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دختران خود ما هستند

شاخص مديران خريد آذرماه به 49.14 واحد رسيد

 افزايش شديد نرخ ارز و نهاده هاي توليد باعث 
افزايش فشار هزينه توليد شده و با كاهش فروش سه 

 ماه اخير، امكان برنامه ريزي براي فعاالن اقتصادي 
حتي در كوتاه مدت غيرقابل پيش بيني شده است

توليد  در  جاده 
بالتكليفي

مركز پژوهش هاي اتاق ايران، ش��اخص ش��امخ را در 
آذرماه براي كل اقتصاد 49.14 اعالم كرد. همچنين در 
اين ماه، شاخص مديران خريد صنعت به عدد 51.69 
رس��يده كه حاكي از افت فعاليت هاي بخش صنعت 
در مقايس��ه با ماه قبل )52.49( اس��ت. در آذرماه در 
ميان مولفه هاي اصلي بخش صنعت ميزان سفارشات 
جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه عدد كمتر از 50 
را ثبت كرده اند. بنگاه هاي اقتصادي همچنان از نوسان 
نرخ ارز، مشكل تأمين مواد اوليه و مشكل فروش رنج 
مي برند. به طوركلي در آذرماه به دنبال افزايش نرخ ارز، 
شركت ها در تأمين مواد اوليه و لوازم موردنياز با مشكل 
روبرو بوده اند و ميزان تقاضا و فروش نيز همچنان براي 
س��ومين ماه پياپي در ركود است. افزايش شديد نرخ 
ارز و نهاده هاي توليد باعث افزايش فشار هزينه توليد 
شده كه با توجه به كاهش فروش سه ماه اخير، امكان 

برنامه ريزي براي فعاالن اقتصادي حتي در كوتاه مدت 
غيرقابل پيش بيني شده است. به ويژه كه به دليل پايين 
بودن قدرت خريد مش��تريان در حال حاضر، امكان 
افزايش قيمت ها متناس��ب با هزين��ه نهاده ها وجود 
ندارد. همچنين فعاالن اقتصادي اذعان داشته اند كه 
در دوره هاي آتي امكان جايگزين كردن محصوالت با 
قيمت هاي فعلي وجود نخواهد داشت. عالوه بر اين به 
عقيده فعاالن اقتصادي، سياست هاي ناكارآمد وزارت 
صمت و سازمان بورس در عرضه محصوالت در بورس 
كاال، قيمت گذاري هاي دستوري و بدون ارزيابي دقيق 
و مطالعه كارشناسي، توليدكنندگان را متضرر مي كند. 
طبق نظرسنجي هاي انجام شده از فعاالن اقتصادي، در 
آذرماه شاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ 
)تعديل فصلي نش��ده( براي كل اقتص��اد ايران 49.14 
صفحه 7 را بخوانيد محاسبه شده، كه ...  

آيا دولت براي اقتصاد برنامه دارد؟

»تعادل« گزارش مي دهد

 بورس 
در جست وجوي آرامش

 FATF از تكذيب پيگيري 
 تا مهلت دو هفته اي 

براي برنامه هفتم

چند وقتي مي شود كه شاخص هاي بورسي روند نوساني دارند و در برخي از روزها شاخص ها 
مثبت و دربرخي ديگر از روزها منفي مي ش��ود؛ علت اي��ن موضوع را مي توان تغيير اخبار و 
سياستگذاري ها ديد. بازارهاي جهاني و سياستگذاري ها باعث مي شود كه بورس تهران روند 
مشخصي نداشته باشد و دربرخي از روزها نزولي و در برخي ديگر از روزها صعودي باشد. براي 
نمونه سرمايه گذاران از سياستگذاري هاي رييس جديد بانك مركزي هراس دارند. فرزين 
در ابتدا يك نرخ دالر تعيين كرد كه برخي مي گويند اين قيمت دالر همان ارز 4200 توماني 
رانتزاست و موجب فساد اقتصاد كشور مي شود. از سوي ديگر اين تعيين نرخ مي تواند روي 
بورس نيز تاثيرگذار باشد و در نهايت شركت ها با زيان مواجه شوند. به جز اين موارد افزايش 
نرخ سود بانكي نيز باعث فرار سرمايه ها از بورس شده است. در روزهاي گذشته يك خبرگزاري 
صفحه 4 را بخوانيد وابسته به جريان دولت اعالم كرد كه...  

