي تابعه هلدينگ خليج فارس در سامانه نيما 
ترسي بر دل بعضي از تراستي ها افتاد، با اين دستورالعمل 
تمام انتقال ارز حاصل از صادرات كااليي پتروش��يمي 
ب��ه صرافي هاي بانكي داده مي ش��ود. پس از تاخيرات 
مداوم در پرداخت وجوه و نبود ضمانت برگشت پول در 
بعضي از شركت هاي تراستي، مديرعامل بزرگ ترين 
هلدينگ فع��ال در صنعت پتروش��يمي، قصد مقابله 
با بعضي از تراس��تي هاي بدقول را كرده است. حضور 
شركت هاي تراستي كه خود عمال كليه عمليات بازرگاني 
مجتمع هاي پتروشيمي را نيز انجام مي دهند، در برخي 
از موارد موجب تضييع حقوق ساير خريداران و مشتريان 
هم مي شوند. بر همين اساس بسياري از تحليلگران و 
فعالين حوزه صنعت پتروشيمي اين اقدام مديرعامل 
هلدين��گ خليج فارس ب��راي مقابله ب��ا حل معضل 
شركت هاي تراستي؛ ش��روع مبادالت ارزي با بانك ها 
را به نفع صنعت پتروش��يمي و هم مفيد براي صنعت 
بانكي كش��ور مي دانند. چرا كه اين موضوع در صنعت 
پتروشيمي )با رفع ابهامات ناشي از انتقال پول در شيوه 
تراتسي( و هم در صنعت بانكي كشور )با ايجاد سودآوري 
و باقي ماندن سرمايه در بانك خريدار ارز( موجب كمك 
به اين دو صنعت مي شود.  استفاده از نظام بانكي براي 
انتقال ارز ناشي از صادرات در صنعت پتروشيمي عالوه 
بر اينكه امكان وص��ول ارزش كاال از طريق ال س��ي و 
حساب هاي مستقيم بانكي را دارد، مهم ترين مزيت آن 
تضمين برگشت پول، شفافيت، قابليت پيگيري و كنترل 
دقيق زمان پرداخت و دريافت است كه در نظام تراستي 
ابهامات زيادي با توجه به عدم وجود سيستم و دسترسي 
جه��ت كنترل ايجاد مي ش��ود. البته ك��ه مديرعامل 
هلدينگ خليج فارس خود در بند سوم دستورالعمل 
)فروش ارز شركت هاي تابعه هلدينگ خليج فارس( بر 
اين نكته توجه داشته است كه شركت    هاي تابعه موظف 
به ارايه گزارش روزانه عرضه و فروش ارز در سامانه نيما 
به منظور رصد و مديريت كاهش ريسك ناشي از رسوب 
ارز به مديريت مالي گروه هستند. در شرح دستورالعمل 
براي فروش ارز ش��ركت هاي تابع��ه هلدينگ خليج 
فارس در س��امانه نيما مواردي براي جلوگيري از ادامه 
فعاليت و عقد قرارداد با تراستي ها آمده است. مادامي كه 
بانك ها و صرافي هاي بانكي، خريدار ارز عرضه ش��ده 
توسط صادركنندگان در سامانه نيما هستند، بايد ۱۰۰ 
درصد عرضه به اين دس��ته از خريداران تعلق گرفته و 
رعايت قاعده 3۰ درصد عرضه به شركت هاي تضامني 
صرافي غير بانكي و ۷۰درصد صرافي بانكي ضرورتي 
نخواهد داشت. از طرفي پيرو تفاهم نامه هاي منعقده 
با بانك ها و به منظور افزايش معدل گردش حس��اب، 
ضروري اس��ت وجه ريالي دريافتي ناشي از فروش ارز 
به بانك ها در حساب هاي شركت نزد بانك خريدار ارز 
كارسازي گردد. همچنين شركت هاي تابعه موظف به 
ارايه گزارش روزانه عرضه و فروش ارز در س��امانه نيما 
به منظور رصد و مديريت كاهش ريسك ناشي از رسوب 
ارز به مديريت مالي گروه مي باشند. بايد ديد تا چه ميزان 
اين دس��تورالعمل تازه مي تواند، كارساز باشد و حضور 
شركت هاي تراستي كه خود عماًل كليه عمليات بازرگاني 
اين مجتمع ها را نيز انجام مي دهند و بعضًا در برخي از 
موارد موجب تضييع حقوق ساير خريداران و مشتريان 
هم مي شوند، جلوگيري مي كند. اما پس از انتشار اين 
دستورالعمل، ار جانب بعضي از رسانه ها موجي از هجمه 
به مديرعامل هلدينگ خليج فارس وارد ش��د كه چه 
نشسته ايد، علي عسگري اسامي تراستي ها را افشا كرده 
اس��ت، اين افراد چه كساني هستند كه نام آن  ها نبايد 
افشا شود، چه نفعي در اين دست تراكنش ها عايد آنها 
مي شود، كه مانع از اين اقدام مثبت در جهت شفافيت 
مراودات مالي مي شوند. از طرفي سوال اينجاست بهتر 
نيست سود اين دست تراكنش ها در چرخه بانكي 
باقي بماند و بازگشت آن نيز تضمين شود.  همچنين 
اين اقدام مي تواند از دور ش��دن مش��تريان وفادار و 
جايگزين شدن افراد بي تجربه، كاهش رقابت، كاهش 
قيمت و ضعف در فروش ش��ركت هاي پتروشيمي 
جلوگيري كند. در ديگر سو از حضور تراستي هاي 
بازرگان در مجموعه هاي پتروشيمي جلوگيري و از 
حقوق مشتريان صيانت خواهد شد.البته كه در آستانه 
يك سالگي حضور علي عسگري در هلدينگ خليج 
فارس عملكرد وي بايد مورد نقد و بررسي قرار بگيرد.

توازن بين خريد و فروش
سنا| اش��كان زودفكر، مدير دارايي و كارشناس بازار 
س��رمايه در يادداشتي نوش��ت: بورس نه توليدكننده 
كاالست كه سياست گذاري مربوط به كيفيت و ميزان 
توليد را مشخص كند و نه خريدار كاالست كه بخواهد 
كاال را با قيمتي پايين تر تصاحب كند و وظيفه حركت 
نقطه ثقل قيمت را جهت حفظ موازنه دارد. سيس��تم 
عرضه خودرو در بورس كاال بهترين و كاراترين راه حل 
فعلي بازار خودرو است به طوري كه رابطه بين عرضه و 
تقاضا را با رقابتي شفاف و در اتاقي شيشه اي به نحو عالي 
انجام مي دهد. در كشور ما سيس��تم خاص و محدود 
عرضه خودرو ماهيت اين كاالي مصرفي را به سرمايه اي 
تغيير داده و افزايش پي در پي قيمت آن نيز مهر تاييدي 
بر اين تغيير جايگاه زده است. اين شرايط تا جايي پيش 
رفته است كه ديگر نگاه س��رمايه اي به خودرو يك امر 
بديهي ش��ده و فروش اين كاال از شكل اقساطي تغيير 
جهت داده و مشتريان به دنبال گرفتن تسهيالت با بهره 
جهت قرار گرفتن در صف خريد، آن هم با هر كيفيتي 
شده اند! ولي نكته اينجاست كه بهترين روش عرضه اين 
كاال در شرايط موجود چيست؟ رابطه بين عرضه و تقاضا 
بر قيمت بر هيچ اهل اقتصادي پوشيده نيست، زماني 
كه تقاضا بر عرضه پيشي بگيرد قيمت افزايش مي يابد 
و برعكس. با توجه به اين اصل نمي توان انتظار كاهش 
قيمت كااليي را با توجه به تقاضاي انبوه آن ناشي از تعداد 
اف��راد فاقد خودرو در جامعه )انباش��ت تقاضا( و توليد 
محدود آن )محدوديت عرضه( داشته باشيم  از طرفي با 
محدوديت هاي موجود ارزي و سياست هاي دولت )فارغ 
از انگيزه آن( تنها راه موجود مديريت فعلي تعداد عرضه 
است. بنابراين دو گزينه پيش روي سيستم توزيع است، 
روش اول اينكه با راه اندازي سيستم هاي مبتكرانه! چون 
قرعه كشي اقدام به توزيع تصادفي رانت در بازار كنيم )در 
بهترين حالت و در صورتي كه هيچ تخلفي در سيستم 
قرعه كشي انجام نپذيرد( و توليدكننده را در زيان انباشته 
افزايشي ساالنه نگه داشته و كل اكوسيستم خودروسازي 
كشور را از قطعه سازان گرفته تا سيستم بانكي ناموفق 
در بازپس گيري تسهيالت پرداختي در زيان و مشكل 
نگه داريم. روش دوم اينكه با برگرداندن اين رانت ناشي 
از فاصله قيمتي به توليدكننده، حداقل اكوسيس��تم 
را س��ودده كرده و مشكالت يك بخش عظيم را حل و 
اميدوار باشيم كه خودروساز از محل سود حاصله اقدام 
به بهبود كيفيت، تسويه با كليه بخش هاي اكو سيستم 
و افزايش توليد كند. آنچه س��ابقه نشان مي دهد اين 
اس��ت كه هيچ كدام از اين روش ها حداقل تاكنون و با 
بررسي گذشته منجر به بهبود شرايط نشده و در آينده 
هم نخواهد شد و تنها روش بهبود شرايط فعلي اصالح 
ساختار مديريتي و به تبع آن افزايش عرضه در بازار است 
ولي با نگاهي دقيق تر در مي يابيم كه اينجا مساله انتخاب 
بين بد و بدتر است. وقتي كه مصرف كننده انتخابي ندارد 
جبر به دادن امتياز به صاحب كاال و عرضه كننده را دارد 
و اين امر اجتناب ناپذير اس��ت. ولي در اين اكو سيستم 
بورس كجاي معادله است؟ نسبت دادن هر وزني از اين 
معادله به بورس كاال آدرس دهي اشتباه از سوي ذينفعان 
قرعه كشي بليت بخت آزمايي رانت است. وظيفه بورس 
در اين اكوسيستم تنها و تنها حفظ كارايي بازار است. 
بدين معني كه رابطه بين عرضه و تقاضا را با رقابتي 
شفاف و در اتاقي شيشه اي به نحو عالي انجام مي دهد 
و با حركت دادن اهرم قيمت اي��ن معادله را متوازن 
نگه داشته و هيچ دخالتي در توابع اصلي و تعيين كننده 
معادله قيمت بازار )عرضه و تقاضا( ندارد و در بدترين 
حال��ت اقدام به حذف درخواس��ت م��ازاد و كاهش 
متقاضي با حذف تقاضاهاي سودجويانه مي كند كه 
اين نيز به نفع سمت تقاضاست. بورس نه توليدكننده 
كاالست كه سياست گذاري مربوط به كيفيت و ميزان 
توليد را مشخص كند و نه خريدار كاالست كه بخواهد 
كاال را با قيمتي پايين تر تصاحب كند و وظيفه حركت 

نقطه ثقل قيمت را جهت حفظ موازنه دارد.

پيش بيني آينده بورس
ايس�نا| با توجه به اينكه روزهاي س��بز دوباره به بازار 
سرمايه بازگشته اند و ضرر س��هام داران درحال جبران 
است، يك كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه اين 
رشد منطقي بوده اما نبايد چشم خود را روي ريسك هايي 
كه بورس را تهديد مي كنند، ببنديم. حميد كوش��كي 
درمورد داليل صعود بورس توضيح داد: دليل صعود بازار، 
روند رو به رشد نرخ دالر بوده است؛ با توجه به وضعيت 
اقتصادي پيش رو و همچنين اينكه اگر در تحليل ها نرخ 
دالر را حدود 35 ه��زار تومان در نظر بگيريم، وضعيت 
سودآوري شركت ها بهتر مي شود. وي ادامه داد: اما اين 
نكته به اين معني نيست كه از ريسك هايي كه مي توانند 
پيرامون بازار وجود داشته باشند، غافل شويم. مهم ترين 
ريسك نيز موضوع منابع و مصارف بودجه است، چراكه 
بودجه نش��ان مي دهد دولت از محل حامل هاي انرژي 
يعني نفت و گاز پيش برآوردي كرده است كه اين موضوع 
چشم انداز كسري بودجه را قوي مي كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه دو سناريو براي جبران كسري 
بودجه وجود دارد، توضيح داد: س��ناريوي نخست اين 
است كه بخشي از كس��ري از طريق دست درازي روي 
منابع شركت ها جبران شود. سناريوي دوم نيز اين است 
كه كسري از محل خلق پول و رشد نقدينگي جبران شود 
كه به نظر مي رسد سناريوي دوم محتمل است. كوشكي 
ادامه داد: در هر حال جميع اين موارد نشان مي دهد كه 
متغيرهاي اسمي اقتصاد از جمله تورم، نقدينگي و نرخ 
ارز به نفع بازار س��رمايه مي چرخند كه اين موضوع در 
كنار رشد قابل توجه قيمت در بازار مسكن، طال، ارز و... 
قرار مي گيرد. همه اين موارد حاكي از آن است كه بازار 
سرمايه عقب افتادگي دارد و اتفاقاتي كه سال ۱3۹۹ رخ 
داد باعث شد اين عقب افتادگي امروز به منطقي ترين 
شكل ممكن پوشش داده شود. وي با تاكيد بر اينكه اين 
روزها شاهد بازار عجيب و غريب و تقاضا در قيمت هاي 
عجي��ب و غريب نيس��تيم، توضيح داد: بازار بس��يار 
خوش معامله است، هم مي توان خريد هم مي توان 
فروخت. به راحتي مي توان از يك سهم خارج يا به 
آن وارد شد و اين نقطه عطف بازار سال ۱4۰۱ است.

»تعادل«بررسيميكند

سنگيني اعتماد در بازار

عرضه خودرو در بورس كاال، گرانفروشي قانوني يا راهكاري براي كنترل قيمت؟
مس��اله عرضه خودرو در بورس كاال، پرونده اي اس��ت كه 
همچنان روي ميز تهران ۲۰ است. شب گذشته ۲6 دي ماه، 
اميد قاليباف، س��خنگوي وزارت صم��ت به همراه احمد 
اسديان، معاون نظارت و بازرس��ي امور توليدي سازمان 
بازرسي كل كشور در اس��توديوي اين برنامه حضور پيدا 
كردند و به بررسي چرايي درستي يا غلط بودن اين مساله 
پرداختند. همچنين جالل رشيدي كوچي، نماينده و عضو 
كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسالمي در تماس 
تلفني روي خط تهران ۲۰ رفت و در بحث ش��ركت كرد. 
رشيدي كوچي در ابتدا در خصوص اينكه چه نظري درباره 
عرضه خودرو در بورس كاال دارد، گفت: من قطعا مخالف 
عرضه خودرو در بورس كاال هستم. استداللم براي مخالفت 
با گرانفروشي قانوني خودروهايي است كه قيمت شان در 
كارخانه مش��خص شده اس��ت. قطعا راه حل هاي زيادي 
براي پاس��خگويي به نياز مردم وجود دارد و اصلي ترينش 
اين است كه به سمت ادعاي خودروسازان يعني افزايش 
عرضه حركت كنيم. عضو كميسيون امور داخلي مجلس 
شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: با افزايش عرضه بايد قيمت 
را كنترل كنيم. مگر يك شبه عرضه كم شده كه يك شبه 
زيادش كنيم؟ در سال هاي متوالي اين اتفاق افتاده و قطعا 
بورس كاال يك گرانفروشي كامال محرزي است، اما دوستان 
ذوق گرانفروشي قانوني را دارند. دنا پالس معمولي در بورس 
كاال با قيمت 44۰ ميليون فروش رفته و قيمت كارخانه اش 
۱8۰ ميليون تومان است. قيمت همين كاال در بازار آزاد 
6۰۰ ميليون تومان است. اين گرانفروشي نسبت به كارخانه 
يعني اينكه از قرعه كش��ي خودرو به سمت حراجي هاي 
انگليس��ي حركت كرده ايم. وي افزود: كنت��رل اينكه ۹ 
ميليون نفر براي خريد ۲۰ هزار خودرو ثبت نام كرده اند، 
فرآيندي دارد. چه كساني قيمت ماشين ۱8۰ ميليوني 
را به 6۰۰ ميلي��ون افزايش دادند كه حاال چاره اش بورس 
كاال شده است؟ سپس اميد قاليباف در خصوص مخالفت 
رشيدي كوچي با عرضه خودرو در بورس كاال گفت: نبايد 
صفر و صدي به مساله نگاه كنيم. وزارت صمت بورس كاال 
را به عنوان مح��ل موقت فروش خودرو انتخاب كرده چرا 
كه فرآيندش شفاف است. درباره قيمت دنا پالس هم بايد 
بگويم كه مقداري بيشتر از قيمت كارخانه در بورس كشف 
قيمت شد ولي همين از كف بازار هم كمتر است. سخنگوي 
وزارت صمت خاطرنشان كرد: بنابراين يك راه اين است 
كه به سمت قرعه كشي برويم. ما عرضه ها را افزايش داديم 
و به جايي رسيديم كه بايد فرآيند را شفاف تعريف كنيم. 
در عرضه هاي اخير بورس، بازار س��رمايه تقويت شد و ۷5 
درصد در اين ماه رشد داشت. اين به بازار كمك مي كند و 
هرگونه افزايش توليد نيازمند منابع مالي است. اسديان نيز 
درباره اينكه آيا فروش خودرو در بورس كاال منطقي است 
يا خير گفت: ما س��ه نوع كاال داريم. اول كاالهاي اساسي 
مانند گندم كه دولت روي تامين اين كاالها حساس��يت 

ويژه اي دارد. دوم كاالهاي معمولي كه به نوعي در عرضه و 
تقاضا يكديگر را پوشش مي دهند. مانند پوشاك و مايحتاح 
روزانه. سومي كه كاالهاي انحصاري است و توليدكننده اش 
چند شركت محدود است كه بازار را در دست دارند. معاون 
نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور 
ادامه داد: اين توليدكنندگان تاثير بااليي در قيمت دارند و 
مصرف كننده تابع شرايط آنهاست. از طرفي قانونگذار براي 
تنظيم بازار براي كاالهاي انحصاري، شوراي رقابت را مرجع 
تنظيم ضوابط اين نوع كاالها يعني عرضه و قيمت گذاري 
تعيين كرده است. شوراي رقابت از سال ۹۲ تا سال گذشته 
متولي امر بود. مدتي اين مسووليت به صمت واگذار شد اما 
مجدد به شورا بازگشت. پس خودرو  كاالي انحصاري است 
و مرجع تعيين ضوابط و قيمت گذاري و عرضه آن شوراي 
رقابت است.  وي افزود: اين شورا براي تعيين قيمت خودرو 
فرمول تعيين كرده اس��ت. من با عرضه در بورس مخالف 
نيستم بلكه با قيمت مخالفم. البته به موجب قانون اگر خودرو 
را در ب��ورس عرضه كنيم، نمي توانيم نظام قيمت گذاري 
دستوري تعيين كنيم. در نتيجه قيمت را به بازار مي سپاريم. 
در صورتي كه خودرو كااليي است كه قيمت مصوب دارد 
و اين نبايد نقض بشود. سازمان بازرسي مسووالن مربوطه 
را به سازمان فراخواند. آنها قصور كردند و بهانه هايشان را 
نمي پذيريم. قاليباف نيز با اشاره بر اينكه نمي توان خودرو 
را الزاما كااليي انحصاري دانس��ت، افزود: واقعا االن درباره 
خودرو انحصاري وج��ود دارد؟ تمركز به روي واردات قرار 
گرفته و تا پيش از اين موتورهاي ۱5۰۰ سي سي به پايين 
وارد كشور شد كه ش��وراي رقابت هم در همين محدوده 
انحصار را در نظر گرفته بود. اما االن داريم ۲۰۰ هزار دستگاه 
در محدوده عددي كه ادع��اي انحصار بود وارد مي كنيم. 
سخنگوي وزارت صمت خاطرنش��ان كرد: عالوه بر 
توليد داخلي، واردات هم از چندين ش��ركت انجام 
مي شود. مرجع تشخيص انحصار شوراي رقابت است. 
صنعت خودروي كشور ۱۱۰ همت زيان دارد. باالخره 
يا مي خواهيم چرخش بچرخد يا با قيمت گذاري آن را 
به جايي مي رسانيم كه به كاهش توليد برسيم. ايراد 
اصلي صحبت من به قيمت گذاري گذشته شورا در 
اين است كه بر اساس كاست پالس انجام مي شد در 
حالي كه خودرو كااليي عقاليي و آينده نگر اس��ت؛ 

براي همين تعادل در بازار را شاهد نبوديم.

  اصطالح »كشف قيمت« 
براي عتيقه جات به كار مي رود، نه خودرو!