بحران هاي بزرگ، نياز به برنامه هاي بزرگ دارند و البته مقدمه اصلي آن پذيرش بحران 
اس��ت، موضوعي كه به نظر مي رس��د الاقل در ظاهر چندان مورد پذيرش اعضاي دولت 
سيزدهم نيست. در شرايطي كه تورم به مرز 45 درصد رسيده، جذب سرمايه هاي جديد 
در اقتصاد ايران به مرحله بحراني رسيده، رشد اقتصادي كفاف مشكالت سال هاي گذشته 
را نمي دهد، نرخ دالر، طال، مسكن و خودرو در هفته هاي گذشته ركوردهاي جديدي به 
ثبت رساندند و گزارش وزارت كار نشان مي دهد كه معيشت بخش قابل توجهي از مردم 
با مشكالت جدي مواجه ش��ده و آنها حتي در تامين مواد غذايي موردنياز خود با مشكل 
مواجه هستند، مقامات دولتي همچنان اصرار دارند كه اوضاع تحت كنترل است، بسياري 
از شاخص ها نسبت به گذشته بهبود وضعيت داشته اند و در ماه هاي آينده مردم نشانه هاي 
صفحه 2 را بخوانيد اين بهبود شرايط را درك خواهند كرد. 

صفحه 3

يادداشت-4 يادداشت-3 يادداشت-2 يادداشت-1

 اينترنت طبقاتي 
را ذره اي قبول نداريم

 سود سينوسي
 بازار

 بازگشت ارز ترجيحي 
به اقتصاد ايران

 برجام و فشار غرب 
عليه ايران 

بي��ش از س��ه م��اه از آغ��از 
محدوديت ه��اي اينترنت��ي 
گذش��ته و در روزه��اي اخير 
ح��رف و حديث ه��ا در مورد 
اينترن��ت و VPN طبقاتي به 
گوش مي رسد. موضع صنف در 
اين زمينه مشخص است. ما در 
بيانيه  سازمان و هم در نامه اي 
كه به صورت مشترك با چند تشكل براي رييس جمهور 
ارس��ال كرديم، دسترس��ي آزاد به اينترنت و گس��ترش 
زيرس��اخت هاي الزم به آن را مطالبه كرديم. در ش��رايط 
بحراني كه بدون حكم قاضي و بدون مستندات قانوني و 
البته با تصميم مجموعه هاي امنيتي محدوديت هايي به 
صورت موقت ايجاد شده و قابل رفع است، انتظار اين است 
تا با رفع مسائل امنيتي شرايط به سرعت به پيش از شهريور 
امسال بازگردد. در اين مدت بحراني اگر برخي شركت ها 
در برقراري ارتباط با مخاطبانشان در خارج از كشور مساله 
داشته باشند، يا در ارايه خدماتي كه بايد در داخل كشور 
ارايه دهند مش��كالتي دارند، وزارت ارتباط موظف است 
حتي شده به صورت موقت اين مشكالت را حل كند. در 
اين راستا هر درخواس��تي هم كه به سمت ما آمده، تمام 
تالش��مان را براي اينكه مشكل را به صورت مقطعي حل 
كنيم، كرده ايم و اين را وظيفه صنفي خود مي دانيم. نظر 
قطعي صنف دسترس��ي آزاد اينترنت ب��راي عموم مردم 
است، ما اينترنت طبقاتي و VPN طبقاتي را ذره اي قبول 
نداريم. محدوديت هايي كه در تمام نقاط دنيا براي حفظ 
حريم خانواده ها و ساير مسائل اخالقي لحاظ مي شود براي 
ما هم قابل درك است، اما واقعيت اين است كه بازگشت 
به دوران پيش از شهريور ماه درخواست حداقلي ماست، 
اين موضع شفاف صنف است. متأسفانه محدوديت هاي 
اينترنتي به موضوعي فرسايشي تبديل شده است، وظيفه 
ما كمك به تمامي كسب و كارهاست، اما برخي به كمك 
فوري و بيشتري براي زنده ماندن نياز دارند؛ به نوعي به يك 
تنفس مصنوعي. مثاًل اگر كسب و كاري درخواست داده 
تا IP مرتبط با فعاليت هاي شركتش باز شود، پيگيري هاي 
الزم را انج��ام داده اي��م. بعد از اين هم اگر كس��ي چنين 
درخواست هايي داشته باشد حتمًا براي رفع مشكل شان 
پيگير خواهيم بود، اما اين درخواست عمومي صنف نيست. 
تا زماني كه محدوديت هاي اينترنتي براي عامه مردم رفع 
نشود، مشكل اقتصاد ديجيتال هم حل نمي شود: »عامه 
ادامه در صفحه 5 مردم با پلتفرم ها در ارتباطند و... 

همه متغيره��اي موثر در بازار 
سرمايه از جمله نرخ بهره، نرخ 
تورم، نرخ ارز، حجم نقدينگي 
و س��اير متغيرها حكم بر روند 
صعودي شاخص بورس خواهد 
داش��ت. حتي با صحبت هاي 
مطرح ش��ده در خصوص نرخ 
ثابت ارز نيمايي باز هم تغييري 
ايجاد نخواهد شد. نرخي كه قرار است دو سال ثابت بماند، 
به مرور تبديل به ارز 4200 توماني و يارانه سال ۸۸ خواهد 
شد كه فقط منجر به افزايش قيمت كاالهاي اساسي شد.
همچنين متغير ديگر يعني ن��رخ بهره با وجود اينكه به 
تازگي افزايش آن اعالم رس��مي شده است، اما از ابتداي 
س��ال جاري نرخ موثر اوراق بده��ي در بورس باالي 26 
درصد بوده اس��ت. اوراق گام هم باالي 29 درصد س��ود 
مي داد. بنابراين اثر منفي نرخ بهره باال بر بازار سرمايه از 
پيش لحاظ شده بود، لذا اتفاق جديدي رخ نداده است. اما 
اتفاقي كه در حال حاضر در حال رخ دادن است، تمامي 
شركت هاي بورسي در سايت كدال نرخ ارز مبنايي شان بر 
پايه 2۷ تا 2۸ هزار تومان بود و اين صحبت به حذف نرخ 
ارز ترجيهي 4200 توماني برمي گردد، اما صحبت هاي 
آقاي فرزين اثر سويي بر بازار گذاشت كه به سبب سابقه 
اثرات خلق الساعه و منفي بود. اما اگر واقعيت را نگاه كنيم 
شركت هاي بورس��ي پيش از اين هم به بازار آزاد كاري 
نداش��ته و حتي برخي شركت ها س��ود خود را بر اساس 
ارز 2۳ هزار توماني بودجه محاس��به كرده اند. بنابراين 
به واس��طه اشباع س��اير بازار ها از جمله ارز، طال، سكه و 
مس��كن از حيث افزايش قيمت، بازار بورس ما با وجود 
بي مهري ها رش��د خود را ادامه خواهن��د داد. اما اين به 
معناي آن نيست كه به صورت پياپي هر روز 2 تا ۳ درصد 
سود نصيب سهامداران كند. اين نوسان سينوسي در يك 
روند مثبت قرار مي گيرد و تا پايان س��ال ركورد شاخص 
در سقف تاريخي شكس��ته خواهد شد. عمده تاثير بازار 
طي روزهاي گذش��ته دالر فرزي��ن و رونمايي از مصوبه 
شوراي پول و اعتبار در محدوده نرخ 2۳ درصد بهره بود 
كه اينها از پيش اثرات خود را بر بازار گذاش��ته بودند. در 
شرايطي كه 50 درصد تورم در سال را شاهد بوديم، 50 
درصد بازدهي حداقل انتظاري است كه مي توان از بازار 
سرمايه داش��ت. همچنين تجربه در تمامي كشورهاي 
تورمي نشان مي دهد كه شاخص بورس متاثر از نرخ تورم 

ناگزير به رشد است.