رشيدي در جواب به اظهارات قاليباف در خصوص 
انحصار خودرو در كش��ور، گفت: اينكه سخنگوي 
وزارت صمت مي گويد ما انحصار نداريم بايد دقت 
نظ��ر در كالم كنند. در صحبتش��ان به خودروهاي 
وارداتي اشاره ش��د. در بورس كاال كلمه اي را به نام 

كشف قيمت مطرح كردند. اين يعني خودروساز بلد 
نبوده كه ۱8۰ ميليون قيمت گذاش��ته و در بورس 
كاال كش��ف قيمت شده اس��ت؟ اين اصطالح براي 
عتيقه ها ب��ه كار مي رود. البته خودروهاي ما عتيقه 

است كه با گذر زمان قيمتش باال مي رود. 
نماينده مردم در مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: 
نگراني من از بورس كاال اين است كه اين طرح توسط 
دست هاي پشت پرده ايجاد شده باشد تا خودروهاي 
وارداتي با قيمت زير يك ميليارد به دست مردم نرسد. 
اينكه مي گويند انحصار نداريم درس��ت نيس��ت. اين 
دالرها را براي واردات به چه كسي داديم؟ چرا تعرفه را 
آنقدر باال گرفتيد؟ در ثاني مطمئن باشيد خودروهاي 
وارداتي حتم��ا قيمتي كه كش��ف مي كنند زير يك 

ميليارد و 3۰۰ ميليون تومان نخواهد بود.
وي در برابر اين سوال كه قيمت  خودرو چگونه تعيين 
شود كه درست باشد، گفت: يك راه بيشتر نيست. تا 
زماني كه عرضه و تقاضا همخواني نداشته باشد همين 
معضالت را داريم. هر چق��در قانون و فرمول بياوريد 
قطع به يقين نتيج��ه نمي دهد. زماني ك��ه واردات 
خودرو ممنوع شد يك شبه باعث بهم خوردن عرضه 
و تقاضا شدند. راه برون رفت از مشكل برابري عرضه و 
تقاضاست. اگر نمي توانيم توليد كنيم، وارد كنيم. البته 
نه وارداتي كه همه چيز را به انحصار بكشد. قاليباف در 
ادامه گفت: بايد عرضه و تقاضا برابر باشد، اما مشكل 
در عرضه داشتيم و توليد كم بود. همچنين وقتي كه 
لنگر ارز جدا مي ش��ود تقاضاي سرمايه اي خودرو به 
تقاضاي مصرفي اضافه مي شود و قيمت پايه كارخانه 
تا بازار تفاوت پيدا مي كند. در يك سال گذشته اجازه 
افزايش قيمت خودرو را ب��ه كارخانه ها را نداديم. اما 
واقعا در اين يك سال اين تورم نبايد يك جايي خودش 
را نشان بدهد و توليد اقتصادي ادامه پيدا كند؟ اين هم 
يك شبه رخ نمي دهد.  اين مقام مسوول تاكيد كرد: 
يك مقداري افزايش قيمت به دليل افزايش دستمزد 
و غيره بايد داشته باشيم. حداقلش اين است كه اين 
صنعت را مشابه شرايط س��ال قبل نگه داريم. هرجا 
قيمت را رها كرديم، اصالح س��اختار رخ نداده و بدتر 
شده است. ما به تناسب اين وضعيت كه بخواهيم ثبات 
را در آن ايجاد كنيم بايد مسير اصالحات را پله پله طي 
كنيم. اسديان با تاكيد بر اينكه دولت دستور افزايش 
توليد 5۰ درصدي خودرو را داده، افزود: در اين راستا 
بنا ب��وده ۱5 درصد قيمت تمام ش��ده خودرو پايين 
بيايد. يعني اين نيازمند بازنگري در س��اختار و غيره 
اس��ت. همين تكليف نه تنها انجام شده بلكه قيمت 
افزايش پيدا كرده اس��ت. با اين دليل كه بازار كشش 
دارد، نمي توانيم بگوييم كه مردم خودرو مي خرند و 
قيمت افزايش مي يابد. همچنين صمت تكاليف خود 

درباره افزايش توليد و واردات را نيز عملي نكرده است. 
قاليباف با اشاره به افزايش توليد خودرو در سال جاري 
گفت: درست است كه افزايش 5۰ درصدي نداشتيم 
اما در حال حاضر اندازه كل سال ۱4۰۰ خودرو توليد 
كرديم. همچنين در آذرماه ۱۲۷ هزار خودرو توليد 
شد كه توانس��تيم ركورد ماهانه پنج سال گذاشته را 
بشكنيم. ما ظرفيت توليد سه ميليون در سال را داريم. 
خودروهاي��ي كه نصف توليد ب��ه پاركينگ مي رفت 
چون زنجيره تامينش مشكل داشت، به صفر رساندن 

خودروي ناقص را هم به همراه داشتيم.
اس��ديان نيز در مقابل گفت: برخي از خودروسازها 
مي گويند خودروها را با ضرر مي فروش��ند. وظيفه 
شورا اين اس��ت كه قيمت را به روز كند. همچنين 
عرضه با تقاضا برابر نيس��ت. بايد ب��ا افزايش توليد 

واردات آن را مديريت كنيم.

   واردات خودرو با قيمت مناسب
رشيدي با اشاره به اينكه وقتي از شيراز به سمت مشهد 
حرك��ت مي كنيم تابلوي بندرعب��اس را نمي بينيم، 
گفت: مشكل مشخص اس��ت و راهكار هم مشخص 
است. حاال اگر واردات خودرو شش ماهه اتفاق بيفتد 
و كار را به كاردان بسپاريم، كمتر از شش ماه اين اتفاق 
رخ مي دهد. همچنين نبايد تقاضاي كاذب در خودرو 
ايجاد كنيم. وقتي كه شروط ثبت نام را محدود در نظر 
مي گيريم اين هجوم به سمت بورس براي ثبت نام رخ 
مي دهد، در صورتي كه بايد شرطي مانند بلوكه كل پول 
خودرو در حساب افراد را مطرح كنند تا صرفا افراد به 
دليل سرگرمي به اين اقدام نپردازند. عضو كميسيون 
امور داخلي مجلس خاطرنشان كرد: ما مي خواهيم با 
قوانين پيچيده انحصار خودروساز را حفظ كنيم و توان 
اين را نداريم كه در كوتاه مدت به تقاضاي داخل جواب 
بدهيم. بايد اعتراف كنيم كه در نهايت ۱ ميليون خودرو 
مي توانيم توليد كني��م و تنها راهكار واردات خودرو با 
قيمت مناسب است. اس��ديان هم گفت: خودروساز 
بايد 5۰ درصد افزايش توليد داشته باشد. اگر ساالنه 
يك ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو توليد كنيم و نياز بازار 
يك ميليون و 5۰۰ هزار دستگاه است بايد مابقي را با 
تسهيالت وارد كنيم. صفر تا صد دست اين اقدام دست 
دولت است و قانون برايش تعيين شده است. قاليباف 
نيز در پايان با اش��اره به اينكه آيين نامه عرضه خودرو 
در بورس مورد تاييد مجلس اس��ت، گفت: نمي توان 
آيين نامه اي را كه مبنايش قانون س��اماندهي خودرو 
است، پيچيده ناميد. حتي رياست مجلس هم به اين 
آيين نامه كه مبنا شده ايراد گرفت. آيين نامه به دولت 
بازگشت و بعد از اصالحاتي مورد تفاهم مجلس و دولت 
قرار گرفت. طبق اين آيين نامه واردات انجام مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
با توجه به نفوذ سياس��ي ايران در كشورهاي عراق و 
سوريه، انتظار مي رفت، شركت هاي مهندسي ايراني 
بخش��ي از بازارهاي تشنه ساخت و ساز اين كشورها 
را به خ��ود اختصاص دهند، ام��ا پالس هايي كه طي 
ماه هاي اخير از اين كش��ورها صادر شده است، نشان 
مي دهد، فرصت فعاليت هاي س��اختماني و عمراني 
شركت هاي ايراني در دو كش��ور ياد شده به نوعي از 
بين رفته و منتفي شده است. اغلب شهرهاي سوريه و 
عراق در پي جنگ هاي سال هاي اخير به شدت تخريب 
ش��ده اند و نيازمند حجم انبوهي از س��اخت و ساز و 
فعاليت هاي عمراني هستند. با وجود اين، و علي رغم 
ميل و آمادگي باالي ش��ركت هاي مهندسي ايراني 
براي فعاليت در خارج از مرزها و ارزآوري براي اقتصاد 
كشور، وجود برخي مشكالت، مانع از دستيابي آنها به 
اين بازارها شده است. فعاالن صنعت ساختمان يكي 
از مهم ترين علل از كف رفتن اين فرصت را عدم رايزني 
مسووالن دولتي و بخش خصوصي ايران با همتايان 
عراقي و س��وري خود عنوان مي كنند. مساله اي كه 
مي ت��وان از آن به عنوان »ديپلماس��ي عمراني« نام 
برد. حاال در غيبت ديپلماسي عمراني ايران در كشور 
عراق، مسووالن عراقي از شركت هاي تركيه اي دعوت 
كرده اند تا ساخت و ساز در شهرهاي عراق را به عهده 
بگيرند. پي��ش از اين، در مهرماه س��ال جاري، خبر 
بي ميلي سوري ها نسبت به ورود شركت هاي ايراني 
به عمليات ساخت و س��از آن كشور به نقل از يكي از 

فعاالن ساختماني داخلي مخابره شده بود.

    چرا بستر مناسب براي حضور در عراق
 مهيا نشد؟

فرش��يد پورحاجت در واكنش به خب��ر دعوت وزير 
مسكن عراق از شركت  هاي تركيه براي ورود به بازار 
اين كش��ور اظهار كرد: درباره اينكه چرا عراق از ايران 
و شركت هاي ساختماني ايراني براي ورود به بازار اين 
كشور دعوت نمي كند بايد از وزارت راه و شهرسازي، 
سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني و نمايندگان 
بخش دولتي و بخش خصوصي پرسيد كه چرا شرايط 
و بستر مناسب براي حضور شركت هاي ساختماني 

و انبوه سازي در اين كشور را فراهم و مهيا نكردند.
وي ادام��ه داد: در بحث خدمات فني و مهندس��ي و 
صادرات آن ش��ركت هاي توانمند و ق��وي در داخل 
كشورمان حاضر هستند كه قابليت اين را دارند به بازار 
مسكن و ساخت و ساز ساير كشورها وارد شوند اما بستر 
و شرايط براي ورود به اين بازار را بايد دولت و رايزن هاي 
اقتصادي حاضر در آن كشور ايجاد كنند اما در حال 

حاضر اين بستر مهيا و فراهم نيست.
دبي��ر كانون سراس��ري انبوه س��ازان در گفت وگو با 
ايلنا اظهار كرد: سازمان توس��عه تجارت و وزارت راه 
وشهرسازي و اتاق بازرگاني متولي اين بخش محسوب 
مي شوند و ايجاد بس��تري براي حضور شركت هاي 
ساختماني در بازار كش��ورهاي خارجي برعهده اين 
نهادها و مجموعه ها اس��ت. اين در حالي كه است كه 
با توجه به ش��رايط اقتصاد كالن كشور در طول 1.5 
سال گذش��ته ش��ركت هاي داخلي، براي حضور در 
بازارهاي خارجي تمايل دارند و توان فعاليت  در بازار 
مسكن ساير كش��ورها را هم دارند. وي با بيان اينكه 
براي انبوه سازان بازار مس��كن، عراق كم ريسك تر از 
بازار مس��كن كشور اس��ت، افزود: در شرايطي كه در 
كشورمان با تورم 50 درصدي مواجه هستيم ريسك 
سرمايه گذاري به شدت افزايش يافته و نرخ تورم يكي 
از اثرگذارترين فاكتورها در سرمايه گذاري ها است و با 
اين نرخ تورم براي بخش خصوصي و شركت ها امكان 
برنامه ريزي در بازاره��ا وجود ندارد. وقتي نهاده هاي 
توليد مسكن و ساختمان سازي قيمت ثابتي ندارند 
چطور مي توان برنامه سرمايه گذاري و توليد مسكن 
داشت و در يك برنامه مشخص مسكن مورد نياز مردم 

را توليد و تامين كرد.

    ريسك بازار عراق كمتر است
پورحاجت تاكي��د كرد: به طور قط��ع از لحاظ اين 
فاكتوره��ا س��رمايه گذاري در بازار مس��كن عراق 
كم ريس��ك تر از بازار مس��كن ايران است. در ايران 
مردم از قيمت مس��كن در آينده نزديك هم اطالع 
دقيقي ندارند و در همين پروژه نهضت ملي مسكن 
و جهش توليد مسكن )س��اخت 4 ميليون مسكن 
در 4 س��ال( يكي از ايرادات و مشكالت اساسي اين 
اس��ت كه هنوز قيمت نهاي��ي واحدهاي اين پروژه 
معلوم نيست و دولت هر روز يك قيمت متفاوتي را 
اعالم مي كند و اساس��ا مردم نمي دانند قرار است با 

چه قيمتي صاحب خانه شوند.
دبير كانون سراس��ري انبوه سازان با اشاره به تجربه 
حضور ش��ركت هاي س��اختماني و انبوه سازان در 
كش��ورهاي خارجي اظهار ك��رد: همكاران مان به 
صورت جسته و گريخته در بازار آفريقا، آذربايجان 
و امارات حضور دارند و در يك دهه گذشته وارد بازار 
عراق هم ش��ديم. هر چند تجربه حضور و عملكرد 
موفق��ي در اين بازاره��اي خارجي داش��تيم اما با 
مش��كالتي مواجه هستيم كه يكي از اين مشكالت 

محدوديت هاي تحريمي است.

    امكان جابه جايي پول با چمدان
 وجود ندارد!

وي تاكيد ك��رد: همواره با مش��كل محدوديت هاي 
تحريمي مواجه بوديم و هس��تيم و در اين ش��رايط 
تحريمي امكان جابه جايي پول به همراه ساك وجود 
ندارد. مگر چقدر مي توان با ساك پول جابه جا كرد و 
اساس��ا چه ميزان پول را مي توان به صورت نقد و به 
صورت چمداني نقل و انتقال داد و تا چه حد انضباط 
اقتصادي و مالي آن كش��ور به ما اجازه مي دهد از اين 

طريق جابه جايي پول داشته باشيم؟
پورحاجت افزود: موضوع اصلي بحث خود دالر و ارزش 
پول ملي كشورمان اس��ت. هزينه هاي ساخت و ساز 
در ساير كشورها ساليان سال از دالر تبعيت مي كند 
و شايد نس��بت به پايه دالري با تورم 1 تا 2 درصدي 
مواجه شده  باشند اما در حوزه ريالي اعداد و ارقام بسيار 
متفاوت هستند؛ از سوي ديگر پايه هاي قراردادهاي 

دالري به قيمت دالر برمي گردد.

    ايراد سوري ها به ضمانتنامه ها
به گ��زارش »تعادل«، اي��رج رهب��ر، رييس انجمن 

انبوه سازان استان تهران نيز اواخر مهرماه سال جاري 
در گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي با اشاره 
به پيش��ينه آمادگي ايران براي حضور در پروژه هاي 
بزرگ مسكن سازي در سوريه گفته بود: بنا به داليل 
و مشكالت متعدد نه انبوه سازان ايراني و نه سوري ها 
رغبتي براي اين همكاري ها و ساخت و سازها ندارند. 
يكي از مهم ترين مشكالت بحث صدور و آزاد كردن 
ضمانتنامه ها از س��وي سوريه اس��ت و سوري ها در 
اين م��ورد ايراني ها را اذيت مي كنن��د و با ايرادهاي 
بني اسراييلي ضمانتنامه ها را آزاد نمي كنند. همين 
اقداماتشان نش��ان مي دهد كه سوري ها هم رغبتي 
به حضور ش��ركت هاي ايراني در بازسازي اين كشور 
ندارند. از ديگر مش��كالت محدوديت هاي موجود به 
دليل عدم عضويت ايران در FTAF و تحريم هاي نقل و 
انتقاالت مالي است. عدم عضويت ايران در FATF براي 
س��وريه هم براي همكاري با ايران مشكالتي را ايجاد 
كرده و كار را براي دو طرف س��خت مي كند. از ديگر 
مشكالت بحث حمل مصالح ساختماني است. تنها 
راه ارزان براي انتقال مصالح ساختماني بندر الذقيه 
بوده كه براي حمل بار از ايران تا اين بندر بايد مذاكرات 
قوي و پش��توانه دار انجام ش��ود اما در ايران براي اين 
مباحث متولي وجود ندارد كه بتوانيم موضوع را از آن 
محل پيگيري كنيم. در حال حاضر حمل و نقل مصالح 
ساختماني براي شركت هاي ايراني گران تمام مي شود 

و صرفه ندارد كه با اين هزينه ها وارد پروژه ها شوند. 

    فقدان روابط قوي ديپلماتيك!
وي ب��ا بيان اينكه ب��راي حضور در س��وريه به ايجاد 
مذاك��رات قوي در روابط ديپلماتيك دو كش��ور نياز 
داريم، گفته بود: هر چند دولتي ها و مسووالن گاهي 
از حضور ش��ركت هاي ايراني در پروژه هاي بازسازي 
س��وريه اعالم آمادگي مي كنند اما در واقع بس��تري 
براي حضور ش��ركت هاي ايراني در اين كشور ايجاد 
نمي شود و همانطور كه گفته شد از آنجايي كه سوريه 
هم به دليل محدوديت هاي موجود رغبتي به حضور 
شركت هاي ايراني ندارد، تالشي هم براي جدي شدن 

اين مذاكرات نمي كند. 
به گفته رهبر، تركيه و روسيه وارد پروژه هاي بازسازي 
سوريه )نه فقط مسكن سازي( شدند و تركيه برخالف 
ايران با مطالعه خوب و قوي در اين بازار حاضر ش��د 
اما روابط خوبي بين دو طرف ايجاد نش��د و هر چند 
پروژه هايي را به سرانجام رساندند اما حضور ترك ها 

در سوريه تداوم نيافت و گسترده نشد. روس ها با توجه 
به امكانات قوي و قدرت نظامي تس��لط بيشتري بر 
بازار سوريه دارند و بيشتر بر روي پروژه هاي بندري 
و نيروگاهي و انرژي در روس��يه تمركز پيدا كردند 
و كمتر تمايلي براي ورود به پروژه هاي مس��كني و 
ساختماني داشتند. از آنجايي كه اين مباحث ريسك 
بااليي براي ش��ركت ها دارد دولت باي��د مذاكرات 
پش��توانه دار و قوي در روابط ديپلماتيك با س��وريه 
را دنبال كند در غير اين صورت طبيعتا ورود بخش 

خصوصي به اين بازار همراه با ريسك باال است.

    حمايت دولت ها چگونه باشد؟
به گزارش »تعادل«، آنچنان كه مديران شركت هاي 
پيمانكاري پي��ش از اين اظه��ار كرده اند، »حمايت 
دولت«ها از ش��ركت ها يكي از عوامل كليدي و موثر 
در ساخت وسازهاي عمراني در كشور ديگر به شمار 
مي رود. در تاريخ 30 دي ماه س��ال 1399 در جريان 
يك كنفرانس مطبوعاتي، مهندس همايون ابراهيمي، 
دبير سنديكاي ش��ركت هاي تاسيساتي و صنعتي با 
بيان اينكه پهلوان ترين آدم نيز دست تنها نمي تواند 
كاري انجام دهد، در اين باره اظهار كرده بود: منظور 
از حمايت دولت از ش��ركت هاي مهندسي، حمايت 
پولي نيست و ما از دولت پول نمي خواهيم. ما شاهديم 
وقتي رييس جمهور تركيه به ايران سفر مي كند، ناهار 
را همراه با پيمانكاران كش��ورش ك��ه در ايران فعال 
هس��تند، صرف مي كند. آيا دولت ايران حاضر است 
چنين كاري را انجام دهد؟ متاسفانه اينگونه نيست و 
نگاه به شركت هاي پيمانكاري، همواره نگاهي ارباب 
رعيتي بوده است. نگاهي كه مي گويد پيمانكار بايد 
زيرنظر كارفرماي خود كار كند. اين رويكرد، معامله اي 
يك طرفه اس��ت. اين در حالي است كه شركت هاي 
ايراني به لحاظ فني و اجرايي هيچ مش��كلي ندارند. 
البته به لحاظ تكنولوژي مشكالتي وجود دارد. به دليل 
اينكه دور خود ديوار كشيده ايم. محمد رضا طيب زاده، 
عضو هيات مديره انجمن شركت هاي مهندسي نفت 
و گاز و پتروشيمي نيز با تاكيد بر اينكه شركت هاي 
پيمانكاري و مهندسين مش��اور ايران از نظر فني و 
اجرايي مشكلي ندارند، گفته بود: مشكل ما، مديريت 
دولت اس��ت. دولت نمي تواند ظرفيت شركت هاي 
پيمانكاري را مديريت كند. توجه داش��ته باشيم كه 
بخش خصوصي ايران، همانند بخش خصوصي غرب 

نيست و همواره زيرنظر دولت كار كرده است.
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پيشرفت 23 درصدي
برنامه سوم توسعه تهران

گروه راه و شهرس�ازي| بررسي ها نشان مي دهد 
بيش از 23 درصد برنامه س��وم توس��عه پيش نرفته 
است. اين خبري است كه ديروز مهدي چمران، رييس 
شوراي شهر تهران در كنفرانس مطبوعاتي خود اعالم 
كرد. او همچنين از »لغو قرارداد« دختر يكي از اعضاي 
شورا به دليل نوع استخدام خبر داد. اين در حالي است 
كه پيش از اين، برخي از اعضاي ش��وراي شهر اعالم 
كردند، دختر خانم معدني پور به دليل جنجال هاي 
ايجاد شده از رييس دفتري مادر خود »استعفا« كرده 
اس��ت. مهدي چمران، ديروز در يك نشست خبري 
با موضوع برنامه چهارم توس��عه شهري با بيان اينكه 
برنامه هاي توس��عه ش��هري آنگونه كه بايد اجرايي 
نشده اند، افزود: دليل اجرايي نشدن اين برنامه ها به اين 
دليل است كه به صورت اجرايي تدوين نشده بودند. 
پايشي در شوراي شهر تهران صورت گرفت كه نشان 
مي دهد بيش از 23 درصد برنامه توسعه قبلي پيش 
نرفته اس��ت. رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
تالش ما اين است به ايده هاي خود دست يابيم، گفت: 
صرف دوس��ت داشتن برنامه نيس��ت و ما عالقه مند 
هستيم 11 هزار دس��تگاه اتوبوس داشته باشيم اما 
حداكثر 2 هزار دستگاه اتوبوس درحال كار هستند. 
با ميزان بودجه و اعتبارات شهرداري تهران و وزارت 
كش��ور مي توان متوجه ش��د انجام اين كار عملياتي 
نيست مگر اينكه شرايط خاص ايجاد شود. همچنين 
حداقل هزار و 200 دس��تگاه واگن مترو نياز است اما 
اگر همين اكنون هم پول واگن ها را بدهيم باز هم به 
اين زودي ها ساخته نمي ش��ود. رييس شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه برنامه چهارم توسعه با تاسي از بيان 
مقام معظم رهبري به صورت برنامه محور و عملياتي 
تدوين شده است، تصريح كرد: برنامه چهارم توسعه به 
صورت مساله محور و بر بستر عملياتي شدن تدوين 
شده است و اگر خوشبينانه نگاه كنيم تا پايان برنامه 
۷ هزارو 500 دس��تگاه اتوبوس وارد چرخه مي شود. 
وي گفت: برنامه چهارم توسعه شهري خوشبينانه و 
عملياتي است و بر محور چند چالش اساسي تدوين 
شده است و اين برنامه بايد هر سال مورد ارزيابي قرار 
گيرد و شاخص هاي آن تدوين شود. چمران با اشاره 
به احكام برنامه چهارم توس��عه ش��هري گفت: 145 
حكم در اين برنامه وجود دارد كه بيشترين حكم در 
رابطه با حمل و نقل عمومي با 41، 25 حكم در بافت 
فرسوده و ايمني، 21 حكم در مسائل اجتماعي و 3۷ 
حكم در حوزه هوشمندسازي است. وي درباره تعداد 
اتوبوس هايي كه براي تهران تأمين مي ش��ود گفت: 
پيش بيني من اين اس��ت كه كمت��ر از هزار اتوبوس 
تحويل داده شودو بتوانيم ۶00 اتوبوس را نيز بازسازي 
كنيم.10 روز آينده برش هاي برنامه چهارم توسعه وارد 
شوراي ش��هر خواهد شد دربرنامه اين است كه 300 

هزار دستگاه موتور برقي وارد تهران شود.

    شركت هاي شهرداري افزايش نمي يابند
چمران با اشاره به نيروي انساني در برنامه چهارم 
توس��عه گفت: كاركنان بايد خاطر آس��وده اي در 
ارتباط با كار داش��ته باش��ند و در ارتباط با ميزان 
افراد گفته شده هر ساله بايد 4 درصد از نيروهاي 
شهرداري تهران در بس��تر بازنشستگي يا خريد 
خدمت كاسته شود و در قبال او اجازه دارد نصف 
اين ميزان را در صورت نياز جذب كند. وي با اشاره 
به افزايش تعداد شركت ها و سازمان هاي شهرداري 
ته��ران گف��ت: جز يك س��ازمان فن��اوري نوين 
تصميمي درباره افزايش ش��ركت ها و سازمان ها 
وجود ندارد. رييس شوراي شهر تهران با اشاره به 
توس��عه متروي تهران گفت: توسعه خطوط مترو 
بايد وارد ش��وراي عالي ترافيك شود و مصوبه آن 
دريافت ش��ود. براي خطوط جديد نيز گفته شده 
چه ميزان بايد با توجه به تعداد واگن ها توسعه يابد.

    لغو قرارداد دختر عضو شورا 
به دليل نوع استخدام

چمران در خصوص بررس��ي موضوع انتشار فيش 
حقوقي رييس دفتر يكي از اعضاي ش��وراي شهر 
تهران، افزود: اعالم شده كه اين موضوع رسيدگي 
شود. رسيدگي خواهيم كرد و گفته ايم كه فيش را 
بياورند تا جزييات را بررسي كنيم تا متوجه شويم 
چگونه به اين مبلغ رسيده و چه ميزان از آن معوقه 
بوده است. او افزود: البته در حال حاضر اين فرد لغو 
قرارداد شده و علت اصلي دليل نوع استخدام بوده كه 
نبايد اين كار انجام مي شده است. رييس شوراي شهر 
تهران در پاسخ به سوالي در خصوص برگشت مبالغ 
اخذ شده، گفت: در خصوص برگرداندن حقوق ها يا 
مبالغ، سيستم هاي نظارتي بايد تصميم بگيرند. البته 
نظر من برگرداندن مبالغ است. وي با اشاره به حقوق 
اعضاي شوراي شهر تهران گفت: اعضاي شوراي شهر 
حقوق ندارند بلكه حق الجلس��ه مي گيرند كه اين 
حق الجلسه بر اساس قانون توسط وزارت كشور به 
شوراي عالي استان ها ارايه مي شود و شوراي عالي به 
تمام كشور و تهران اين حق الجلسه را اعالم مي كند. 
چمران با اش��اره به اينكه مي��زان دريافتي خود به 
عنوان رياست شورا حدود 1۸ ميليون تومان است، 
گفت: ما در جهت قناع��ت در اين دوره حتي براي 
اعضاي ش��ورا لپ تاپ و ماشين خريداري نكرديم. 
علي رغ��م افزايش 5۷ درصدي حق��وق كاركنان 
امس��ال بودجه شورا نسبت به سال قبل تنها هفت 
درصد اضافه شده اس��ت. به اين ترتيب ما با كمال 
قناعت كار را به پيش مي بريم. وي ادامه داد: هر يك از 
اعضاي شورا وقتي يك نفر را با خود مي آورند اين كار 
را مي توانند انجام دهند. به اين صورت كه يك نفر به 
عنوان مشاور يا منشي و رييس دفتر مي توانند با خود 
بياورند به شرط آنكه اين فرد استخدام نمي شود و در 
پايان كار خود با خود عضو مي رود. البته برخي از اعضا 
نيز در تمام سال هايي كه حضور دارند براي مشاور 
يا رييس دفتر خود از پرسنل شهرداري كه سابقه و 

توانايي الزم را دارند استفاده مي كنند.

توافق ايران و روسيه
براي ساخت ريل رشت-آستارا

ايران و روسيه براي ساخت ابرپروژه ريلي رشت-آستارا 
به توافق رسيدند. قرار است اين خط آهن استراتژيك در 
مدت 3 سال احداث شود. به گزارش تسنيم، 19 دي ماه 
امس��ال معاون وزير راه و شهرس��ازي از ارايه پيشنهاد 
1۶ بندي ايران به روسيه براي ساخت خط آهن رشت-

آستارا خبر داد و گفت: مذاكره ايران و روسيه در اين رابطه 
ادامه دارد. شهريار افندي زاده خط آهن رشت- آستارا را 
مهم ترين پروژه ريلي كشور دانست و اظهار كرد: براي اين 
كار تفاهمنامه دو جانبه بين ايران و روسيه پيشنهاد داده 
شده و تفاهمنامه سه جانبه اي نيز ميان ايران، روسيه و 
آذربايجان منعقد شده كه پيرو بيانيه مشترك با امضاي 
وزراي سه كشور اس��ت. در اين تفاهمنامه محورهايي 
درباره احداث و نحوه بهره برداري پروژه ريلي در 1۶ ماده 
پيش بيني شده كه شامل تعيين نوع طراحي خط از جمله 
عرض خطوط ريلي اين پروژه است. در اين چهارچوب، 
شامگاه سه شنبه هفته جاري، مهرداد بذرپاش وزير راه و 
شهرسازي با دستيار ويژه رييس جمهور روسيه والديمير 
پوتين ديدار كرد و دو طرف درباره سرمايه گذاري براي 
ساخت ابرپروژه ريلي رشت-آستارا گفت وگو كردند. اين 
جلس��ه با حضور برخي معاونان حمل و نقلي وزير راه و 
شهرسازي برگزار ش��د. پيگيري هاي تسنيم حاكي از 
آن اس��ت كه حضور روس ها و سرمايه گذاري آنها براي 
ساخت خط آهن رشت-آستارا نهايي شده است. بر اين 
اساس قرار است با سرمايه گذاري روسيه ، اين پروژه ريلي 
به عنوان حلقه مفقوده كريدور شمال-جنوب طي 3 سال 
يعني يكسال كمتر از پيش بيني صورت گرفته در اين 
زمينه ساخته شود. طبق توافق صورت گرفته، پيمانكاران 
ايراني زيرسازي اين خط آهن را به طور كامل اجرا خواهند 
كرد. دستيار ويژه رييس جمهور روسيه ديروز در ديدار با 
اس��تاندار گيالن، راه اندازي خط ريلي رشت - آستارا را 
حائز اهميت عنوان و بيان ك��رد: احداث اين خط ريلي 
عالوه بر توسعه فعاليت هاي تجاري بين دو كشور، فضاي 
بهره مندي بيشتر مردم از موهبت درياي خزر را فراهم 
مي كند. ايگور لويتين، دستيار ويژه رييس جمهور روسيه 
در اين راه اندازي خط ريلي رشت - آستارا را حائز اهميت 
عنوان و بيان كرد: نگاه روسيه اينگونه است كه احداث 
اين خط ريلي عالوه بر توسعه فعاليت هاي تجاري بين دو 
كشور، فضاي بهره مندي بيشتر مردم از موهبت درياي 
خزر را فراهم كند. اسداهلل عباسي، استاندار گيالن نيز 
در اين ديدار با ابراز خرس��ندي از حضور هيات كشور 
روسيه در گيالن، افزود: اس��تمرار ديدارها و افزايش 
هماهنگي هاي دو كش��ور به ويژه در استان گيالن به 
عنوان دروازه تجارت بين الملل ايران اسالمي، گامي 
اثربخش در جهت پيشبرد برنامه هاي مشترك ايران و 
روسيه در حوزه هاي مختلف است. نماينده عالي دولت 
در گيالن تصريح كرد: اجراي راه آهن رشت - آستارا 
كه در توسعه روابط و تجارت بين المللي نقش بسزايي 
دارد، گامي موثر در پيشبرد برنامه هاي مشترك ايران 

و روسيه و ديگر كشورهاي حاشيه درياي خزر است.

پيش بيني رشد 50  درصدي 
بارش ها در 3 ماه آينده

بر اساس آمار دانشگاه كلمبيا، در 3 ماه آينده جغرافيايي 
ايران 40 تا 50 درصد بيشتر از متوسط 10 سال اخير 
بارش برف و باران را تجربه مي كند. به گزارش فارس، 
پيش بيني موسسه بررسي هاي بين المللي دانشگاه 
كلمبيا از بارندگي 3 م��اه آتي در مرزهاي جغرافياي 
ايران بيانگر آن است كه متوسط اين شاخص بين 40 تا 
50 درصد از شرايط نرمال طي 10 سال گذشته بيشتر 
است. بر اساس اين آمار در ماه هاي بهمن، اسفند 1401 
و فروردين 1402 شاهد رشد قابل توجه بارندگي در 
سطح كش��ور خواهيم بود. ميزان رش��د بارندگي در 

مناطق غربي كشور نيز بيشتر از ساير مناطق است.

افزايش آلودگي هوا
در كالن شهرها تا پايان هفته

سازمان هواشناسي از آخرين روز فعاليت سامانه بارشي در 
چند استان خبر داد و اعالم كرد: با خروج سامانه بارشي از 
كشور تا پايان هفته در كالن شهرها و شهرهاي پرجمعيت 
انتظار انباشت آالينده هاي جوي و آلودگي هوا را داريم. 
به گزارش ايرنا، با خروج سامانه بارشي در روز پنجشنبه 
جوي آرام در اغلب نقاط كش��ور پيش بيني مي ش��ود. 
بارش ها در ارتفاعات دو استان كرمان و خراسان به شكل 
برف است. بر اساس هشدار سازمان هواشناسي تا پايان 
هفته در اغلب كالن شهرها افزايش آالينده هاي جوي و 
كاهش كيفيت هوا و در شهرهاي پرجمعيت نيمه شمالي 
كشور نيز كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود. سازمان 
هواشناسي نس��بت به كاهش تردد خودروها و كنترل 
فعاليت واحدهاي صنعتي، مديريت منابع آالينده و پرهيز 
از فعاليت فيزيكي و ورزش��ي در فضاي باز توصيه كرده 
است. همچنين بر عدم تردد غيرضروري براي تمام افراد 
و اتخاذ تدابير مديريتي الزم براي جلوگيري از افزايش 

غلظت آالينده ها تا حد بسيار ناسالم توصيه مي شود.

توسعه حمل ونقل هوايي
ايران و امارات

توس��عه حمل ونقل هوايي ايران و ام��ارات در ديدار 
روساي سازمان هواپيمايي كش��وري ايران و امارات، 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به گزارش ايلنا، محمد 
محمدي بخش رييس سازمان هواپيمايي كشوري در 
رأس تيم تخصصي بخش حمل ونقل هوايي در سفر 
هيات بلندپايه اقتصادي ايران به امارات، حضور يافت. 
در اين ديدار ضمن بررسي روند همكاري ها بر گسترش 
و توسعه مناسبات حمل و نقل هوايي بين دو كشور 
تأكيد شد.  مقرر شد ظرف سه ماه آينده موافقتنامه 
حمل و نقل هوايي بين ايران و امارات با مجوز رسمي 
هيات دولت امضا شود تا به عنوان سند راهبردي بين 
دو كشور در مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد.

پس از فوت فرصت ساخت و ساز در سوريه، فرصت فعاليت هاي ساختماني در عراق هم سوخت

داللي حذف و انبوه سازي انجام شود

ديپلماسيعمراني؛حلقهگمشدهبازاريابيبينالمللي

2 راهكار موازي براي عبور از بحران مسكن
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه موتور محرك جهش هاي قيمت مسكن 
و دامن زدن به فضاي داللي و سوداگري در اين بازار 
در رش��د پايه پولي و افزايش حجم نقدينگي ريشه 
دارد، كارشناسان مس��كن با نگاهي درون بخشي بر 
اين باورند كه براي عبور از بحران مس��كن در كشور 
بايد از سويي دست دالالن از اين بازار قطع شود و از 
سوي ديگر، به ميزان قابل توجهي مسكن در كشور 
ساخته شود. البته اين دو مورد، در زمره عوامل اثر گذار 
بر ش��رايط كنوني بازار مسكن هستند، اما همانطور 
كه گفته شد، علت اصلي نيستند، بلكه خود معلول 

شرايط اقتصاد كالن به شمار مي روند. 
در اين چهارچوب، ابوالحسن ميرعمادي كارشناس 
بازار مسكن گفت: بازار مسكن در دهه هاي گذشته 
تحت تاثير فضاي داللي، رشد شهرنشيني و كسري 
تولي��د دچار افزايش قيمت ش��ده و بس��يار بيش از 
دالر رش��د كرده است. بايد ضمن وضع ماليات براي 
سفته بازان و س��وداگران، يك برنامه 20 ساله براي 

افزايش توليد مسكن تدوين كنيم.
ميرعمادي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: هدف 
دولت ها، تامين مس��كن براي تمام��ي افراد جامعه 
است. در اين فرآيند بايد مس��كن از توليدكننده به 
مصرف كننده برسد و هرچه دست واسطه ها كوتاه تر 

شود قيمت تمام ش��ده آپارتمان كاهش مي يابد. اما 
مشكلي كه در نيم قرن گذشته با آن مواجه بوده ايم، 

ظهور فضاي سوداگري در بازار مسكن بوده است.
وي افزود: در چند دهه گذش��ته عدم تعادل در بازار 
مسكن ايجاد شده است. سرعت توليد مسكن، كمتر 
از رشد شهرنشيني بوده و در كنار آن مساله تورم به 
افزايش لجام گسيخته قيمت مسكن دامن زده است. 
اين پديده، فضا را براي ورود سفته بازان و سوداگران 
فراهم كرد. راهكار اين اس��ت كه ساخت و ساز را در 
يك فرآيند 20 ساله افزايش دهيم و همزمان پايه هاي 

مالياتي كه سوداگران را هدف قرار دهد وضع كنيم.
اين كارش��ناس بازار مس��كن خاطرنشان كرد: طي 
دهه هاي گذشته بازار مسكن تقريبا 10 برابر بيش از 
ساير دارايي هاي ثابت رشد كرده و بازارهاي موازي 
را پش��ت سر گذاشته اس��ت. امروزه مسكن به جاي 
اينكه كاالي مصرفي باش��د، كاالي سرمايه اي شده 
و در اين بين واس��طه ها و دالالن سودهاي كالني به 
جيب مي زنند. البته برخي افراد نيز مس��كن را براي 
حفظ ارزش دارايي در برابر تورم خريداري مي كنند.

    ۷0  درصد معامالت مسكن سوداگري است
ميرعمادي با بيان اينكه هم اكنون بيش از ۷0 درصد 
خريد و فروش ها در بازار مسكن از نوع سوداگري است 

تاكيد كرد: مادامي كه ماليات بر عايدي سرمايه براي 
خريد و فروش هاي مك��رر كاالهايي مثل طال، دالر 
و مس��كن وضع نش��ود نمي توان وضعيت موجود را 
كنترل كرد. البته مهم تر از موضوع ماليات ها كنترل 

تورم است.
وي يك��ي از راهكارهاي تامين خانه براي جوانان را 
خريد متري مسكن دانست و گفت: بايد تشكيالتي 
ايجاد كنيم كه افراد با هر سطح توانايي مالي بتوانند 
در پروژه هاي مسكوني سهيم ش��وند. اين موضوع 
ب��ه آنها فرصت مي دهد متراژ مش��خصي مس��كن 
خريداري كنند. از اين طرق مي توانند ارزش دارايي 
خود را در برابر رشد قيمت ها در بازار مسكن حفظ 
و نهايتا بعد از چند س��ال يك واحد را به طور كامل 

خريداري كنند.
اين كارشناس بازار مسكن توضيح داد: توسعه گران 
صنعت س��اختمان در قالب مجموعه هاي بزرگ با 
تكنولوژي روز اقدام به توليد مس��كن كنند. در اين 
ساختار به جاي آنكه مصالح س��اختماني را از بازار 
تهيه كنند، خودشان آنها را بسازند يا اينكه مستقيما 
از كارخانجات خريداري كنند. اگر صنعتي س��ازي 
محقق ش��ود قيمت تمام شده ساخت تا 50 درصد 
كاه��ش مي يابد. توس��عه گر مي تواند شهرس��ازي 
كن��د و تامين امكان��ات پيراموني مثل فروش��گاه، 

درمان��گاه و پ��ارك را نيز بر عهده بگي��رد. به گفته 
ميرعمادي، دولت بايد زمين و تسهيالت را در اختيار 
توس��عه گران بخش خصوصي كه داراي تخصص و 
توانايي هستند قرار دهد. پروژه ها مي تواند در قالب 
تعاوني هاي مسكن با هدف فروش متري اجرا شود. 
تعاوني مسووليت ساماندهي و هماهنگي بين اعضا 
و پروژه را بر عهده مي گي��رد. وام هايي كه دولت از 
طريق بانك ها به اجراي پروژه ها اختصاص مي دهد 
بايد با نرخ سود معقولي باشد؛ چرا كه هدف، كسب 
سود براي بانك ها نيست بلكه تامين مسكن اقشار 

جامعه است.
بنابراين گ��زارش، ط��رح ماليات بر س��وداگري و 
سفته بازي )ماليات بر عايدي سرمايه( سال هاست 
كه مطرح مي ش��ود تا اينكه پنجم خردادماه س��ال 
1400 كلي��ات آن ب��ه تصوي��ب مجلس ش��وراي 
اسالمي رس��يد و براي بررسي مجدد به كميسيون 
اقتصادي ارجاع شد. اوايل دي ماه 1401 به صحن 
علني مجلس آمد و چند بند از آن به تصويب رسيد. 
برخي از مواد نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون 
اقتصادي ارجاع شده است. ماليات بر عايدي سرمايه 
)CGT( مالياتي اس��ت ك��ه بر عايدي ب��ه ميزان 
مابه التفاوت قيمت ف��روش و خريد يك دارايي در 

هنگام فروش آن به دست مي آيد.