ط��ي روزه��اي اخي��ر فضاي 
متفاوتي در بازار ارز كشور حاكم 
بوده است. از يك طرف، نرخ ارز 
با افزايش فزاينده مواجه شد و 
به محدوده باالي 40هزار تومان 
رسيد و از سوي ديگر نوسانات 
فزاينده اي در بازارهاي كش��ور 
حاكم ش��د. واكنش دولت به 
اين فضاي متراكم تغيير رييس كل بانك مركزي و برخي 
تصميمات مقطعي مانند دستگيري فعاالن بازار ارز بود. در 
ادامه هم رييس كل جديد بانك مركزي اعالم كرد كه نرخ 
ارز پايه اي حول و حوش 2۸500 تومان را براي تحوالت بازار 
ارز در نظر گرفته است. قبل از هر نكته اي بايد توجه داشت 
كه ارز 2۸500 توماني هيچ تفاوت��ي با ارز 4200 توماني 
ندارد. در واقع برخالف تصويري كه دولت ارايه مي كند كه 
اقدام به حذف ارز ترجيحي كرده است، ارز ترجيحي در تار 
و پود اقتصاد ايران جريان خواهد داشت. تنها عدد آن تغيير 
كرده است. معناي اين گزاره اين است كه همه فشارهايي 
كه با هدف حذف ارز ترجيحي و تعديل اقتصادي بر دوش 
اقشار آسيب پذير جامعه وارد شده است، بدون دليل خاصي 
بوده است و توزيع ارز ترجيحي ادامه دار است. دليل اين عدم 
تفاوت ذاتي اين است كه ارز 4200 توماني در زماني شكل 
گرفت كه اقتصاد ايران با يك موج تورمي مواجه بود، تورم 
هم باعث شده بود ارزش ريال در طول يك سال كاهش يابد. 
اين روند باعث شده بود ارزش ريال از ابتداي سال 9۷ تا به 
امروز به يك دهم برسد. همين امروز هم كه با هم صحبت 
مي كنيم و اعالم شده كه قرار است ارز 2۸500 توماني براي 
واردات برخي اقالم در اختيار برخي افراد قرار بگيرد، اين 
ارز نمي تواند قيمت واقعي ريال باشد. چون ما با يك تورم 
45درصدي مواجه هس��تيم و اين تورم 45درصدي هم 
ادامه دارد. در واقع تداوم كاهش نرخ ارز بر اساس نرخ تورم 
ادامه دارد و تثبيت نرخ ارز روي يك عدد به معناي سركوب 
ارزي است و معناي ديگري ندارد. تداوم اين تورم هم باعث 
مي شود تا اقتصاد ايران با كاهش ارزش ريال مواجه شود. 
لذا كاهش ارزش ريال و افزايش نرخ دالر در كنار هم تداوم 
خواهند داشت. اما چه بايد كرد و دولت چگونه مي تواند آبي 
بر آتش افزايش نرخ ارز بپاشد؟ براي مقابله با اين وضعيت به 
2سياست مجزا نياز داريم. نخست، كنترل تورم كه برآمده 
از سياست هاي پولي است و دوم هم رشد اقتصادي كه در 
اثر برداشته شدن تحريم ها و حل و فصل مشكالت ارتباطي 
ادامه در صفحه 5 شكل مي گيرد.  