قيمت بيت كوين در دو روز گذشته در باالي 21 هزار دالر 
ثابت مانده اس��ت تا آن را به باالترين سطح خود از زماني 
كه صرافي FTX شروع به حركت به سمت ورشكستگي 
كرد، بازگرداند. بيت كوين در نوامبر 2۰1۳ )آبان 1۳۹2( 
به م��دت 1۵ روز روند ثابت صعودي قيمتي را ثبت كرد 
كه طوالني ترين دوره از اين ن��وع در تاريخ خود بود. اگر 
روند صعودي قيمت بيت كوي��ن ادامه پيدا كند، اين ارز 
ديجيتال يك روز تا رس��يدن به ركورد تاريخي 1۰ ساله 

خود فاصله دارد. 
طبق گزارش CNBC، از روز دوشنبه قيمت بيت كوين 
تا حد زيادي باالي 21 هزار دالر ثابت باقي مانده اس��ت. 
اول اين هفته در گزارش ديگري گفته شده بود كه قيمت 
 FTX بيت كوين براي اولين بار از زمان فروپاشي صرافي
در ماه نوامبر، از 2۰ هزار دالر فراتر رفته اس��ت. براساس 
داده هاي CoinMarketCap، قيمت بيت كوين در 
هفت روز گذشته بيش از 22 درصد افزايش يافته است. 
بين روزهاي 7 تا 8 نوامبر، قيمت اين ارز به همين اندازه 
س��قوط كرده بود؛ زيرا س��رمايه گذاران در حال ارزيابي 
تأثير س��قوط احتمالي FTX بودند. در هفته هاي بعد، 
چندين بار به زير 16 هزار دالر س��قوط كرد. بيت كوين 
كه در آن زمان مورد توجه چشمگير سرمايه گذارن بود، 
به خاطر احتمال سقوط صرافي FTX، يكي از بزرگ ترين 
نگراني همين س��رمايه گذاران شد. براس��اس داده هاي 
CoinMarketCap، روند افزايش قيمت بيت كوين 
به قدري شديد بوده كه از ساير ارزهاي ديجيتال پيشي 
گرفته است. در هفت روز گذشته، اتر بيش از 18 درصد 
افزايش يافته، همچنين قيمت توكن مبادله بايننس يا 
BNB و ريپل هر كدام به ترتيب 1۰ و بيش از 11 درصد 
افزايش پيدا كرده است. از طرفي ديگر سوالنا، رقيب اتر 
در هفت روز گذشته شاهد افزايش بيش از 44 درصدي 
قيمت خود بوده است كه بخشي از آن به دليل استفاده از 
توكن غيرقابل تعويض Bonk Inu در بالكچين سوالنا 
بوده اس��ت. اخيراً در گزارش ديگري گفته شده بود كه 
سختي استخراج بيت كوين با رشد 1۰.26 درصدي در 
تاريخ 1۵ ژانويه )2۵ دي ماه( به باالترين حد خود، يعني 
۳7.7۳ تريليون هش رس��يده است. درحالي كه قيمت 
بيت كوين رش��د بيش از 22 درصدي را تجربه مي كند، 
افزايش سختي شبكه استخراج بيت كوين، سودآوري 

ماينرها را كاهش مي ده��د. بيت كوين در نوامبر 2۰1۳ 
)آبان 1۳۹2( به مدت 1۵ روز روند ثابت صعودي قيمتي 
را ثبت كرد كه طوالني ترين دوره از اين نوع در تاريخ خود 
بود. اگر روند صعودي قيمت بيت كوين ادامه پيدا كند، 
اين ارز ديجيتال يك روز تا رس��يدن ب��ه ركود تاريخي 
1۰ ساله خود فاصله دارد. در حال حاضر، بيت كوين در 
روز چهاردهم قرار دارد و ب��ه باالترين حد خود در 4 ماه 
گذشته نيز رسيده است. اگر بيت كوين بتواند 2 روز ديگر 
به افزايش قيمت خود ادامه دهد، ركورد 16 روزه  جدي 
را ثبت خواهد كرد. بن آرمسترانگ، يوتيوب بر محبوب 
رمزارزها معروف به بيت بوي، در توييت اخير خود نوشت 
كه انتظار دارد قيمت رمزارزهاي پرچمدار طي يك ماه و 
نيم به س��طح ۳۰هزار دالر برسد با اين حال، وي تا پايان 
سال، همه موارد را براي بيت كوين چندان مثبت نمي بيند 
و به جامعه كريپتو هشدار مي دهد. آرمسترانگ در توييتي 
نوش��ت كه بيت كوين ممكن است طي 4۵ روز )يا شايد 
كمي سريعتر يا آهس��ته تر( به مرز 2۵هزار دالر يا حتي 
۳۰هزار دالر برس��د با اين حال، وي به جامعه بيت كوين 
هش��دار داد كه در صورت تحقق اين پيش بيني راحت 
نباشند. بيت بوي پيش بيني كرد كه بيت كوين در بيشتر 
سال 2۰2۳ در محدوده اي بين 2۰ تا 2۵ هزار دالر معامله 
خواهد شد. وقتي از وي پرسيده شد كه چرا فكر مي كند 
اين يك سناريوي محتمل است، بيت بوي اظهار كرد كه 
»هر چهار سال يك بار همين اتفاق رخ مي دهد و به رويداد 
نصف شدن پاداش استخراج بيت كوين يا هاوينگ اشاره 
كرد كه هر چهار سال يكبار شاهد آن هستيم. نصف شدن 
قبلي در سال 2۰2۰ اتفاق افتاد بنابراين قسمت بعدي قرار 
است در سال 2۰24 رخ دهد«. پس از اين رويداد كه توسط 
ساتوشي ناكاموتو در هنگام ايجاد بيت كوين برنامه ريزي 
ش��د، ماينرها توليد بيت كوين نس��بت به قبل را نصف 
خواهند كرد بنابراين بيت كوين كمياب تر مي شود. پس از 
نصف شدن قبلي، قيمت كريپتو پيشرو تنها در سال 2۰21 
شروع به رشد كرد و به باالترين ركورد جديد خود رسيد 
كه آخرين آن در نوامبر 2۰21 نزديك به 6۹هزار دالر بود. 
پيش از اين، بيت بوي گفته بود كه انتظار دارد بيت كوين 
طي 1۵ هفته آينده به 2۵هزار تا ۳۰هزار دالر برسد. علي 
مارتينز، تحليلگر كريپتو، در توييتي نوش��ت كه اخيرا 
اس��تخراج كنندگان بيت كوين، بيت كوين خود را براي 

ثبت سود مي فروشند. طبق اين توييت، آنها ابتدا تقريبا 
۳6۰۰ بيت كوين را در اول ژانويه به قيمت 16هزار و 7۰۰ 
دالر خريداري كردند. وقتي قيمت باالتر رفت، آنها 1۰۰۰ 
مورد ديگر را طي دو هفته بعد خريدند اما اكنون، بيت كوين 
طالي ديجيتال به باالي سطح 2۰هزار دالر رسيده است و 
از 12 ژانويه، اين ماينرها حدود 4۰۰۰ بيت كوين را به بازار 
بازگردانده اند. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر ۹۹6.18 ميليارد دالر برآورد مي شود كه 
اين رقم نسبت به روز قبل ۰.71 درصد بيشتر شده است. 
در حال حاضر 41.16 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتال در 
اختيار بيت كوين بوده كه در يك روز ۰.۰۵ درصد كاهش 
داشته است. تاكر كارلسون، مجري جنجالي تلويزيون 
خبري فاكس تئوري توطئه عجيبي را مطرح كرده است 
كه به دنبال ايجاد ارتباط ميان افزايش قيمت بيت كوين با 
تأخير در خطوط هوايي در اياالت متحده و كانادا است. به 
باور او خاموشي كامپيوتري كه باعث توقف هزاران پرواز 
در 11 ژانويه )21 دي( شد ممكن است توسط باج افزاري 
ايجاد شده باشد كه باشد كه دولت اياالت مقدار زيادي بيت 
كوين براي خريد آن پرداخت كرده است. او اضافه كرد: »از 
زمان توقف پروازها در سراسر كشور در پنجشنبه گذشته، 
قيمت بيت كوين حدود 2۰درصد افزايش يافته است. آيا 

اين تصادفي است؟«
بر اساس گزارش اخير شركت سرمايه گذاري خطرپذير 
الكتريك كپيتال، باوجود كاه��ش بيش از 7۰درصدي 
قيمت بيت كوين در سال 2۰22، تعداد توسعه دهندگان 
فعال ماهانه اين ارز ديجيتال نس��بت به س��ال گذشته 
۵درصد رشد داشته اس��ت. اين گزارش همچنين رشد 
بيش از 8درصدي تعداد توسعه دهندگان تمام وقت را نشان 
مي دهد كه در بازنگري 76درصد از كد هاي بيت كوين 
نقش دارند. همچنين، بيش از 61/۰۰۰ توس��عه دهنده 
براي اولين بار در سال 2۰22 در توسعه بيت كوين مشاركت 
كرده اند. بررسي داده هاي پلتفرم آن چين گلس نود نشان 
مي دهد كه در روز 17 ژانويه )27 دي( بيش از 12۰ميليون 
دالر بيت كوين از صرافي هاي ارز ديجيتال برداشت شده 
است. اين دومين برداشت بزرگ بيت كوين از صرافي ها 
در طول يك ماه گذشته اس��ت. در 1۳ ژانويه )2۳ دي( 
صرافي ها شاهد بيشترين ميزان برداشت بيت كوين در اين 

دوره، به ارزش بيش از 2۰۰ميليون دالر بوده اند.

مايك مك گلون تحليلگر ارشد بلومبرگ، گفته است كف 
قيمت بيت كوين مي تواند به همان ش��كلي كه پيش از 
شروع بازار صعودي سال 2۰1۹ ديده شد، شكل بگيرد، 
اما روند كنوني يك تفاوت اساس��ي با آن دوران دارد. به 
گزارش كوين تلگراف، مك گلون به تازگي در گفت وگويي 
با اسكات ملكر گفته است برخالف سال 2۰18 كه نهادهاي 
مالي تأثيرگ��ذار بر اقتصاد جهان، نظي��ر بانك مركزي 
آمريكا، در حال كاهش نرخ بهره بانكي بودند، اين بار در 
حال افزايش نرخ بهره و دنبال كردن سياست هاي پولي 
انقباضي هستند. او دراين باره گفته است: »در آن زمان 
)س��ال 2۰18( بانك مركزي آمري��كا كاهش نرخ بهره 
بانكي را از قبل آغاز كرده بود، بيت كوين هم كف قيمت 
خود را حفظ و شروع به رش��د كرد تا زماني كه آن اتفاق 
در سال 2۰1۹ رخ داد )اشاره به همه گيري ويروس كرونا 
در سراسر جهان( . اكنون اما، آنها با سرعت قابل توجهي 
مشغول افزايش نرخ بهره هستند و با توجه به اين مساله 
نمي توانيد نسبت به آينده هيچ بازاري هيجان زده باشيد. 
كمي به بازار فرصت دهيد. به نظرم چشم انداز بلندمدت 
بيت كوين واقعًا صعودي است.« مك گلون هشدار داده 
كه ممكن است بيت كوين در كوتاه مدت شاهد آن رشد 
قيمتي كه برايش پيش بيني كرده است، نباشد و دليل آن 
را هم شرايط اقتصادي چالش برانگيز جهان و ادامه روند 
افزايش نرخ هاي بهره بانكي عنوان كرده است. او مي گويد 
اين احتمال وجود دارد كه شاخص بورسي نزدك به زير 
ميانگين متحرك 2۰۰ روزه خود سقوط كند و اين اتفاق 
احتمالي را نشانه اي براي نزديك نبودن شروع روند صعودي 
قطعي بيت كوين مي داند. تحليلگر بلومبرگ مي گويد: 
»همچنان ش��اهد خروج نقدينگي از بازار هستيم و اگر 
شاخص بورس��ي نزدك ]به زير ميانگين متحرك 2۰۰ 
روزه خود[ سقوط كند، ساير بازارها هم سقوط خواهند 
كرد و بيت كوين يكي از آنها خواهد بود. همچنان تصور 
مي كنم قرار است بازار نزولي ادامه داشته باشد و به همين 
خاطر چنين ديدگاه هايي دارم. همچنان تصور مي كنم در 
ميانه هاي بزرگترين بازنشاني اقتصادي عمر خود هستيم. 
رويدادي مثل همه گيري ويروس كرونا را داشتيم كه هر 
صد س��ال يك  بار رخ مي دهد، جنگي تاريخي در اروپا را 
تجربه مي كنيم و يك تغيير تاريخي در رهبري سياسي 

چين داريم.«

اخبار

ادامه از صفحه اول
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قطع اينترنت هاي همراه
در ساعت و محدوده هاي كنكور 
وزير ارتباط��ات و اطالعات گفت: از س��اعت 7:۳۰ 
تا 11:۳۰ امروز پنجش��نبه اينترن��ت در محدوده  
حوزه هاي برگزاري كنكور با اطالع قبلي به ساكنان 
آن مناطق قطع مي ش��ود. به گزارش ايسنا، عيسي 
زارع پور در حاشيه نشس��ت هيات دولت گفت: در 
راستاي وعده اي كه در ايام انتخابات رياست جمهوري 
براي كاهش پينگ بازي ها و افزايش سرعت بازي ها 
داشتم، اعالم مي كنم كه از روز گذشته اين خدمت 
جديد آغاز شده است. اين كار با همكاري گيمرها و 
بخش خصوصي و بنياد ملي بازي هاي رايانه اي انجام 
شد تا شاهد افزايش سرعت دانلود بازي ها و كاهش 
پينگ )زمان رفت و برگشت بين كامپيوتر با سرور 
ارايه دهنده بازي( باشيم. وي افزود: سامانه اي براي 
 .radar.game اين كار راه اندازي شده است به نام
درباره بازي هاي پركابرد آنجا مي توان پينگ بازي ها 
را قبل و بعد از بازي ببينند و ابزارهايي طراحي شده 
اس��ت كه گيمرها مي توانند از آنها استفاده كنند تا 
تجربه كاربري ش��ان را بهبود دهند. از شب گذشته 
كه اين خبر را در صفحه خودم اعالم كردم نزديك 
پنج ميليون نفر تا االن از اين ابزار استفاده كردند و 
چهارصد هزار نفر همزمان استفاده داشتند كه نشان 
مي دهد اين سرويس مورد استقبال است. زارع پور 
گفت: اين اولين قدم در حوزه بازي هاي رايانه اي بود 
براي حوزه هاي ديگر هم تدابيري داريم تا س��رعت 
دسترس��ي بهبود يابد. وزير ارتباط��ات در رابطه با 
بهبود وضعيت اينترنت در كشور تصريح كرد: رياست 
محترم جمهور يكشنبه همين هفته در جلسه هيات 
دولت دستوري صادر كردند، براي تسهيل دسترسي 
به فضاي مجازي مردم و مشكالتي كه در دسترسي 
است آنها را برطرف كنيم و كارگروهي را پيش بيني 
كرديم البته قبال هم گفتيم بخش��ي از مش��كالت 
در بحث زيرساختي و فني اس��ت كه با پروژه فيبر 
نوري منازل و كسب و كارها انشاهلل در سال 14۰2 
ش��اهد اتفاقات خوبي خواهيم بود. همين االن در 
ده اس��تان كار آغاز ش��ده و پيش مي رود. وي ادامه 
داد: در بخش هاي ارتباطات هم��راه هم با افزايش 
ظرفيت شبكه و واگذاري فركانس هاي جديدي كه 
با اپراتورها در حال آماده سازي هستيم تالش داريم 
ش��اهد افزايش كيفيت و سرعت اينترنت در كشور 
باشيم. زارع پور گفت: يك بخش هايي هم خارج از 
وزارت ارتباطات است و از حوزه اختيارات ما خارج 
است، از جمله محدوديتِ هايي كه اعمال شده است 
كه تالش داريم بخشي از محدوديت هايي كه قابل 
برطرف كردن است را برداريم. در طول يك دهه شايد 
دو دهه گذشته برخي محدوديت ها ديگر توجيهي 
ندارد و نياز است در آنها بازنگري كنيم تا نياز مردم 

به فيلترشكن را كم كنيم.

بودجه 1402 و افزايش فشار به 
حقوق بگيران

 يك طرف كارگران و حقوق بگيران و بازنشستگان 
بتوانند به رتق و فتق امور خود بپردازند و هم فضاي 
كسب و كار كشور رونق پيدا كند. در غير اين صورت 
ش��اهد افزايش نارضايتي ها در سال آينده خواهيم 
بود و مشكالت افزايش پيدا مي كند. از همين امروز 
مي توان پيش بيني كرد كه وضعي��ت گراني ها در 
روزهاي پاياني سال، وخيم تر شود، وقتي گراني ها 
بيشتر ش��ود، فقر افزايش مي يابد، افزايش فقر هم 
نارضايتي ها را افزايش داده و مش��كالت امنيتي و 
اجتماعي بيشتري ايجاد مي كند. بنابراين متوليان 
از همين امروز بايد به فكر همه اين احتماالت باشند.

فراخوان مسابقه ملي 
اپليكيشن ها و رويداد استارتاپي 

حوزه سالمت ديجيتال
مسابقه ملي اپليكيش��ن ها و رويداد استارتاپي حوزه 
سالمت ديجيتال ازسوي ش��تاب دهنده هاب شيراز 
)ش��تاب دهنده  مش��ترك دانشگاه ش��يراز و حركت 
اول(، همزم��ان با پنجمين دوره كنگ��ره  بين المللي 
سالمِت همراه شيراز برگزار مي شود. به گزارش پايگاه 
خبري دانا به نقل از دانش��گاه ش��يراز، مهندس علي 
نيك محمدي، مديرعامل ش��تاب دهنده هاب شيراز 
ضمن اعالم اين خبر گفت: كنگره بين المللي سالمِت 
همراه، هر دوسال يك بار در ش��يراز پذيراي فعاالن و 
 صاحب نظران اين حوزه بوده اس��ت. س��المت همراه 
)Mobile Health(، اصطالح��ي اس��ت كه براي 
برنامه هاي كاربردي كه در زمينه طبابت و س��المت 
عمومي ازسوي دستگاه هاي ارتباطي همراه پشتيباني 
مي شوند، به كار مي  رود. وي افزود: هدف اصلي اين كنگره 
ايجاد فضايي براي تبادل ايده ها، مفاهيم، تكنيك ها، 
آزمايش ها و برنامه هاي كاربردي دستگاه هاي ارتباطي 
موبايل مانند تلفن هاي همراه، كامپيوتر ها و رايانه هاي 
ش��خصي جيبي در اس��تفاده از خدمات و اطالعات 
سالمت است. مديرعامل ش��تاب دهنده هاب شيراز 
گفت: پنجمين دوره كنگره بين المللي سالمت همراه 
شيراز در پنجم بهمن ماه امسال درحالي برگزار مي شود 
كه ب��ه عنوان زير مجموعه اي از س��المت الكترونيك 
)eHealth(، به ط��ور عمده ب��ر موضوعاتي ازقبيل 
دريافت خدمات س��المت از طريق ارتباطات موبايل 
و فناوري هاي چندرس��انه اي و نيز اس��تفاده از هوش 
مصنوعي و واقعيت مجازي در ارتقاء س��المت جامعه 
تمركز دارد. نيك محمدي گفت: در اين دوره تصميم 
گرفته شده اس��ت تا از ظرفيت بين المللي اين كنگره 
در زمينه معرفي و ارتباطات موثر براي ش��ركت هاي 
دانش بنيان و استارتاپ هاي فعال در اين حوزه استفاده 
شود. از همين رو ش��تاب دهنده هاب شيراز به عنوان 
مجري رويداد اس��تارتاپي و س��رمايه گذار پنجمين 
دوره كنگره بين المللي سالمت همراه شيراز از سمت 
دبيرخانه اين كنگره انتخاب شده است. وي اظهار كرد: 
اين شتاب دهنده دانش بنيان در نظر دارد تا فرصت را 
مغتنم شمرده و اين رويداد را به شكل شايسته و درخور 
اكوسيستم كارآفريني كشور برگزار كند. مديرعامل 
شتاب دهنده هاب شيراز ضمن دعوت از عالقه مندان 
براي شركت در اين مسابقه اعالم كرد: مهلت ثبت نام 
در اين دوره از مس��ابقه تا پايان دي ماه اس��ت. جوايز 
نقدي متعددي ب��راي اين دوره از مس��ابقه، به همراه 
امكان جذب سرمايه تا متوسط 7۰۰ميليون تومان در 
صورت پذيرش در دوره شتاب دهي هاب شيراز درنظر 
گرفته شده است. همچنين هاب شيراز )شتاب دهنده 
مشترك دانشگاه شيراز و حركت اول( در طبقه هشتم 
برج نوآوري دانش��گاه ش��يراز قرار دارد. هاب شيراز با 
هدف تمركززدايي اكوسيس��تم كارآفريني كش��ور و 
تقويت و غني سازي زيس��ت بوم كارآفريني و نوآوري 
جنوب كشور از طريق كشف، جذب و پرورش ايده ها 
و تيم هاي مستعد و فعال و همچنين كمك به توسعه 
ش��خصي و تقويت روحيه كارآفريني فعاليت خود را 
آغاز كرده است. گفتني است عالقه مندان براي كسب 
اطالعات بيشتر درخصوص »مسابقه ملي اپليكيشن ها 
و رويداد استارتاپي حوزه سالمت ديجيتال« مي توانند 
با شماره هاي ۰۹۹۰۵۰26827 و ۰71۳61۳2۹41 
تماس بگيرند يا براي ثبت نام از طريق لينك زير اقدام 
https: //hubshiraz.ir/digitalhealth :كنند

مشاركت و حمايت همراه اول 
از رويداد بين المللي تغييرات 

آب وهوايي كليماتون
اولين دوره رويداد بين المللي كليماتون با حمايت مركز 
تحقيق و توس��عه همراه اول برگزار مي شود. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، نخستين 
دوره رويداد بين المللي كليماتون كه برنامه اي بين المللي 
مبتني بر پايداري است و مسيري را براي توسعه اقدامات 
در زمينه مقابله با تغيي��رات آب و هوايي ارايه مي دهد، 
توسط شهرداري تهران و با حمايت مركز تحقيق و توسعه 
همراه اول برگزار مي شود.  اين رويداد فرصتي براي افراد 
دغدغه  مند اس��ت تا ايده هايي را كه به چالش هاي آب 
و هوايي محلي مي پ��ردازد، خلق كنند. از جمله اهداف 
»كليمات��ون« افزايش آگاهي م��ردم در زمينه مقابله و 
س��ازگاري با تغييرات آب و هوايي، برهم  زدن وضعيت 
موجود و بازنگري در مكان هايي است كه در آن زندگي 
مي كنيم تا بتوانيم آينده اي پايدار را براي آنجا رقم بزنيم. 
در نخستين دوره كليماتون، پنج چالش مديريت مصرف 
انرژي و توسعه انرژي هاي پاك، كاهش توليد پسماند، 
توسعه ساختمان هاي س��بز، حمل و نقل پايدار و ارتقاء 
كيفيت هوا، استفاده بهينه از منابع آبي و بازچرخاني آب، 
حل معضالت محيط زيست شهري با كمك فناوري هاي 
ارتباطي و هوش مصنوعي مطرح شده است. همچنين 
رويكردهاي مطرح ب��راي اين رويداد ش��امل نوآوري، 
هوشمندسازي و توسعه فناوري ها، ارتقاء مشاركت هاي 
اجتماعي و مس��ووليت پذيري، نقش آفرين��ي زنان و 
جوانان در مواجهه با تغييرات اقليمي و افزايش تاب آوري 
شهر در برابر تغييرات اقليمي مي شود. همراه اول در اين 
رويداد با ارايه رويكرد »نوآوري، هوشمندسازي و توسعه 
فناوري ها« چالش »حل معضالت محيط زيست شهري 
با كمك فناوري هاي ارتباطي و هوش مصنوعي« را براي 
ارايه راهكارهاي احتمالي اراي��ه داده و در ادامه راهبري 
اين راهكارها نيز همكاري الزم را با برگزاركنندگان اين 
رويداد خواهد داشت.  محققان مي توانند تا ۳۰ دي 14۰1 
اقدام به ثبت نام اوليه كرده و تا ۳۰ بهمن نيز براي ارسال 
ايده هاي خود زمان خواهند داش��ت.  همچنين الزم به 
ذكر است رويداد حضوري كليماتون در اسفند ماه برگزار 
خواهد شد. شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به سايت 
اين رقابت به نشاني climathon-climate.ir اقدام 
به تكميل فرم هاي مربوطه و شركت در اين رويداد كنند.

قيمت بيت كوين با عبور از 21 هزار دالر، ضررهاي سقوط صرافي FTX را جبران كرد

روند صعودي بيت كوين ادامه يافت

فسادستيزي  با شفاف سازي 4 حوزه
»مطالعات نشان مي دهد اگر فرآيندهاي تخصيص منابع و 
تصميم گيري در 4 زمينه »نظام تخصيص دالرهاي نفتي«، 
»نظام اعتبارات بانكي«، »گمركات« و »مناقصات دولتي« 
شفاف شود، در يك افق ميان مدت 7۵ درصد زمينه هاي بروز 
فساد از بين مي رود«. فرشاد مومني، اقتصاددان نهادگرا با بيان 
اين مطلب، اظهار كرد: ارزش س��اختمان هاي ساخته شده 
اما بالاستفاده در كشور در سال 1۳۹۳ معادل 2۰۰ ميليارد 
دالر بوده است. اين اتفاق در بازاري رخ داده كه ۹۰ درصد آن 
دست بخش خصوصي است و ديگر نمي توان اين را به گردن 
حكومت انداخت. اين يعني ساختار آلوده به فساد و كاسبي 
شخصي است و براي اينكه اين مناسبات ادامه پيدا كند بايد فضا 
را آشوبناك كنند تا حساب كشي در كار نباشد. هيچ آشوبناكي 

به اندازه وارد كردن شوك به قيمت هاي كليدي اثر ندارد.
مومني در همايش روز ملي مبارزه با فساد با موضوع »نقش 
و جايگاه جامعه مدني و نهادهاي مردمي در مبارزه با فساد« 
كه در دانشگاه الزهرا )س( برگزار شد، با بيان اينكه بايد براي 
شناسايي كانون هاي اصلي فس��اد تالش كرد، گفت: يكي از 
بزرگ ترين ظلم هايي كه به نام بازارگرايي مبتذل در ايران به 

نيروي محركه فس��اد و عقب ماندگي تبديل شده اين است 
كه توصيه هاي برخي در حالي صورت مي گيرد كه به شرايط 
موجود كش��ور اعتنايي نمي كنند و تحت عن��وان اينكه اگر 
كمبود ريال و ارز رفع شود، دولت ها را در يك مسير تباهي قرار 
مي دهند. اگر مي خواهيد از نظر انديشه اي براي مبارزه با فساد 
بسترسازي كنيد، روي اين مساله تمركز كنيد كه آيا ريشه 
فساد در كش��ور، كمبود ارز و ريال است؟ با روشن كردن اين 

مساله مي توانيم راه را بر بسياري از خطاها ببنديم. 
به گزارش پايگاه خبري جماران، وي افزود: از سال هاي اوليه 
دهه 1۹7۰ گفته شد براي كشورهاي نفتي كمبود منابع مادي 
توضيح دهنده مشكالت نيست چراكه درآمدهاي نفتي آنها 
در يك دوره ۵ ساله 1۰ برابر افزايش كرد و اين وفور منابع نه 
تنها مشكالت آنها را حل نكرد بلكه در مواردي باعث فروپاشي 
نظام هاي سياسي هم شد. عين اين ماجرا در تجربه بعد از جنگ 
تحميلي مشاهده مي شود. در فاصله سال هاي 1۳6۹ تا امروز، 
تحت عنوان تالش براي كنترل نرخ ارز حدود ۳۵۰ ميليارد 
دالر دارايي هاي بين نسلي كشور را روانه بازاري كرده ايم كه 
در دوره جنگ بازار سياه ارز ناميده مي شد اما االن بازار آزاد ارز 

ناميده مي شود. آزادي را جايگزين سياهي كردند و آنهايي كه 
باعث و باني اين سياست بودند، مي گويند راه نجات كشور اين 
است نرخ ارز بيشتر افزايش پيدا مي كرد. ما در بهترين حالت 
مي توانيم بپذيريم كه اولين باري كه اين سياست اعمال شد، از 
الشخورها فريب خورده بودند اما چرا طي ۳۰ سال اين سياست 
به طور مستمر ادامه پيدا كرد؟ اينجا است كه معلوم مي شود 
منافعي در كار اس��ت. طنز تلخ ماجرا هم اين است كه پس از 
دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني هركس مي خواهد به قدرت 
برسد، از اين سياست ها انتقاد مي كند ولي پس از رسيدن به 
صندلي قدرت اولين كاري كه مي كند تكرار همين سياست 
است. اهل ايمان نبايد از يك سوراخ دوبار گزيده شوند. اين چه 
آزمون و خطايي است كه سي سال آن را تكرار مي كنيد و بازهم 

به خطا بودن آن پي نمي بريد؟
مومني همچنين بيان كرد: وقتي دولت فعلي بر سر كار آمد، 
اولين سندي كه منتشر شد، سند اليحه بودجه 14۰1 بود. 
ما همان زمان گفتيم بر اساس تجربه هاي سي ساله گذشته 
شما يك نيمه دوم سال آش��وبناك خواهيد داشت. حاال كه 
اين كار را كردند كس��ي نمي گويد آن افرادي كه مي گويند 
نرخ ارز را باال ببريم تا همه چيز درست شود، كجا هستند و چرا 
بازخواست نمي شوند؟ چرا كسي در قوه قضاييه و قوه مقننه 
سراغ اينهايي كه علي رغم توصيه هاي مشفقانه كارشناسان، 
روي اين سياست اصرار مي كردند، نمي رود؟ معلوم است كه 
ماجرا به يك سلسله منافع فاسد گره خورده كه عليه منافع ملي، 

سرنوشت مردم و بنيه توليدي كشور عمل مي كند. 
اي��ن اقتصاددان اف��زود: مي گويند م��ا مي خواهيم كارهاي 
زيرس��اختي و زير بنايي كنيم و چون پول نداريم بايد شوك 
نرخ ارز ايجاد كنيم تا پولدار شويم. در سال 1۳7۳ در گزارش 
سازمان برنامه گفته شد هر بار دولت به قيمت ها شوك وارد 
مي ك��رد، به ازاي هر ي��ك واحد درآمدي كه كس��ب كرده، 
هزينه هاي آن ۳.۵ برابر ش��ده اس��ت. اين بيانيه يك حزب 
راديكال يا فالن موسسه بين المللي نيست، گزارش خودتان 
است. به نام كنترل نرخ ارز ۳۵۰ ميليارد دالر از منابع كشور را 
دود كردند در حالي كه طي سه سال گذشته براي وام ۵ ميليارد 
دالري از صندوق بين المللي پول، خود را به آب و آتش زده اند 

و هنوز هم نتوانسته اند بگيرند.
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه با اش��اره به گزارش وزارت 
مسكن در س��ال 1۳۹۳ گفت: ارزش ساختمان هاي ساخته 
شده بالاستفاده در كشور به ارزش آن روز معادل 2۰۰ ميليارد 
دالر است. اين اتفاق در بازاري رخ داده كه ۹۰ درصد آن دست 
بخش خصوصي است و ديگر نمي توان اين را به گردن حكومت 
انداخت. اين يعني ساختار آلوده به فساد و كاسبي شخصي 
است و براي اينكه اين مناس��بات ادامه پيدا كند بايد فضا را 
آشوبناك كنند تا حساب كشي در كار نباشد. هيچ آشوبناكي به 
اندازه وارد كردن شوك به قيمت هاي كليدي اثر ندارد. در سال 
1۳۹4 مركز پژوهش هاي مجلس گزارشي منتشر كرده كه 
مي گويد به واسطه التهابات شوك نرخ ارز، طول عمر طرح هاي 
عمراني 2.۵ برابر شده و ارزش اضافه پرداخت حكومت بابت 
اين تعويق در سال هاي 1۳68 تا 1۳۹4 حدود 1۵۰ ميليارد 
دالر بوده است. اين فهرست را مي توان ادامه داد. بانك مركزي 
مي گويد در دهه ه��اي 1۳8۰ و 1۳۹۰ چيزي نزديك 1۹6 
ميليارد دالر خروج سرمايه ثبت شده داشته ايم. وقتي اينها 
را با فساد در جاهاي ديگري مانند پتروشيمي و... جمع بزنيم 
ماجرا ابعاد بزرگ تري پيدا مي كند. براي مثال در س��ال هاي 
1۳۹7 تا 1۳۹۹ طبق گزارش ديوان محاسبات يك عده 1۵ 
ميليارد دالر ارز گرفته اند كه بعد از تحويل اين مقدار دالر هيچ 

ردي از آنها پيدا نشده است. 1۵ ميليارد دالر ديگر براي كاالي 
اساسي گرفته اند كه بعدها متوجه شده اند به جاي آنها كاالي 
لوكس و لوازم آرايشي آورده اند! در همين سه سال ۳۰ ميليارد 
دالر ارز صادراتي برنگشته داشته ايم. به همين خاطر است كه 
مي گوييم ماجراي فساد به ساختار تصميم گيري مربوط است.

مومني بيان كرد: حداقل 1۵ سياس��تگذاري فاجعه ساز در 
دو دهه گذشته رخ داده اس��ت كه اگر تصميم گيران به رغم 
بي اعتماد بودن به م��ردم، فقط به بقاي خود فكر مي كردند، 
نبايد دست به چنين اقداماتي مي زدند. به نام حكومت كارهايي 
مي كنند كه مصلحت خود حكومت را هم در نظر نمي گيرند. 
در سطح انديشه اي حياتي ترين مساله ما اين است كه نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور را كه به تسخير بخش هاي 
س��وداگر و غيرمولد درآمده را از اين تس��خير شدگي نجات 
دهيم. چگونه مي شود اين كار را كرد؟ اين گونه كه دانايي را 
فصل الخطاب كنيم يعني بگوييم هيچ تصميم غيرشفاف و 
غيرمشاركت جويانه گرفته نمي شود. فاسدها را مي توان اين 
طور شناسايي كرد. عضو هيات علمي دانشگاه عالمه با بيان 
اينكه مطالعات ما نش��ان مي دهد اگر فرآيندهاي تخصيص 
منابع و تصميم گيري در 4 زمينه شفاف شود، در يك افق ميان 
مدت 7۵ درصد زمينه هاي بروز فس��اد از بين مي رود، گفت: 
يكي از اين چهار زمينه شفاف كردن تخصيص دالر هاي نفتي 
است. در دولت احمدي نژاد خانم وحيد دستجردي گفت، به 
ما براي واردات داروهاي ضروري ارز ندادند در حالي كه ارز ها 
را براي واردات خودروي لوكس و لوازم آرايش��ي دادند. او كه 
برمال كننده اين ماجرا بود، عزل شد. دومين مورد شفافيت در 
نظام تخصيص اعتبارات بانكي است. فقط براي اينكه تصوري 
داشته باشيد كه به نام بانك خصوصي چه خاكي بر سر ايران 
ش��ده، بدانيد كه ارديبهشت س��ال گذشته گزارشي توسط 
كميسيون اقتصادي مجلس منتشر شد كه مي گويد در عرض 
2۰ سالي كه بانك هاي خصوصي ش��روع به فعاليت كردند 
نقدينگي 1۰ هزار درصد رشد كرده در حالي كه رشد توليد ۳6 
درصد بوده است. براي فهم اين نكته كه چرا هر فساد بزرگي 
يك سرش به سيستم بانكي مربوط مي شود، به اين ماجراها 
بايد رجوع كرد.  وي افزود: مولفه سوم شفافيت در گمركات 
است كه با چشم غيرمسلح هم مي شود گفت چه خبر است. 
در دهه 1۳8۰ داده هاي گمركي ايران را با داده هاي گمركي 4 
شريك تجاري ايران تطبيق داديم بعد فهميديم با قيمت پايه 
دالر 8۰۰ توماني، 4۰۰ هزار ميليارد تومان خالف روايت وجود 
دارد كه تقريبا دوبرابر بودجه عمومي كشور در برخي سال هاي 
دهه 1۳8۰ بوده است. مساله چهارم ماجراي مناقصات دولتي 
است. در س��ه دهه گذشته اندازه مناقصات دولتي حدود 1۵ 
درصد توليد ناخالص داخلي ساالنه بوده است. تحت عناوين 
خاصي شفافيت در اين مناقصات را از بين برده اند. اگر صداقتي 
با مخالفت در فساد وجود دارد، اين گوي و اين ميدان در اختيار 
شما است. صورت بندي مفهومي و نظري در اين زمينه اصال 

دشوار نيست.
اين اقتصاددان گفت: اين دولت از روزي كه آمده تمام هم و غم 
خود را بر اين گذاشته كه تقصير هرچيزي را به گردن دولت 
قبل بيندازند اما االن دوباره بحث مي كنند شش ماه ديگر برنامه 
دولت قبلي را تمديد كنند.  اي كاش از هنرمندان دعوت شود 
اين مسائل را به تصوير بكشند. در غياب شفافيت و مشاركت 
دانايان تتمه آبروي خ��ود را هم مي برن��د. راه اصولي ماجرا 
اين است كه علم فصل الخطاب شود. شما اگر فكر مي كنيد 
مشكل تان كمبود پول است باب فساد را ببنديد و ببينيد چقدر 

به دارايي هاي تان اضافه مي شود.

ش�هرداری پرند به اس�تناد مجوز ش�ماره ۰۱۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ش�ورای اسالمی ش�هر پرند در نظر دارد مزایده 
تفکیک پس�ماند خش�ک ش�هر پرند در فازهای صفر و یک و دو و س�ه را ب�ه ش�ماره ۵۰۰۱۰۹۸۲۸۳۰۰۰۰۰۳ از طریق 
مزایده عمومی به اش�خاص حقوقی دارای صالحیت و با ش�رایط ذیل واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد 
 و اطالعات بیش�تر می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ با مراجعه به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به نشانی

 )www.setadiran.ir( در مزایده شرکت نمایند.
۱- موضوع مزایده: اجاره تفکیک پسماند خشک در فازهای صفر و یک و دو و سه شهر پرند

۲-  مدت زمان اجاره: یک سال شمسی
۳- مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه: ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و دویست میلیون ریال(

۴- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰6 و محل دریافت 
اسناد آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir می باشد.

۵- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در 
اسناد مزایده تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی )www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند.
6- سپرده شرکت در مزایده: ۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال( است که باید نقدا به حساب 
شماره ۰۱۰۹۱۱۳۳66۰۰6 )شماره ش�با ۱۰۹۱۱۳۳66۰۰6 ۲۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰( نزد بانک ملی به نام شهرداری پرند یا بصورت 
ضمانت نامه بانکی تسلیم دبیرخانه این شهرداری گردد. الزم به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر 

به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
تذکر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد ب و ج دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های 
ب و ج اسناد فیزیکی )کاغذی( دارای مهر گرم و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش 

نیست.
۷- مدارک الزم جهت دریافت اسناد متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به نشانی )www.setadiran.ir( نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند.
۸- زمان گشایش پیشنهادها:بازگشایی پاکات ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ می باشد.

حمیدرضا اله یاری ۹- زمان بازدید: از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰6 می باشد.
شهردار پرند

آگهی فراخوان
 مزايده عمومی  / سه

نوبت اول

شهرداری شهر پرند

نوبت چاپ اول: ۲۹/ ۱۴۰۱/۱۰

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۰6



تعادل|
ركورد ثبت تقاضا در قرعه كش��ي خودرو شكس��ته شد.. 
11 ميليون متقاضي براي 20 هزار خودرو. اما چرا ثبت نام 
التاري خودرو ركورد زد؟ در پاسخ به اين پرسش ذكر چند 
دليل مهم است؛ نخست اينكه متقاضيان مصرفي كه در 
سال هاي اخير ش��اهد كاهش مداوم قدرت خريد خودرو 
بوده اند از فرصت دو هفته اخير ثبات نسبي قيمت دالر و 
خودرو استفاده كرده و براي خريد خودرو اقدام كردند. اين 
گروه چندان به دستيابي به خودروهاي وارداتي ارزان قيمت 
نيز خوشبين نيس��تند. گروه دوم نيز از ترس افت ارزش 
ريال، پول خود را وارد بازارهايي از جمله خودرو مي كنند 
كه اين تقاضاي سفته بازي نيز در دوره هاي التهاب نرخ ارز 
شدت مي گيرد. اما يكي از داليل اصلي پرطرفدار بودن اين 
التاري دولتي، اختالف قيمت بازار و كارخانه خودروهاي 
عرضه شده در قرعه كشي ايران خودرو معرفي مي شود. رانت 
قيمت كارخانه و بازار براي چهار محصول ايران خودرو كه 
از 1۷ دي ماه در قرعه كشي جديد عرضه شدند، بين 200 
ميليون تا 2۷۵ ميليون تومان بود. با توجه به اختالف قيمت 
چشمگير قيمت كارخانه و بازار آزاد، قرعه كشي خودرو طي 
سال هاي اخير جوالنگاه دالالن خودرو بوده كه به دنبال 
كسب سود از اين رانت قيمتي هستند. با اين طرح فروش، 
چقدر يارانه رانتي ميان برندگان توزيع شده؟ مجموع 
رانت هاي توزيع شده ميان برندگان اين طرح فروش 
ايران خودرو، 630۵ ميليارد تومان برآورد شده است.