چه سرنوش��تي ب��ر مذاكرات 
هسته اي حاكم است؟ آيا بايد 
احي��اي برجام را پاي��ان يافته 
تلقي كني��م؟ اظهارنظرهاي 
متف��اوت مقام��ات اروپاي��ي 
و امريكاي��ي چه معنايي دارد؟ 
ايران چه راهبردي را در مواجهه 
با فش��ارهاي طرف مقابل بايد 
در پيش بگيرد؟ اين پرسش و پرسش هايي از اين دست، 
ابهاماتي است كه اين روزها در فضاي پيرامون مذاكرات 
هس��ته اي جريان يافته اس��ت. اما بايد توجه داشت كه 
سونامي فشار غرب عليه ايران از ابتداي انقالب تا به امروز 
بي سابقه بوده است. اين روزها تمام كشورهاي غربي متحد 
با هم تصميم گرفته اند كه مذاكرات هسته اي را به تاخير 
بيندازند و فش��ار را عليه ايران افزايش بدهند. البته من از 
واژه »تاخير برجام« استفاده مي كنم؛ برخي از واژه »پايان 
برجام« هم اس��تفاده مي كنند. چرا كه هيچ صحبتي در 
خصوص تداوم برجام از طرف مقامات غربي مطرح نشده 
اس��ت. به خصوص صحبت هاي روز سه شنبه بلينكن با 
كوهن همتاي اس��راييلي اش مساله را بسيار پيچيده تر 
كرده اس��ت. بلينكن اش��اره كرد كه فعال برنامه اي براي 
تداوم مذاكرات هس��ته اي نداريم و آن را مسكوت مانده 
تفسير كرد. البته از منظر حقوق بين الملل هيچ كشوري 
يك طرفه مس��ووليت اعالم ناكامي مذاكرات را به عهده 
نخواهد گرف��ت. اما اظهاراتي كه مطرح ش��ده حاكي از 
آن است كه پس از ناآرامي هاي اخير و بازگشت نتانياهو 
به راس هرم تصميم س��ازي رژيم صهيونيستي به نظر 
مي رسد، يك جبهه متحد در برابر ايران شكل گرفته باشد. 
در واقع تحوالت اخير باعث شده تا مذاكرات هسته اي وارد 
مرحله جديدي شود. نتانياهو هم در نخستين سخنراني 
خود مساله ايران و مذاكرات را مطرح و اعالم كرد كه همه 
تالش خود را براي لغو مذاكرات به كار مي گيرد. بنابراين 
يك ائتالف خطرناك در حال شكل گيري است كه ايران 
بايد مراقب آن باشد. اين ائتالف بين المللي همسو با يك 
ائتالف منطقه اي عليه ايران، تشكيل شده است. تركيه، 
جمهوري آذربايجان، عربستان، اردن، مصر، امارات متحده 
عربي و... يك جبهه جديد را عليه مذاكرات و ايران شكل 
داده اند. اين كش��ورها به دنبال در تنگنا قرار دادن ايران 
هس��تند. همان طور كه مكرون هم در اردن به آن اشاره 
كرد اين ائتالف به دنبال تغيير رويه ايران در حوزه مسائل 
ادامه در صفحه 5 منطقه اي است.   

يادداشت-6

 جنين ها مرده 
متولد مي شوند

در حال��ي ك��ه بس��ياري از 
مس��ووالن همچنان به دنبال 
اجرايي ش��دن طرح افزايش 
جمعيت هستند، به هر روش 
و طريقي مي خواهند جوانان 
را به فرزندآوري تشويق كنند، 
از دادن وام هاي چند ميليوني 
تا دادن خودرو حتي به مادران 
زير 1۸ سال بدون داشتن گواهينامه و فرستادن دختران 
ازدواج كرده به مدارس روزانه و ... يك نكته الزم به ياد آوري 
است. آلودگي هوا يكي از قاتالن خاموش جنين هايي است 
كه مرده به دنيا مي آيند. داده هاي سازمان بهداشت جهاني 
نشان مي دهد كه تقريباً تمام جمعيت جهان )99٪( هوايي 
را تنفس مي كنند كه از محدوديت هاي دس��تورالعمل 
سازمان جهاني بهداش��ت فراتر مي رود و حاوي سطوح 
بااليي از آالينده ها اس��ت. بس��ياري از مطالعات نشان 
مي دهد كه جوامع كم درآمد به طور نامتناسبي در معرض 
آلودگي هوا قرار دارند و در برابر اثرات نامطلوب سالمتي 
آسيب پذيرتر هستند. هنگامي كه ما آالينده هاي هوا را 
تنفس مي كنيم، اين ذرات ريز مي توانند وارد جريان خون 
ما شوند و باعث سرفه يا سوزش چشم شوند و بيماري هاي 
زمينه اي را تشديد كنند. البته خطرات سالمتي افراد از 
آلودگي هوا بسته به سن، مكان، سالمت زمينه اي و ساير 
عوامل بسيار، متفاوت است. بااين حال، برخي از گروه هاي 
مردم ممكن است ازنظر قرار گرفتن در معرض آلودگي 
هوا بيشتر از ديگران مستعد باشند و آالينده هاي مختلف 
ممكن اس��ت بر اين گروه ها تأثير متفاوتي بگذارند. در 
واقع آلودگي هوا مي تواند بر بارداري تأثير منفي بگذارد و 
منجر به زايمان زودرس، وزن كم هنگام تولد، مرده زايي 
يا ناهنجاري هاي مادرزادي شود. محققان دريافتند كه 
ذرات PM 2.5 مي توانند از طريق جفت از مادر به جنين 
منتقل شوند كه نه تنها ممكن است به جفت آسيب برساند 
بلكه به طور بالقوه باعث آسيب »غيرقابل برگشت جنين« 
شود. يك مطالعه در سال 201۸، ذرات آالينده سمي را در 
ريه ها، كبد و مغز جنين نشان داد. عالوه بر اين، قرار گرفتن 
در مع��رض PM 2.5 در دوران بارداري مي تواند انتقال 
اكسيژن به جنين را كاهش دهد يا باعث ناهنجاري هاي 
جفت شود كه همه اين علل باعث افزايش تولد جنين هاي 
مرده مي شود. احتمال زايمان زودرس از ديگر خطرات 
آلودگي هوا براي زنان باردار است. زايمان زودرس خطر 
ادامه در صفحه 8 مشكالت ديگري مانند... 