    يك التاري با اعدادي عجيب 
در طرح ف��روش فوق العاده محص��والت ايران خودرو از 
1۷ دي تا 2۵ دي م��اه 11 هزار نفر براي عرضه 20 هزار 
دستگاه ثبت نام كردند كه ركورد ثبت تقاضا در قرعه كشي 
خودرو را شكست. به عبارتي از هر ۵۵0 نفر تنها يك نفر 
شانس برنده ش��دن در اين طرح را داشت. يعني شانس 
0.18 درصدي برنده ش��دن براي هر فرد! ركورد قبلي 
تعداد شركت كنندگان )با احتساب كل متقاضيان سه 
طرح ع��ادي، جواني جمعيت و خودروهاي فرس��وده( 
كمتر از ۷ ميليون نفر بود. البته با توجه به آنكه ثبت نام 
قرعه كشي جديد ايران خودرو تا پايان امروز )يكشنبه( 
ادامه دارد، انتظار مي رود رقم نهايي ثبت نام كنندگان در 
جديدترين قرعه كشي ايران خودرو حتي بيشتر شود. 
تعداد خودروهاي عرضه ش��ده در اين طرح فروش تنها 
20 ه��زار خودرو بود. در آخري��ن دوره از برگزاري طرح 
فروش فوق العاده ايران خودرو، 3000 دس��تگاه پارس 
سفارشي ) ELX(، 14 هزار دس��تگاه پارس سفارشي، 
3000 رانا پالس و 1000 س��ورن پالس دوگانه س��وز 

در هر س��ه طرح عادي، مادران و خودروهاي فرس��وده 
عرضه شدند.  افزايش اخير نرخ دالر كه رشد نزديك به 
40 درصدي قيمت خودروهاي داخلي در تنها دو ماه را 
به همراه داش��ت، موجب شده تا هم تقاضاي مصرفي و 
هم تقاضاي س��رمايه گذاري خودرو چنان افزايش يابد 
كه شاهد ركوردشكني عجيب تعداد ثبت نام كنندگان 
التاري خودرو و رسيدن آن از حدود ۷ ميليون نفر به 11 
ميليون نفر هستيم. در واقع، اوال متقاضيان مصرفي كه در 
سال هاي اخير شاهد كاهش مداوم قدرت خريد خودرو 
بوده اند از فرصت دو هفته اخير ثبات نسبي قيمت دالر و 
خودرو استفاده كرده و براي خريد هر چه زودتر خودروي 
موردنياز خود اقدام مي كنند؛ به خصوص آنكه اين گروه 
چندان به دستيابي به خودروهاي وارداتي ارزان قيمت نيز 
خوشبين نيستند. گروه ديگر اما از ترس افت ارزش ريال، 
پول خود را وارد بازارهايي چون خودرو مي كنند كه اين 
تقاضاي سفته بازي نيز در دوره هاي التهاب نرخ ارز شدت 
مي گيرد. در اين دوره قرعه كشي كه ايران خودرو برگزار 
كرد، بار ديگر تعداد ثبت نامي ها ركورد زد و 11 ميليون 
نفر تنها براي خريد 20 هزار خودرو ثبت نام كردند. حال، 
اين مساله مطرح مي شود كه علت اين استقبال بي سابقه 
از يك طرح فروش چه بود؟ اختالف فاحش قيمت خودرو 
در بازار نسبت به كارخانه در اين طرح فروش ايران خودرو 

كافي است تا خودرو به كااليي سرمايه اي تبديل شود. 

   عدد رانت توزيع شده چقدر است؟
پس از طرح فروش اين پرس��ش مطرح شد كه در فروش 
فوق العاده ايران خودرو چقدر يارانه رانتي ميان برندگان 
توزيع شد؟ رانت قيمت كارخانه و بازار براي چهار محصول 

كه از 1۷ دي ماه در طرح فروش ايران خودرو عرضه شدند، 
بين 200 ميليون تا 400 ميليون تومان بود .اما مجموع 
رانت هاي توزيع ش��ده ميان برندگان اي��ن طرح فروش 
ايران خودرو، 630۵ ميليارد تومان برآورد شده است. به 
گزارش تجارت نيوز، قيمت مصوب پارس سفارش��ي در 
اين طرح ف��روش ايران خودرو 18۵ ميليون تومان اعالم 
شد. اين خودرو در بازار آزاد با قيمت 4۵0 ميليون تومان 
خريد و فروش مي شود و اختالف قيمت بازار و كارخانه اين 
خودرو در حال حاضر به 26۵ ميليون تومان مي رسد. به 
عبارتي ديگر، رانت و يارانه موجود در خريد پارس سفارشي 
مجموعًا 3۷10 ميليارد تومان است. همچنين براساس 
آمارهاي اعالم شده از سوي برخي رسانه ها، سهم رانا پالس 
از اين جريان رانتي، ۷۵0 ميليارد تومان بود. اين خودرو با 
قيمت 21۵ ميليون تومان در اين طرح فروش عرضه شد 
و اختالف قيمتي آن با بازار به 21۵ ميليون تومان رسيد. 
همچنين سهم پارس سفارشي ) ELX( كه با قيمت 209 
ميليون تومان به فروش رفت، با توجه به اختالف قيمتي 
426 ميليون توماني بازار و كارخانه، هزار و 2۷8 ميليارد 
تومان س��ود نصيب متقاضيان اين خودرو ش��د. قيمت 
مصوب سورن پالس دوگانه سوز نيز 281 ميليون تومان 
اعالم شد كه با اختالف قيمتي 189 ميليون توماني بين 
بازار و كارخانه ۵6۷ ميليارد تومان محاس��به مي شود. با 
توجه به اختالف قيمت چشمگير قيمت كارخانه و بازار 
آزاد، قرعه كشي خودرو طي سال هاي اخير جوالنگاه دالالن 
خودرو بوده است كه به دنبال كسب سود از اين رانت قيمتي 
هستند. بايد يادآور شد كه همه افراد به دنبال خريد خودرو 
در طرح فروش ايران خودرو شركت نكرده اند. در اين ميان، 
حتي افرادي كه توانايي خريد خودرو ندارند و تنها شرايط 

ثبت نام را دارند، در قرعه كشي شركت مي كنند كه پس 
از برنده شدن، اقدام به فروش حواله ها كنند تا سودي 
نصيب آنها ش��ود. حال با وجود روشن بودن ناكارايي 
مشهود قرعه كشي خودرو همچنان عده اي در تالشند 
تا با برگرداندن خ��ودرو از بورس كاال به قيمت گذاري 

دستوري، بار ديگر التاري خودرو را زنده كنند. 

    واكنش صمت به التاري؟ 
حال س��خنگوي وزارت صمت كه بايد پاس��خگوي اين 
وضعيت در بازار خودرو باش��د، در اظهاراتي عجيب گفته 
اس��ت كه بدون تردي��د اين تع��داد مصرف كننده واقعي 
نيستند؛ ساالنه حداكثر يك ميليون و 600 هزار دستگاه 
براي انواع مدل ه��اي خودرو داخلي متقاضي وجود دارد؛ 
پس چگونه است كه چند مدل دستگاه ايران خودرو 11 
ميليون متقاضي ايجاد شده اس��ت؟ پس اين آمار نشان 
مي دهد كه 9۵ درصد از متقاضيان واقعي نيستند. او با بيان 
اينكه اختالف قيم��ت كارخانه و بازار به يك بخت آزمايي 
تبديل شده، عنوان كرده كه متقاضيان با ذهنيت ايجاد يك 
فرصت اقدام به ثبت نام مي كنند و با اين اقدام چيزي از دست 
نمي دهند؛ بخشي از ثبت نامي ها بعد از فيلترهايي كه ايران  
خودرو در نظر گرفته حذف مي شود. مهم ترين فيلتر ايران 
خودرو اين است كه متقاضي نبايد در 2 سال گذشته پالك 
فعال به اس��م اش شده باشد و همچنين بايد شماره تلفن 
همراه ثبت نام ش��ده با شخص ثبت نام كننده يكي باشد. 
او همچنين به »ايلنا« توضيح داده اس��ت: بخشي از اين 
سهميه ايران خودرو، براي ۵0 درصد طرح جواني جمعيت 
مي رود و 20 درصد هم براي جايگزيني خودروهاي فرسوده 
استفاده مي شود و اينگونه خودروهاي عرضه شده تقسيم 
مي شوند و سرنوشت بقيه خودروها در فرآيند قرعه كشي 
تعيين تكليف مي شود. سخنگوي صمت بايد به جاي تشريح 
روند قرعه كشي، پاسخ بدهد كه چرا علي رغم وعده وزير 
صمت، هنوز اين بليت مسابقه بخت آزمايي توزيع مي شود.  
او در مورد عرضه خودرو در بورس كاال هم گفته كه وزارت 
صمت نتيجه خوبي گرفته و موافق عرصه خودرو در بورس 
است منتها اين را يك راهكار عبوري مي داند نه يك راه حل 
قطعي. امروز همه نگاه ها به سمت تصميمات شوراي رقابت 
است چراكه از نظر قانوني قيمت گذاري خودرو به اين شورا 
واگذار شده و نمايندگان مجلس، سازمان بازرسي و وزارت 
صمت متقاضي اين هستند كه شرايط بازار خودرو به زودي 
به سامان برسد. سخنگوي وزارت صمت در مورد اينكه چه 
خودرويي قرار است هفته آينده عرضه شود، هم اين طور 
گفته است: وزارت صمت نمي تواند در اين مورد اظهارنظر 

كند و اين موضوع را بورس كاال مشخص مي كند. 
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تعرفه واردات ۱۹ قلم كاال
به ۱ درصد كاهش يافت

حقوق گمركي 19 تعرفه وارداتي كه عمدتا ش��امل 
مواد اوليه توليد و ماشين آالت و تجهيزات كشاورزي، 
ساختماني و معدني است از چهار درصد به يك درصد 
كاهش يافت. به گزارش حق��وق گمركي 19 تعرفه 
وارداتي كه عمدتا شامل مواد اوليه توليد و ماشين آالت 
و تجهيزات كش��اورزي، ساختماني و معدني است از 
چهار درصد به يك درصد كاهش يافت. در ميان اين كد 
تعرفه ها محصوالتي مانند سر قلم )نوشت افزار( و نوك 
سر قلم، فيلتر ماژيك، نخ پلي آميد، نخ با استحكام باال از 
پلي استر، نوار براي توليد چمن مصنوعي، ماشين آالت، 
تجهيزات و قطعات منفصله كشاورزي، ساختماني و 

معدني با عمر كمتر از پنج سال وجود دارد.

همكاري مناطق آزاد
ايران و سوريه توسعه مي يابد

مشاور رييس جمهور و دبيرشوراي عالي مناطق آزاد تجار 
� صنعتي و ويژه اقتصادي از توسعه همكاري با مناطق آزاد 
سوريه خبر داد. به گزارش دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي، »حجت اهلل عبدالملكي« در ديدار 
با سفير سوريه اظهار داشت: درباره همكاري با مناطق 
آزاد پيش از اين مكاتبات فني و تخصصي ميان دو كشور 
انجام ش��ده و توافقات به سمت نهايي شدن است. وي 
خاطرنشان كرد: اكنون موضوع همكاري با منطقه آزاد 
»حسياء« به صورت تخصصي در دستور كار قرار دارد و 
معتقدم با توجه به اراده مسووالن ايراني و سوري مي توان 
به س��رعت اين تفاهم نامه را اجرايي كرد.در اين ديدار، 
سفير سوريه نيز از انعقاد تفاهم نامه همكاري با مناطق 
آزاد ايران استقبال كرد و گفت: مسووالن دو كشور در اين 
زمينه متفق القول هستند. منطقه آزاد حسياء در استان 
»حمص« در مركز سوريه و در فاصله يك كيلومتري 
شهر صنعتي حسياء در كنار اتوبان بين المللي دمشق به 
حمص قرار دارد. فاصله اين منطقه از شهر دمشق 120 
كيلومتر و مساحت اين منطقه 4۷4 هزار متر مربع است. 

مصوبه ۵۰ ميليون يورويي 
ايميدرو براي فاز توسعه زرشوران

 برنامه ساخت فاز توس��عه كارخانه طالي زرشوران با 
تصويب هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران )ايميدرو( عملياتي شد. به گزارش 
ايرنا از ايميدرو، طبق مصوبه ياد شده، فاز توسعه طال 
زرشوران با سرمايه گذاري تقريبي ۵0 ميليون يورو اجرا 
مي شود كه هدف آن ايجاد ظرفيت جديد توليد يك هزار 
و ۵00 كيلوگرم شمش طال در سال خواهد بود.اين طرح 
زمينه اشتغال زايي حدود 2۵0 نفر را به صورت مستقيم و 
همچنين يك هزار نفر به طور غيرمستقيم فراهم مي كند. 
با ساخت و تكميل اين فاز، ظرفيت توليد طال در شركت 
گسترش معادن و صنايع معدني طالي زرشوران به سه 
تن در سال خواهد رسيد. فاز نخست توليد شمش طال 
در زرشوران از ظرفيت توليد يك هزار و ۵00 كيلوگرم 
برخوردار بوده اس��ت. به گزارش ايرن��ا، معدن طالي 
زرشوران به عنوان بزرگ ترين معدن طالي ايران در 3۵ 
كيلومتري شهرستان تكاب واقع و براي توليد ساالنه 
سه تن شمش طال طراحي شده است. كارخانه طالي 
زرش��وران تكاب در جن��وب آذربايجان غربي در آبان 
ماه 1393 افتتاح شد كه از نظر ميزان توليد به عنوان 
بزرگ ترين معدن طالي كش��ور محسوب مي شود. 
پروانه اكتشاف معدن طالي زرشوران بيش از 2۷.۵ 
ميليون تن كان سنگ ثبت شده و داراي ذخيره قطعي 
110 تن طالي 24 عيار است كه استحصال مي شود.

۸۶۳  هزار ميليارد تومان
 خريد اينترنتي در ۹ ماه

 استان تهران در صدر
در 9 ماه نخست امسال حدود 863 هزار ميليارد تومان 
خريد اينترنتي انجام شده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش 38 درصدي را نشان مي دهد. 
به گزارش مهر، بررس��ي وضعيت خريد اينترنتي در 
آذر ماه سال جاري نشان مي دهد كه در اين ماه حدود 
11۷ هزار ميليارد تومان خريد اينترنتي انجام شده 
كه س��همي حدود 14.2 درصدي از كل تراكنش ها 
دارد. بر اساس برآوردهاي اتاق بازرگاني تهران، خريد 
اينترنتي در آذر ماه نسبت ماه قبل )آبان ماه( با افزايش 
۵ درصدي مواجه شده است؛ همچنين نسبت به آذر 
ماه سال قبل 49 درصد افزايش يافته است. همچنين 
در 9 ماه نخست امسال حدود 863 هزار ميليارد تومان 
خريد اينترنتي انجام شده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش 38 درصدي را نشان مي دهد. 
طبق بررسي هاي انجام شده، سهم استان تهران از كل 
خريد اينترنتي در كش��ور طي 9 ماهه نخست سال 
جاري 89 درصد بوده است.همچنين برآوردها نشان 
مي دهد كه روند عموم��ي نزولي كل تراكنش هاي 
خريد )موبايل- اينترنتي- پايانه فروشگاهي( از مرداد 
سال 1399 آغاز شده است كه همين تجربه مشابه را 
براي خريدهاي اينترنتي با نوساناتي كمتر داشته ايم. 
در آذر ماه ش��اهد كاسته ش��دن از سرعت افت كل 
تراكنش هاي خريد واقعي با رقم 3.14 درصد كاهش 
بوده ايم. همچنين در اين ماه با مثبت شدن رشد واقعي 

خريدهاي اينترنتي با نرخ 1.2 درصد مواجه بوده ايم.

مدير شركت ملي پخش
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري: 

حجم بارگيري بي سابقه
در طول فعاليت انبار نفت ساري

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
گفت: حجم بارگيري بي سابقه در طول فعاليت انبار نفت 
ساري با ركورد 14 ميليون ليتري بارگيري فرآورده هاي 
نفتي طي 24 س��اعت گذش��ته با تعداد ۵29 نفتكش 
جاده پيما به ثبت رسيد كه نشان از تالش بي وقفه و كار 
جهادي كاركنان عملياتي در انبار نفت منطقه ساري است.
با توجه به ذخيره مناسب سوخت در انبارهاي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري و ارسال مستمر 
سوخت، جايگاه هاي عرضه سوخت استان مازندران در 
حال سوخت رساني هستند . به گزارش روابط عمومي، 
سبحان رجب پور مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري قابليت هاي باالي ذخيره سازي و حجم 
باالي بارگيري انبار نفت ساري را برشمرد و بيان كرد: اين 
انبار با تجهيزات به روز و با پرس��نل مجرب و بيش از ۵0 
سال سابقه عملياتي در حال سوخت رساني به مازندران 
و ديگر استان ها مي باش��د و از تاريخ 1401/101/23 تا 
امروز با افزايش تقاضا، ركورد دو برابري تامين و توزيع انواع 
فرآورده هاي نفتي مورد نياز مردم را به ثبت رس��اند. وي 
افزود: با توجه به افزايش ميزان تقاضاي بنزين به دليل قطع 
گاز جايگاه هاي سي ان جي و افزايش ترددها و مسافرت ها به 
خاطر تعطيالت بين هفته اي از تاريخ 2۵ دي ماه تا 26 دي 
ماه 1401، ميزان توزيع و مصرف بنزين تا مرز 14 ميليون 
ليتر در روز افزايش يافت . سبحان رجب پور افزود: حتي 
در پيك مصرف مسافرت هاي نوروزي در مازندران نيز اين 
مقدار مصرف مشاهده نشده است و بنزين مصرف شده 
در تعطيالت نوروز حداكثر هفت ميليون ليتر در روز بود . 
رجب پور اظهار كرد: ميزان ذخيره بنزين در سطح استان 
مازندران مطلوب و هيچ گونه كاستي در عرضه بنزين 
وجود ندارد، با توجه به تعطيلي جايگاه هاي سي ان جي به 
دليل افت فشار گاز و تشديد شايعات، برخي مراجعات غير 
ضروري به جايگاه هاي سوخت باعث شد تا بنزين توزيعي 
در جايگاه ها زودتر از موعد پيش بيني شده به اتمام برسد 
و حجم باالي بارگيري و ترافيك شهري و جاده اي باعث 
تاخير در رسيدن نفتكش ها به جايگاه گرديد كه موجب 
وقفه كوتاه مدت در برخي پمپ بنزين ها شده كه از عوامل 
ايجاد صف هاي طوالني پمپ بنزين ها مي باش��د . وي 
خدمت در شركت هاي نفتي اعم از تامين، نگهداشت 
و توزيع را پر ريسك دانست و اظهار كرد: كاركنان اين 
شركت به صورت شبانه روزي و بي وقفه در سرماي 
زير صفر چند روز گذشته در تالش هستند تا به موقع 

سوخت مورد نياز مصرف كنندگان تامين شود .

 ISO 9001: اخذ گواهينامه
2015 تحت ليسانس كنكورد 

كانادا توسط شركت آب 
منطقه اي چهارمحال و بختياري

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي چهارمحال 
و بختياري، در راستاي اجراي مطلوب تر فرآيندها و بهبود 
عملكرد س��ازماني و هر چه بهتر اجرايي شدن اهداف 
باشگاه بهينه كاوي، مميزي صدور گواهينامه سيستم 
مديريت كيفيت در اين شركت برگزار و موفق به دريافت 
گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر مبناي الزامات 
ISO 9001: 2015  تحت ليس��انس كنكورد كانادا 
گرديد.در همين راستا مديرعامل شركت آب منطقه اي 
ضمن ابراز خرسندي از كس��ب اين گواهينامه گفت: 
استاندارد سازي فرآيندها و فعاليت ها، بهبود كيفيت در 
جهت خدمات رساني مطلوب به متقاضيان و در نتيجه 
ارتقاي س��طح رضايتمندي ارباب رجوع را از مهم ترين 
اهداف استقرار اين سيستم برشمرد. فردوس كريمي در 
ادامه اظهار اميدواري كرد: با رعايت استانداردهاي اين 
سيستم شاهد تحوالت عظيم در حوزه خدمات رساني 

موثرتر به متقاضيان و بهره برداران در شركت باشيم.

6  هزار ميليارد تومان رانت بين برندگان بخت آزمايي خريد خودرو توزيع شد

داليل ركوردزني التاري خودرو

خيز چين براي دالرزدايي از تجارت انرژي

جزييات تسهيالت دهي به بخش توليد

چين با خريد نفت و گاز از ايران، ونزوئال، روسيه و برخي از 
كشورهاي آفريقايي در ازاي پرداخت يوان، مشغول ايجاد 
يك ش��بكه امنيتي مالي از طريق دالرزدايي از تجارت 
خارجي اس��ت كه يك تحول عظي��م در تجارت جهاني 
انرژي محسوب مي ش��ود. در پنجاه و سومين گزارش از 
سلس��له گزارش هاي »پايش تحوالت تجارت جهاني«، 
گلچيني از تحوالت اخير در دو اليه جهاني و منطقه اي 
محيط ژئواكونوميك ايران ارايه ش��ده و آخرين روندها و 
پيش بيني هاي اقتصادي تهيه ش��ده توسط بزرگ ترين 
نهادهاي اقتصادي بين المللي، در قالب داده هاي تازه مورد 
واكاوي قرارگرفته اند. در بخش تحوالت جهاني، چين با 
زمينه سازي براي خلق يك تحول عظيم در تجارت جهاني 
انرژي خبرساز بوده است. خريد نفت و گاز از كشورهاي 
ايران، ونزوئال، روسيه و برخي از كشورهاي آفريقايي به 
واحد پول رس��مي چين و تالش براي ايجاد يك شبكه 
امنيتي مالي از طريق دالرزدايي از تجارت خارجي، ازجمله 
مقدمات اين تحول بوده است. از سوي ديگر چين به واسطه 
توفيق شركت هاي توليدكننده باتري هاي الكتريكي در 
توسعه فناوري و كنترل زنجيره تأمين و نيز به دليل كمبود 
مواد خام مانند نيكل و ليتيوم در س��طح جهان و قيمت 
باالي آنها، توانسته ضمن پيش��ي گرفتن از ژاپن و كره 
جنوبي، نيمي از سهم بازار در حوزه باتري هاي الكتريكي 

را تصاحب كند. حذف روسيه از بازار اروپا و تبديل آن به 
منبع تأمين انرژي چين نيز منافع بي شماري براي چين به 
همراه داشته است و همين امر سبب افزايش صددرصدي 
سهم يوان در صندوق ثروت ملي روسيه و استحكام بيشتر 
پيوندهاي مالي بين مسكو و پكن شده؛ اگرچه برخالف 
چين، موقعيت روس��يه در جهان بيش ازپيش تضعيف 
ش��ده اس��ت. از آن جمله مي توان به كاهش وابستگي 
انگلي��س به انرژي روس��يه، كاهش درآمده��اي انرژي 
روس��يه، بلوكه ش��دن دارايي هاي ميلياردرهاي روسي 
در غرب و متضرر ش��دن آنها به دليل اعمال تحريم هاي 
بي سابقه و نيز تالش اروپا براي مصادره قانوني دارايي هاي 
روسيه و استفاده از آن براي بازسازي اوكراين، اشاره كرد. 
در بخش تحوالت منطقه، خبر بهره برداري دوبي از يك 
طرح توسعه اقتصادي بلندپروازانه با هدف دو برابر كردن 
اندازه اقتصاد در دهه آينده و تثبيت موقعيت دوبي در بين 
سه شهر برتر جهاني موردتوجه قرار گرفته است. ابوظبي 
نيز قراردادي را با قزاقستان در مورد يك سرمايه گذاري 
لجستيكي مشترك و ارايه خدمات كشتيراني و فراساحلي 
در درياي خزر امضا كرده است. در سوي ديگر، عربستان با 
استفاده از فرصت رخ داده در پي جنگ روسيه و اوكراين، 
سرمايه گذاري مش��تركي را با توتال در حوزه توليد مواد 
شيميايي پيشرفته برنامه ريزي كرده تا بتواند موقعيت 

جهاني خود را در بازار نفت ارتقا دهد. گسترش همكاري 
با كره جنوب��ي در زمينه اقتصاد و ان��رژي و نيز افزايش 
همكاري اين كشور با ژاپن در حوزه انرژي پاك و فناوري 
جذب كربن، از جمله جديدترين سياست هاي عربستان 
بوده است. در مقابل مصر با پيش گرفتن پروژه هاي عظيم 
و جاه طلبانه س��اخت پايتخت جدي��د و ايجاد نمادهاي 
اغراق شده ش��هري هم زمان با سقوط شديد ارزش پول 
اين كشور و بحران اقتصادي، موجي از انتقادات را متوجه 
خود ساخته است. در بخش داده هاي تازه پنجاه و سومين 
گ��زارش »پايش تحوالت تجارت جهان��ي«، مهم ترين 
تح��والت خاورميانه در س��ال 2022 با محوريت جنگ 
روسيه و اوكراين و نيز تحوالت حوزه انرژي بررسي شده 
است. توافق آرامكو با چين، صادرات گاز قطر به آلمان از 

سال 2026 و همكاري امارات متحده عربي و عربستان 
با كشورهاي آفريقايي در حوزه انرژي از جمله اين موارد 
هستند. كش��ف يك ميدان گازي عظيم در مصر نيز به 
دليل افزايش احتمال قطع وابستگي اروپا به سوخت هاي 
فس��يلي روسيه، س��بب ش��ده تا اهميت اين كشور در 
معادالت بين المللي افزايش چشمگيري داشته باشد. به 
گزارش اتاق ايران آنالين، مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
در حركتي منسجم و كارشناسي، تهيه و انتشار سلسله 
گزارش هاي »پايش تحوالت تجارت جهاني« را باهدف 
بررسي رويدادهاي كليدي در محيط ژئواكونوميك ايران، 
در دستور كار قرار داده است و در اين گزارش ها مسائل مهم 
روز از منظر تأثيرگذاري بر ديپلماسي اقتصادي و موقعيت 

ژئواكونوميك ايران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

سخنگوي وزارت صمت گفت: ۷82 هزار ميليارد تومان 
در 8 ماهه امس��ال به بخش صنعت و معدن تسهيالت 
داده شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵1 درصد 
رشد داشته است. به گزارش خبرنگار مهر، اميد قاليباف 
اظهار كرد: ۷82 هزار ميليارد تومان در 8 ماهه امسال به 
بخش صنعت و معدن تسهيالت داده شده است كه اين 
ميزان 6۷ درصد رقم مصوب براي كل سال 1401 است. 
سخنگوي وزارت صمت افزود: پرداخت تسهيالت در 8 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵1 درصد 
رشد داشته است. همچنين سهم بخش صنعت و معدن 
از كل تسهيالت از 30 درصد در سال قبل به 3۵ درصد 
افزايش يافته است. وي ادامه داد: بر اساس توافق وزاري 
صم��ت و اقتصاد و رييس كل بانك مركزي قرار اس��ت 
امسال يك هزار و 16۷ هزار ميليارد تومان تسهيالت به 

بخش صنعت و معدن پرداخت شود. مشاور وزير صمت 
با اشاره به سياست اين وزارتخانه در افزايش سهم تأمين 
مالي به صورت زنجيره اي، گفت: در 9 ماهه امس��ال 44 
هزار ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق گام تأمين مالي 
شد كه در مقايسه با مجموع دو سال 1400 و 1399 كه 
9 هزار ميليارد تومان بود جهش قابل توجهي را نش��ان 
مي دهد. وي افزود: تأمين مالي زنجيره اي به روشي گفته 
مي ش��ود كه واحدهاي توليدي كه در طول هم هستند 
با يك بار اخذ تس��هيالت تأمين مالي مي شوند. در اين 
روش كارايي نقدينگي افزايش و شفافيت گردش مالي 
شفاف مي شود. قاليباف در مورد استفاده از صورتحساب 
الكترونيكي نيز گفت: 22 هزار و 300 فقره تس��هيالت 
مبتني بر صورتحساب الكترونيكي به ارزش 3۵.۷ هزار 

ميليارد تومان در 9 ماهه امسال پرداخت شده است.

سند کمپانی خودرو سواری پژو 405 – رنگ نقره ای متالیک  – مدل 1398
124K1327121  :شماره موتور

NAAM01CE6KK168966  :شماره شاسی
شماره پالک: ایران 19 – 276 هـ 42

متعلق بـه خانم سـمیه رضایـی فرزنـد : احمدعلـی   به شـماره کدملی: 
3258569924 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی  سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

اين سامانه پيامك منايند. 

آگهی  مناقصه عمومی يک  مرحله ای  
شماره ۱4۰۱۱27 و تجديد ۱4۰۱۱2۶

نوبت اول

مبلغ تضمینمبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث 3 دستگاه ترانس kva 200  و احداث خط فشار متوسط هوایي جهت 1401126)تجدید(
000 000 112407 896 136 8تامین برق واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي سفیدرود

احداث 3 دستگاه ترانس kva 200  و احداث 279 متر شبكه  فشار ضعیف 1401127
000 000 364606 155 117 12زمیني  مجتمع كارگاهي صومعه سرا

شناسه آگهي : 1441330

مناقصه گزار: شركت شهرك هاي صنعتي گیالن )سهامی خاص(   کد 1293 شماره ثبت 2714، تاریخ ثبت 1370/10/3
کد اقتصادی 6463-8448-4111 و شناسه ملی 10720161754کدپستی4195863773

این شرکت در نظردارد  مناقصات اجراي ترانس و شبكه توزیع برق به شرح جدول ذیل را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران 
دارای گواهینامه صالحیت معتبر   در رشته نیرو و  دارای تاییدیه از  شرکت توزیع برق استان گیالن  واگذار نماید:

تمامی مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
٭  محل تامین اعتبار:از محل  منابع داخلی شركت و منابع عمراني- استاني .

٭ مدت پیمان : 3 ماه 
٭ شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه : ارائه  یک نمونه قرارداد  با موضوع مشابه )مطابق شرح اسناد مناقصه(   از سال 96 تاكنون    )  قراردادهایي كه 
از ابتداي سال 96 تا كنون منعقد گردیده اند یا قراردادهایي كه از ایتداي سال 96 تا كنون تحویل موقت شده اند ( به همراه صورتجلسه تحویل موقت  
و رضایتنامه همان قرارداد  از کارفرمای مربوطه  . )قرارداد میبایست بطور مستقیم با کارفرمای اصلی منعقد گردیده و قراردادهای دست دوم  فاقد 

ارزش می باشند .(  
٭ اخذ تاییدیه انجام و اتمام کار از شرکت توزیع برق گیالن به عهده پیمانکار است.

٭ مبلغ خرید اسناد به ازاي هر مناقصه : 000 090 1 ریال  .
٭ مبلغ تضمین و نوع آن: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ مندرج در جدول ذیل ) مدت اعتبارضمانتنامه  3 ماه  ازتاریخ ارائه پیشـنهاد و  
به دسـتور کارفرما تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.(-تضمین شرکت در مناقصه میبایست عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ،تا ساعت 8صبح  روز 

یکشنبه  مورخ 16 / 11  /1401  در پاکت سربسته  به عنوان پاکت  »الف«و به همراه نامه به دبیرخانه این شرکت تحویل داده شود .
٭ مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تاساعت 00 :18  روز چهارشنبه  مورخ  5 /1401/11

٭  مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت  8:00  روز یکشنبه  مورخ  16 /  11  /1401 . 
٭  ساعت و تاریخ بازگشایی: ساعت 8:30  صبح روز یکشنبه  مورخ   1401/11/16.

٭  مدت اعتبار پیشنهادات:90روز  از تاریخ تحویل پیشنهادات.
نشانی  و شماره تماس کارفرما جهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« : رشت کمربندی شهید بهشتی -روبروی 

کمیته امداد- شرکت شهرک های صنعتی گیالن  01333443011

شركت شهرك هاي صنعتي گیالن
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خبرروز

زلزله ۵،۴ ريشتري در خوي
معاون عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از اعزام تيم هاي ارزياب به مناطق متاثر از زلزله ۵.۴ ريشتري در خوي خبر داد. 
مرتضي مرادي پور گفت: در ساعت ۱3:38 روز چهارشنبه زلزله اي به بزرگي ۵.۴ ريشتر در عمق ۱۲ كيلومتري از سطح زمين شهرستان 
خوي در استان آذربايجان غربي را لرزاند. او از ساكنان مناطق متاثر از زلزله خواست كه ضمن حفظ خونسردي خود، تا ساعات پيش رو 
از حضور در مناطق مسقف، روي پل ها و فضاهايي كه احتمال سقوط اشيا در آن وجود دارد، خودداري كنند. مرادي پور افزود: اين 
زلزله تاكنون ١٢٠ مصدوم برجاي گذاشته كه عمدتا در حين فرار دچار آسيب شده اند. بر اساس ارزيابي هاي انجام شده تاكنون از 
پنج روستاي ارزيابي شده به چهار روستا خسارت جدي وارد نشده و در يك روستا تقريبًا به ۲۰۰ خانه آسيب جدي وارد شده است. 

رويداد

رييس گروه س��المت ه��وا و تغيير اقلي��م وزارت 
بهداش��ت با بيان اينكه در س��ال جاري بيش از دو 
برابر اعالم ش��رايط اضطرار در ش��هرهاي بزرگ و 
كالن ش��هرها افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: در 
سال گذشته مرگ منتسب با آلودگي هوا در كشور 
۲۰ ه��زار و 8۰۰ نفر بوده و تقريب��ا ۱۲.۶ درصد از 
مرگ ها منتس��ب به ذرات معل��ق pm۲.۵ بوده و 
هزين��ه اقتصادي آن نيز تقريب��ا 8.۲ ميليارد دالر 
است. عباس شاهس��وني با اشاره به وظايف وزارت 
بهداشت در قانون هواي پاك گفت: در قانون هواي 
پاك يكي از وظايف ما اجراي تبصره سه ماده قانون 
هواي پاك است و ما براساس اين ماده وظيفه رصد 
وضعيت هوا و تشخيص ش��رايط اضطرار را داريم 
كه اين وظيفه را دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام 
مي دهن��د و در تهران نيز به نمايندگ��ي از وزارت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام 
مي دهند. او با بيان اينكه در طي سال جاري تقريبا 
بيش از دو برابر اعالم شرايط اضطرار در شهرهاي 
بزرگ و كالن ش��هرها مانند تهران، كرج، اصفهان 
و اراك افزاي��ش پيدا كرده اس��ت، ادامه داد: يكي 
ديگ��ر از وظايف وزارت بهداش��ت در قانون هواي 
پاك محاسبه مرگ هاي منتس��ب به آلودگي هوا 
و هزينه اقتصادي آن است. به تفكيك در شهرها و 
كالن شهرهاي داراي آلودگي هوا، وزارت بهداشت به 
صورت ساالنه اين گزارش را تهيه و به مراجع ذيربط 
مانند هيات وزيران، سازمان محيط زيست، سازمان 
بازرسي و ديوان محاسبات ارسال مي كرديم. رييس 
گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت تصريح 
كرد: در سال گذشته مرگ منتسب به آلودگي هوا در 
كشور ۲۰ هزار و 8۰۰ نفر بوده و تقريبا ۱۲.۶ درصد از 
مرگ ها منتسب به ذرات معلق pm۲.۵ بوده و هزينه 

اقتصادي آن نيز تقريبا 8.۲ ميليارد دالر است.

  ۷۰  درصد افزايش مرگ و مير ناشي از 
آلودگي هوا

شاهس��وني خاطرنشان كرد: در س��ال ۱۴۰۰ نسبت 
به س��ال ۱3۹۹ بيش از ۷۰ درصد افزايش مرگ هاي 
منتسب به آلودگي هوا داشته ايم. پيش بيني ما در سال 
۱۴۰۱ با توج��ه به اين روند كه در آلودگي هوا و ميزان 
غلظت آالينده ها وجود دارد، درباره تعداد روزهاي داراي 
شرايط اضطرار تقريبا بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده 
است. مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا نيز افزايش پيدا 
خواهد كرد. او در پاس��خ به اين سوال كه آلودگي هوا و 
مشكالت ناشي از آن باعث بروز چه نوع بيماري هايي 
مي شوند، گفت: آلودگي ها يكي از عوامل خطري است 
كه در تمام طول زندگي انسان براساس گزارش سازمان 
بهداشت جهاني تاثيرگذار است. آلودگي هوا در دوران 
جنيني، كودكي، جواني، ميانسالي و سالمندي بر روي 
انسان تاثير منفي دارد. همچنين در تشديد بيماري هاي 
قلبي، تنفسي، شناختي مانند اتيسم، كاهش ضريب 
هوش��ي، كاهش وزن هنگام تولد، زايم��ان زودرس، 
آسم و... اثرگذاراست. آلودگي هوا بر همه اعضاي بدن 
تاثير منفي دارد. رييس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم 
وزارت بهداشت در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به 
افزايش آلودگي هوا در سال هاي گذشته سرطان هاي 
ناش��ي از آلودگي هوا افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: 
ما در خصوص س��رطان ها آمار داريم. در اين س��ال ها 
سرطان ريه افزايش پيدا كرده است و مرگ هاي ناشي 
از س��رطان ريه به دليل آلودگي هوا نيز افزايش داشته 
اس��ت و ما به اين موضوع در گزارش ساالنه مان اشاره 
كرده ايم. شاهس��وني درب��اره اقداماتي كه منجر به 
كاهش ميزان مواجهه با آلودگي هوا است، گفت: يكي 
ديگر از اقدامات  عدم مواجهه مردم با آلودگي است 
مانند گروه هاي حساس، كودكان، بيماران سرطاني، 
قلبي، تنفسي، مادران باردار و... با تعطيلي مدارس يا 

دوركاري يا كاهش ساعت كاري اين اقدام نيز انجام 
مي شود. البته اگر شاخص كيفيت هوا در وضعيت 
بسيار ناسالم باشد يكي از تصميمات تعطيلي ادارات 
است كه براي تعطيلي ادارات نيز بايد منتظر دستور 

رييس جمهور و معاون رييس جمهور باشيم.

  پايش ميزان پرتوهاي يونيزان
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
بحث نظارت بر معاينه فني موتورخانه ها در منابع ثابت 
تصريح كرد: اين وظيفه در قانون هواي پاك برعهده 
وزارت بهداشت گذاشته شده است. ما در بيمارستان ها 
و مراكز بهداش��ت ودرمان اين كار را انجام مي دهيم. 
بالغ بر 3 هزار و ۶۰۰ موتورخانه در كشور داريم كه در 
مراكز بهداشت و درماني رصد مي شوند و تقريبا بين 
۲۰ تا ۲۵ درصد آنها داراي معاينه فني بوده و مابقي 
معاينه فني ندارند. ما در وزارت بهداشت نيز در حال 
رصد اين موتورخانه هاي ثابت هستيم تا معاينه فني 
اين موتورخانه ها نيز انجام شود. رييس گروه سالمت 
هوا و تغيير اقليم وزارت بهداش��ت همچنين درباره 
پايش ميزان پرتوهاي يونيزان كه در قانون هواي پاك 
به آن اشاره ش��ده و از وظايف وزارت بهداشت است، 
گفت: طبق قانون هواي پاك ما بايد استانداردهاي الزم 
براي ميزان پرتوها را مش��خص كنيم و شيوه نامه اي 
براي اين كار با هم��كاري وزارت ارتباطات و فناوري 
و س��ازمان انرژي اتمي و محيط زيست تدوين شده 
است. شاهس��وني درباره يكي ديگر از وظايف وزارت 
بهداش��ت در قانون هواي پاك تصريح كرد: در بحث 
پايش راه اندازي ش��بكه سنجش آلودگي صوتي نيز 
كه در قانون هواي پاك آمده است ما همكار سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت هستيم. براي اين كار نيز ما 
نقاطي را كه بايد ايس��تگاه هاي سنجش نصب شود 
مشخص كرده ايم اما هنوز اين كار انجام نشده است. 