مريم شاهسمندي

يادداشت-5

 اقتصاد ايران
 و ارتباطات جهاني

برخالف برخي تصورات اشتباه 
در سال هاي ابتدايي تحريم هاي 
هس��ته اي كه محدوديت هاي 
اعمالي از س��وي كش��ورهاي 
مختلف در تج��ارت و ارتباط با 
اقتصاد ايران را يك فرصت تلقي 
مي كردند، آنچه در اين سال ها 
رخ داده باعث شده كمتر كسي 
روي اين موضوع ترديد داشته باشد كه تحريم به ضرر منافع 
اقتصادي و ملي ايران تمام شده و از اين رو استفاده از تمام 
ابزارهاي الزم براي كاهش تبعات آن و البته پايان دادن به 
آن در كوتاه ترين زم��ان ممكن بايد به عنوان يك اولويت 
مهم در نظر گرفته شود. در اين چارچوب، در شرايطي كه 
بسياري از كشورهاي همسايه و حاشيه خليج فارس در اين 
سال ها توانسته اند با جذب سرمايه هاي خارجي به سمت 
توسعه زيرساخت هاي اقتصادي خود حركت كنند، در ايران 
شرايط متفاوت بوده است. سهم سرمايه گذاري خارجي 
در اقتصاد ايران بسيار محدود بوده و همين موضوع كار را 
براي برنامه ريزي در آينده دشوار كرده است. با وجود تمام 
اين تبعات، هنوز برخي تصميمات كالن ايران در رابطه با 
تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي مشخص نيست و 
يكي از اصلي ترين مسائل مربوط به اين حوزه سرنوشت 
نامشخص لوايح اف اي تي اف و پيوستن يا نپيوستن ايران 
به آنهاست. برآوردهاي جهاني نش��ان مي دهد كه امروز 
تقريبا تمامي دولت هاي جهان به اين لوايح پيوسته اند و 
در چارچوبي بين المللي مبارزه با پولشويي را به رسميت 
شناخته اند. در اين بين تنها ايران، كره شمالي و ميانمار در 
فهرست سياه قرار دارند و خود اين موضوع نشان مي دهد 
كه تعيين تكليف اين لوايح بايد در اولويت باشد. هرچند در 
سال هاي گذشته بارها بحث بررسي اين لوايح در مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در دس��تور كار قرار گرفته اما 
همچنان معلوم نيس��ت كه آيا پاسخ ايران به پيوستن به 
اين گروه بين المللي منفي خواهد بود يا امكان تغيير نظر 
وجود دارد. در واقع چالش اصلي ميان دو ديدگاه است. در 
يك سو بس��ياري از فعاالن اقتصادي معتقدند كه ما براي 
همكاري با بانك هاي بين المللي چاره اي جز حضور در اين 
عرصه و همكاري با اين گروه نداريم و هرچه اين اقدام ديرتر 
شود، اقتصاد ايران بيشتر ضرر خواهد كرد و از سوي ديگر 
برخي افراد در حاكميت معتقدند پيوستن به اف اي تي اف 
به معني رصد شدن تمام اقتصاد كشور و راحت تر شدن كار 
ادامه در صفحه 8 تحريم كنندگان است و به... 

جواد هاشمي حسين اسالمي  فردين آقابزرگي پيمان مولوي علي بيگدلي



رهبر انقالب اسالمي در ديدار صدها تن از زنان فرهيخته 
و فعال كشور تاكيد كردند: كساني كه حجاب ضعيف 
دارند هم دختران خود ما هس��تند؛ نبايد آنها را متهم 
كرد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح روز )چهارش��نبه( در ديدار صدها تن از 
زنان فرهيخته و فعال در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي 
و علمي، با تبيين نگاه مترقي و عادالنه اسالم به »زن« 
در عرصه هاي »جنسيتي و انساني - حقوقي و تكاليف 
- مسووليت پذيري فردي و خانوادگي- و نقش و تكاليف 
اجتماع��ي« ضربات غرب متجدد به زن را اساس��ي و 
خائنانه خواندند و تأكيد كردند: زن در نقش همس��ر، 
مظهر عشق و آرامش بخشي و در نقش مادر، مانند حق 
حيات است البته بايد توجه كرد كه خانه داري به معناي 
خانه نشيني نيست بلكه به معناي اصالت دادن به خانه، 

در عين فعاليت در عرصه هاي مختلف جامعه است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرس��ندي فراوان از 
مفاهيم عالي و برجسته در سخنان شماري از ميهمانان، 
افزودند: پيشنهاد استفاده از زنان فرهيخته، دانشمند، 
فرزانه و مجّرب در رده هاي گوناگون تصميم س��ازي و 
تصميم گيري كشور، موضوع مهمي است كه ذهن من 
را نيز مدت ها است مشغول كرده و ان شاءاهلل براي آن 

راه حلي خواهيم يافت.
رهبر انقالب اس��المي قبل از تبيين نگاه اسالم به زن در 
عرصه هاي مختلف تأكيد كردند: موضع جمهوري اسالمي 
در قبال مدعيان رياكار غربي در مقوله زن، مطالبه گري و 
هجوم است زيرا غرب متجدد و فرهنگ منحط غربي در 
اين زمينه واقعًا مقصر اس��ت و در حق حيثيت و كرامت 
زن، جنايت كرده است كه اميدواريم ديدگاه هاي اسالم 
با تبيين و تكرار مناسب از زبان و قلم نخبگان و فرهنگيان 

زن، حتي در افكار عمومي غرب اثر بگذارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به آيات قرآن مجيد، 
تساوي زن و مرد در نگاه انساني و جنسيتي را جزو مسلمات 
اس��الم برش��مردند و گفتند: در ارزش گذاري اسالمي و 

انساني،  هيچ تفاوتي ميان جنس زن و مرد نيست.
ايش��ان حقوق و تكاليف زن و مرد در اسالم را متفاوت اما 
متعادل خواندند و افزودند: تفاوت هايي در طبيعت زنانه و 
مردانه وجود دارد كه در مسووليت پذيري فردي در خانه 
و اجتماع اثرگذار اس��ت و طبعًا زن يا مرد نبايد برخالف 
اين طبيعت رفتار كند. رهبر انقالب تكاليف زن و مرد در 
جامعه و مسائل اجتماعي را »وظايفي يكسان اما در نقش ها 
و شكل هاي متفاوت« برشمردند و افزودند: به عنوان مثال 
در دفاع مق��دس، زنان و مردان هر دو، البته در نقش هاي 
متفاوت مكلف به دفاع بودند كه زنان اگر نه بهتر از مردان، 