تاثير آلودگي هوا بر افزايش اتيسم و كاهش ضريب هوشي
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

شفافيت ادامه دار بورس
جيب دالل قرار مي داد و به هيچ عنوان مصرف كننده 
واقعي از اين سيستم نفع نمي برد كه پس تسهيل عرضه 
آن در بورس كاال بسياري از مصرف كنندگان توانستند 
به خودرو مورد نياز خود دسترس��ي داشته باشند و با 
افزايش عرضه و از طريق سيستم كامل عرضه و تقاضا 
بسياري از قيمت هاي بازار آزاد در حاشيه قرار گرفت و 
محصول و كاالي مورد نياز به راحتي و به نرخ منصفانه تر 

در اختيار مصرف كننده قرار گرفت.
البته نكته اي هم كه ش��ايد از نظرها دور مانده باشد 
صرفاً عرضه خودرو نيست و بسياري از كاالها خصوصا 
كاالهايي كه توسط شركت ها توليد مي شوند به خوبي 
مي توانند در بازار به قيم��ت منطقي تري به مصرف 
كننده برس��د مانند توليدات مصالح س��اختماني، 
آه��ن آالت و... بوده و نكته ديگ��ر حركت يك قدم به 
سمت جلو جهت شفافيت صورت هاي مالي و عملكرد 
بسياري از شركت هاي فعال در بورس كشور و حتي 
بي��رون از آنكه توانايي عرضه محصول خود در بورس 
كاال را دارند، اس��ت. حال اگر اين سيس��تم به دور از 
فرآيند دس��تورگونه و كنترل شده بتواند به كار خود 
ادامه بدهد به خوبي توانايي كنترل و تنظيم بسياري 
از محصوالت توليد شده يا حتي خدمات ارايه شده را 
دارد و آن چيزي است كه اقتصاد كشور به خوبي نياز 
به اين مورد را در خود مي بيند. آخرين نكته اي كه دليل 
مخالفت ادامه و تسهيل اين روند توسط برخي از افراد 
گرديده صرفا نحوه سياستگذاري، اجرا و ادامه دادن اين 
مسير است كه افراد فعال دل خوشي از اين مديريت و 
برنامه ريزي ندارند و خود فرآيند بسيار كارآمد و مفيد 
است ولي نتيجه آن بس��يار متكي به نحوه مديريت 
و برنامه ريزي و آن چيزي اس��ت كه دولت ها ضعف و 
ناتواني خود را در اين مس��ير نشان داده اند. توصيه اي 
هم كه مي توان در آخر س��ر داشت عدم تكرار فرآيند 
قبل و درس گيري از آن اس��ت و دركنار آن مشورت و 
بهره گيري از افراد صاحب نظر واقعي و دلسوز از جنس 
همين بازارها است كه مي تواند اتفاقات قبلي را اندكي 
جبران كند و افراد همين بازار هستند كه توان كمك 
به بهبود و رشد آن را دارند. در كالم آخر هم برخي افراد 
دل به تكرار اش��تباهات و اجراي نادرست موارد قبلي 
بسته اند و در راستاي مخالفت با آن برآمدند كه با توجه 
به اينكه احتمال اجرا و در نهايت نتيجه مساعدي از اين 

فرآيندخواهد داشت.

جاي خالي عمران  در بودجه
در حوزه مالياتي هم ۵۲۶ همت در سال قبل به 83۷ 
همت در سال جديد رسيده است. بايد از دولت پرسيد، 
آيا كسب و كار مردم طي يك سال گذشته اينقدر رونق 
داشته كه اين ميزان افزايش دريافت ماليات در نظر 
گرفته شده است؟ مجموعه اين گزاره ها حاكي است 
كه با اين بودجه، نبايد توقع تحول چش��مگيري در 
صحنه اقتصادي كشور داشته باشيم، بلكه اين بودجه 
احتماال قدرت خريد مردم را كاهش داده و وضعيت 

را وخيم تر مي كند.

انسداد »هراز«، »چالوس«، »آزادراه تهران-شمال« 
رييس مركز اطالعات و كنت��رل ترافيك پليس 
راهنمايي و رانندگي فراجا از انس��داد محورهاي 
چالوس، هراز، آزادراه - تهران شمال و ۱۲ محور 
ديگر خبر داد. س��رهنگ احمد ش��يراني در اين 
باره گفت:  سرتاسر محور چالوس در هر دو مسير 
به دليل عمليات عمراني ناش��ي از ريزش كوه در 
مقاطعي از مسير تا اطالع بعدي مسدود است. در 
همين راستا آزادراه تهران- شمال نيز مسدود بود 
و ترددي در آن انجام نخواهد ش��د. او ادامه داد: 
محور ه��راز نيز به دليل انجام عمليات عمراني تا 
روز شنبه مسدود است و در ترددي در آن انجام 
نخواهد ش��د. ش��يراني درباره ديگر محورهاي 
مسدود نيز گفت: محور قديم خرم آباد - پلدختر 
تا اط��الع بعدي مس��دود بوده و تردد از مس��ير 
جايگزين آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم 
آباد - كوهدشت انجام مي ش��ود. محور شرياني 
ريگان – ايرانش��هر نيز همچنان مسدود است و 
محورهاي غيراصلي پونل - خلخال، منوجان – 
هش��تبندي، رودبار - كهنوج، السم - ارجمند، 

وازك - بلده، سروآباد – پاوه، سي سخت – پادنا، 
شمش��ك - ديزين، مح��ور جديد هش��تگرد – 
طالقان و گنجنامه - تويس��ركان نيز همچنان تا 
اطالع بعدي مس��دودند. رييس مركز اطالعات 
و كنت��رل ترافيك پليس راهنماي��ي و رانندگي 
فراجا با اعالم شماره ۱۲۰ از رانندگان و مسافران 
خواست كه پيش از شروع سفر حتما با اين شماره 
تماس بگيرند و با اطالع از آخرين وضعيت جوي و 
ترافيكي جاده ها و نيز محورهاي داراي انسداد و 
محدوديت ترافيكي، مناسب ترين زمان و مسير را 

براي انجام سفرهاي خود انتخاب كنند.

علي رغم وعده ها براي اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، بودجه كاهش يافت

پرستاران بايد حقوق قانوني خود را دريافت كنند
مطالبه گري در وقت اضافه

زمان زيادي مي گذرد، ۱۵ سال است كه 
پرستاران چشم انتظار اجرايي شدن قانوني 
هستند كه تصويب شد، اما هيچ اراده اي 
براي اجراي آن وجود نداشت، نه سازمان نظام پرستاري 
و نه وزارت بهداشت و درمان هيچ گام موثري براي اينكه 
دولت را موظف به اجراي اين قانون در پيش نويس بودجه 
هر ساله كش��ور كنند، برداشته نشد. ۱۵ سال است كه 
پرستاران تنها با وعده هايي به كار خود ادامه مي دهند 
كه هيچ وقت محقق نشده است. آنها در سايه بهداشت 
و سالمت كشور هميشه مورد تبعيض قرار گرفته اند، از 
بدعت ناصواب قراردادهاي 8۹ روزه بگير تا تفاوت هاي 
نجومي بين پرداخت هايي كه در بيمارس��تان ها براي 
پزشكان و پرستاران در نظر گرفته مي شود. سال هاست 
كه پرس��تاران از جان مايه مي گذارند اما هميش��ه اين 
پزشكان هستند كه به واسطه تسلط بر سيستم درماني 
كش��ور در راس پرداخت ها قرار داشته اند. پزشكاني كه 
حتي رزيدنت هاي پزشكي هم از نحوه برخورد و حقوق و 
مزايايي كه دريافت مي كنند گاليه بسيار دارند. اما حاال 
بحث بر سر پرستاران و حقوق از دست رفته آنهاست، 
كس��اني كه در دوران كرونا از جان خود گذشتند تا به 
درمان بيماران بپردازند، بيش از ۱۰۰ نفر از آنها در اين 
راه جان باختند و همين كه كرونا در كش��ور فروكش 
كرد بيش ۱۰ هزار نفر آنها خانه نشين شدند. حاال كار 
مطالبه گري حقوق پرستاران به وقت اضافه كشيده 
است، سازمان نظام پرستاري و ديگر سازمان هاي ذي 
ربط بايد در اين مورد به چانه زني بپردازند و تمام تالش 

خود را براي احقاق حقوق پرستاران به كار گيرند.

    اليحه بودجه پر حاشيه
اما از روزي كه اليحه بودجه ۱۴۰۲ با ۵ هفته تاخير از سوي 
دولت به مجلس داده ش��ده اما و اگرهاي بسياري در مورد 
اين بودجه از سوي كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس 
مطرح شده اس��ت. در اين بين شايد وزارت بهداشت بعد 
از وزارت كار بيش��ترين مبلغ بودجه را به خود اختصاص 
داده باشد، اما مساله اينجاست كه اين بيشترين قرار است 
كجا و چگونه مصرف شود. آنچه كه در اين بين مشخص 

ش��ده كاهش بودجه تعرفه گذاري خدمات پرستاري در 
سال ۱۴۰۲ اس��ت، يعني حتي سال آينده هم پرستاران 
نمي توانند اميد داشته باشند كه قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري بعد از گذشت ۱۶ سال هم به طور كامل اجرا شود. 

    پرداخت هاي نامنظم
دردي را دوا نمي كند

علي شهروزي، پرستار با بيش از ۱۵ سال سابقه كار درباره 
اجرايي نش��دن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
به »تعادل« مي گويد: هم سال گذشته و هم امسال به 
مناسبت روز پرستار پرداخت هايي نامنظم در اين مورد 
انجام شد، اما پرستاران خواهان اجرايي شدن اين قانون 
به طور كامل هستند. متاسفانه سال هاست كه مسووالن 
هيچ توجهي به وضعيت معيشت پرستاران، وضعيت 
كار و فشاري كه متحمل مي شوند ندارند و اين مساله 
نه تنها به پرستاران كه به كيفيت خدمات ارايه شده به 
بيماران نيز ضربه مي زند. او مي افزايد: به طور كلي ما با 
كمبود پرستار در سيستم بهداشت و درمان كشور مواجه 
هستيم، در واقع استانداردهاي جهاني در مورد تعداد 
پرستار در بيمارستان هاي ما رعايت نمي شود، همين 

مساله فشار كاري مضاعفي به پرستاران وارد مي كند. 

    نبايد از مهاجرت پرستاران گاليه كنيم
اين پرستار در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
مدت هاست كه درباره مهاجرت پرستاران گاليه هاي 
زيادي مطرح مي شود، اما همين مسووالني كه از اين 
وضعيت گاليه دارند، هيچ تالش��ي براي بهتر شدن 
اوضاع پرستاران در كشور ندارند. پرستاري كه مدام 
بايد نگران معيشت خود باشد، قطعا وقتي جاي ديگري 
خدمات بهتري دريافت كند، مي رود. همانطور كه اين 
روزها بسياري از پزشكان در حال مهاجرت هستند و 
اين مساله اگر ادامه پيدا كند، سيستم درماني كشور با 

مشكالت عديده اي مواجه خواهد شد.

    پرستاران هميشه ناديده گرفته مي شوند
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار نيز به »تعادل« 

مي گويد: كاهش بودجه تعرفه خدمات پرستاري تنها يك 
پيام دارد و آن هم عدم اجرايي ش��دن اين قانون در سال 
آينده خواهد بود. بيش از ۱۵ سال است كه پرستاران چشم 
انتظار اجرايي شدن اين قانون هستند، اما هر بار مسووالن 
با وعده هايي كه مي دهند، آنها را به آينده اميدوار مي كنند 
و در نهايت هيچ اتفاق مثبتي در اين زمينه رخ نمي دهد. 

او مي افزايد: فشار كاري باال بر پرستاران به دليل كمبود 
نيروي پرستار يكي از مسائلي است كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد، ولي تا زماني كه قوانين مربوط به پرستاران 
از جمله همين قانون تعرفه گذاري اجرايي نش��ود ما 
نمي توانيم اقدام به رفع كمبود نيروي پرس��تاري در 
بيمارستان ها كنيم، از سوي ديگر هنوز مساله استخدام 
پرس��تاران به صورت معضلي بزرگ براي سيس��تم 
بهداش��ت و درمان باقي مانده است و اين وزارت خانه 
در اين باره هيچ راهكار عملي درستي ارايه نمي دهد.  
شريفي مقدم در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
سازمان نظام پرستاري بايد در اين زمينه بيشتر تالش 
كند، چرا كه فش��ار آوردن به وزارت بهداشت و دولت 
براي اجرايي ش��دن قوانين مربوط به پرستاري يكي 
از وظايف مهم اين س��ازمان به ش��مار مي رود، اينكه 
ما هميشه قشر پرس��تار را ناديده بگيريم و در شرايط 
بحراني از آنها توقع ايثار و فداكاري داش��ته باش��يم، 
نمي تواند درست باشد. دوران كرونا پرستاران از جان 
خود گذشتند اما در نهايت ۱۰ هزار پرستار بعد از كرونا 
خانه نشين شدند و تكليف استخدام آنها هنوز مشخص 
نيست. كاهش بودجه تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
به نوعي دهن كجي به قشري است كه تمام توان خود 
را براي حفاظت از ج��ان مردم در وقت بيماري به كار 

مي گيرند، اما خود هميشه بي دفاع و بي پناه هستند.

    ورود بودجه تعرفه گذاري
خدمات پرستاري به سرانه سالمت

در همين باره حميدرضا عزيزي، معاون توسعه و مديريت 
منابع سازمان نظام پرستاري، به ايسنا، گفت: بر اساس 
بند »ي« تبصره ۱۷ اليحه بودجه ۱۴۰۲، تعرفه خدمات 
پرس��تاري در س��رانه بيمه خدمات درماني و سالمت 

قرار گرفته اس��ت كه در واقع با اين اقدام يكي از اهداف 
راهبردي ما در سازمان نظام پرستاري محقق شده است.

    لزوم رعايت عدالت
در پرداختي به پرستاران

عزي��زي افزود: با توج��ه به اينك��ه در اليحه بودجه 
۱۴۰۲، وزارت بهداش��ت با ۲۷3 هزار ميليارد تومان 
داراي باالترين بودجه بين دستگاه هاي دولتي است، 
توقع مي رود براي اين مطالبه جدي پرستاران كه در 
اصل موضوع كليدي براي بخش قابل توجهي از بدنه 
نظام سالمت است، متناسب با نقش آفريني و زحمات 
آنها ارزش گ��ذاري و عدالت رعايت ش��ود. از جهتي 
قرار گرفتن تعرفه خدمات پرستاري در سرانه بيمه 
خدمات درماني و سالمت، به معناي تامين منابع پايدار 
و پش��توانه قوي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري است؛ به نحوي كه مي توان از اين اقدام به 
عنوان كاري تاريخي ياد كرد و اين امر براي ما بسيار 
ارزشمند است. اميدواريم مجلس شوراي اسالمي اين 
موضوع را نه تنها تاييد كند، بلكه بودجه مناسبي هم 
ب��راي اين كار در نظر بگيرد. عزيزي با تاكيد بر اينكه 
مبالغ اعالم شده در اليحه بودجه ۱۴۰۲ براي قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري بايد مورد رايزني قرار 
گيرد، تصريح كرد: الزم است عدد اعالم شده هم براي 
سال آتي و هم به طور كلي افزايش متناسب و ساالنه 

داشته باشد و به واقعيت هاي جامعه نزديك شود.

    تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
نيازمند بودجه 1۰ هزار ميليارد توماني

او درباره عدد پيش��نهادي سازمان نظام پرستاري 
براي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
در ۱۴۰۲، اظهار كرد: بر اس��اس كارشناسي هايي 
كه در س��ازمان نظام پرس��تاري انجام شده است؛ 
مبلغ مورد نياز برآورد شده حداقل دو برابر بودجه 
سال جاري تخمين زده ش��ده است. در سال آتي 
طبق مدلي كه پيش بيني شده است مبالغ كارانه 
و تعرفه گذاري خدمات پرستاري، ادغام مي شوند 
و ب��ا توجه به اعداد و ارقام فعلي توقع داريم بودجه 

فعلي در سال بعد حداقل دو برابر شود.

    بودجه پيشنهادي 1۴۰2 
از واقعيت هاي جامعه دور است

عزيزي افزود: رقمي كه در حال حاضر در اليحه بودجه 
۱۴۰۲ آمده اس��ت بر اس��اس اطالعات ثبت شده در 
مجموعه ش��وراي عالي بيمه، توسط سازمان برنامه و 
بودجه در نظر گرفته شده است كه قطعا اين كار ناقص 
اس��ت چون همين االن در بخ��ش خصوصي، تامين 
اجتماعي و بسياري از بيمارستان هاي نيروهاي مسلح، 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و ثبت خدمات 
صورت نگرفته است كه اين امر قطعا برآوردهاي مالي 
بودجه سال آتي را با كاستي و چالش مواجه كرده و سبب 

شده مبلغ در نظر گرفته شده از واقعيت ها دور باشد.

     چرا تامين اجتماعي 
زيربار اجراي قانون نمي رود؟

معاون توسعه و مديريت منابع سازمان نظام پرستاري 
با گاليه از سازمان تامين اجتماعي براي عدم اجراي 
قان��ون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري در س��ال 
جاري، اظهاركرد: س��ازمان تامين اجتماعي چيزي 
كه قانون رسمي كشور است و آيين نامه هاي آن در 
هيات دولت به تصويب و ابالغ رس��يده است را اجرا 
نكرده است و اين مساله بايد هر چه زودتر حل شود. 
ما اكنون در نشس��ت ها و كارشناسي هاي متعددي 
كه با بيمارس��تان هاي دولتي و غير دولتي داشتيم 
متوجه شديم بسياري از بيماران و مراجعه كنندگان 
آنها تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي هستند و 
پرداختي هايي از سوي بيمه تامين اجتماعي صورت 
نگرفته و پرستاران از اين موضوع گاليه مند هستند. 
او در خاتمه بي��ان كرد: اميدواريم براي س��ال آتي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري هم در مراكز 
درماني و بيمارستان ها و هم خارج از بيمارستان ها 
اجرايي شود، زيرا يكي از اولويت هاي ما تحت پوشش 
بيمه رفتن خدمات پرس��تاري در ُبعد كالن است و 
پرستاري در منزل هم علي القاعده جزئي از آن است 
ك��ه اميدواريم با قرارگي��ري تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري در سرانه سالمت، اين بخش مغفول مانده 
هم احيا شود تا مردم هم در بيماستان و هم در خانه، 
خدمات پرستاري را با پوشش بيمه اي دريافت كنند.

گزارش

استحصال  ساالنه  ۵۰۰ متر مكعب آب در هر هكتار 
مدي��ركل دفتر كنت��رل س��يالب و آبخوانداري 
سازمان منابع طبيعي كشور با بيان اينكه در هر 
هكتار عمليات آبخيزداري، س��االنه حدود ۵۰۰ 
متر مكعب آب استحصال مي شود، گفت: اجراي 
عملي��ات آبخي��زداري به جز مديريت س��يالب 
و كاهش خس��ارت ناشي از س��يل، باعث تغذيه 
س��فره هاي زيرزميني نيز مي ش��ود. به گزارش 
مركز اطالع رس��اني س��ازمان مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري كشور، مديركل دفتر كنترل سيالب 
و آبخوانداري سازمان منابع طبيعي گفت: اجراي 
عمليات آبخي��زداري به جز تقويت س��فره هاي 
زير زميني، ب��ا روش بيومكانيكي، تراس بندي و 
احداث هاللي هاي آبگير باعث تقويت و توس��عه 
پوشش گياهي، ترسيب كربن، توليد علوفه، ايجاد 
اشتغال، كاهش فرسايش خاك، كاهش رسوب و 
خسارت سيل و افزايش عمر مفيد سد ها مي شود. 
به گفته ابوطالب قزلسفلو، آبخيزداري همچنين 
باعث مديريت س��يالب و كاهش خسارت سيل 
ش��ده، بخش��ي از بيالن منف��ي و كمب��ود آب 
س��فره هاي زيرزميني را جب��ران و آبخوان ها را 
تغذيه مي كند. مديركل دفتر كنترل س��يالب و 
آبخوانداري سازمان منابع طبيعي كشور با اشاره 
به اينكه استفاده از روش هايي مانند جمع آوري 
س��طوح آبگير باران از ايجاد سيالب و روان آب 
در معابر شهري و روستايي جلوگيري مي كند و 
در بخش هاي مختلف كش��اورزي، فضاي سبز و 
مصارف غيربهداشتي قابل استفاده است، افزود: 
در بس��ياري از كش��ور ها حتي كش��ور هايي كه 

مش��كل كمبود آب ندارندمانن��د بنگالدش هم 
از اين روش اس��تفاده مي كنن��د. او تصريح كرد: 
اين روش به طور فراگير در كش��ور انجام نشده و 
مواردي در استان مركزي و گلستان انجام شده 
است. مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوانداري 
سازمان منابع طبيعي كشور گفت: در هر هكتار 
عملي��ات آبخيزداري س��االنه ح��دود ۵۰۰ متر 
مكع��ب و در هر هكتار عمليات پخش س��يالب 
س��االنه حدود ۱۰۰۰ متر مكعب آب استحصال 
مي شود. ابوطالب قزلسفلو اظهار داشت: وزارت 
جهاد كشاورزي و وزارت نيرو برابر قانون مكلفند 
با كنترل آب هاي سطحي و استحصال آب باران 
به كسري آب سفره هاي زير زميني و كمبود آب 

در كشور كمك كنند.
 او افزود: كش��ور م��ا كم بارش اس��ت و هر چند 
ميانگين س��االنه بارش ها ۲۵۰ ميليمتر اس��ت، 
ولي با توجه به خشكس��الي و كاهش بارندگي ها 
ضمن صرفه جويي در مص��رف منابع آبي بايد از 
روش هاي كارشناس��ي و فني براي اس��تحصال 

همين ميزان آب هم بهره مند شويم.
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