حداقل مثل آنان به اين وظيفه دشوار عمل كردند.
رهبر انقالب در نوعي جمع بندي گفتند: برخالف نظام 
عميقًا مردس��االر س��رمايه داري غربي، در اسالم هم زن 
و هم مرد در مس��ائلي، برجس��ته و برخوردار از امتيازات 
قانوني، فكري، نظري و عملي هستند اما غربي ها به دروغ، 
مردساالري ذاتي خود را به اسالم نسبت مي دهند. ايشان 
با اش��اره به مبناي اصلي نظام سرمايه داري يعني برتري 
سرمايه بر انس��ان گفتند: در اين ديدگاه هر كسي بتواند 
بيش��تر ثروت اندوزي كند، ارزش ماهوي بيشتري دارد 
و طبعًا با توجه به خصوصيات مردان در سرمايه اندوزي، 
نظام سرمايه داري، نظامي مردساالرانه مي شود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي »عرصه كار« و »نگاه لذت جويانه به زن« 
را دو سوءاس��تفاده اساسي غرب از زن دانستند و گفتند: 
هدف اصلي مطرح ش��دن مس��اله آزادي زنان در غرب، 
كشاندن آنها از خانه به كارخانه بود تا از زنان به عنوان نيروي 
كار ارزان اس��تفاده شود. ايش��ان جنجال آزادي بردگان 
سياهپوست در جنگ هاي خونين داخلي امريكا در قرن 
۱۹ را نمونه ديگري از تقلب و سوءاستفاده نظام سرمايه اي 
از مضامين ارزشمند دانستند و افزودند: در آن ماجرا نيز 

سرمايه داران شمال امريكا، سياهپوستان مزارع جنوب را 
به اسم آزادي به شمال كشيدند و با دستمزدهاي كم آنان 
را به كار گرفتند. رهبر انقالب نگاه لذت جويانه را ديگر ضربه 
اساسي غرب به زن خواندند و گفتند: در اين ماجراي واقعًا 
غم انگيز، نظام سرمايه داري با استفاده از انواع روش ها، زن 
را قانع مي كند كه منفعت و ارزش او در رفتاري است كه 
جذابيت هاي جنسي اش را براي مردان كوچه و خيابان، 
برجسته تر و بيشتر كند و اين، بزرگ ترين ضربه به حيثيت 
و جايگاه زن است. حضرت آيت اهلل خامنه اي تالش زنان 
غربي براي الگو قرار دادن و اصالت دادن به خواسته هاي 
مردان را، نتيجه نگاه مردس��االرانه نظام س��رمايه داري 
دانستند و تأكيد كردند: برخالف اين نگاه منحط، پروردگار 
در قرآن كريم زن را الگوي مردان مي نامد و مي فرمايد زن 
نوح و زن لوط الگ��وي مردان و زنان كافرند و زن فرعون و 

حضرت مريم الگوي همه زنان و مردان مومن.
ايشان با اش��اره به آمار و واقعياتي كه حتي مراكز رسمي 
كشورهاي غربي اعالم مي كنند، ادعاي غرب درباره دفاع 
از حق��وق زنان را، نهايت وقاحت ناميدند و گفتند: آزادي 
ادعايي نظام سرمايه داري عين »اسارت و اهانت« به زن 
است و انس��ان ش��رم مي كند از برخي ماجراها در غرب 

حتي نام ببرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��تباه خواندن نگاهي كه 
آزادي ارتباط زن و مرد در غرب را موجب سير شدن چشم 
و دل مردان و كاهش مش��كالت زن��ان مي داند، افزودند: 
همي��ن ارتباط��ات آزاد، باعث صد برابر ش��دن حرص و 
هوس مردان غربي ش��ده اس��ت به گونه اي كه خودشان 
هم مي گويند تعرض به زنان و دختران عالوه بر خيابان و 
محيط كار و محيط درس، به تشكيالت منظم و آهنين 
ارتش هم كشيده و روز افزون ش��ده است. رهبر انقالب 
گفتند: تجارت و برده داري جنسي، شكسته شدن همه 
حد و مرز هاي اخالقي و عرفي و قانوني كردن مس��ائلي 
مانند همجنس بازي كه در همه اديان الهي حرام اس��ت 
و افتضاحات ديگر، نتايج نگاه و فرهنگ غرب به زن است 
بنابراين اجتناب شديد از نگاه غربي در مقوله زن، از واجبات 

عملي است.
رهبر انق��الب با ابراز خرس��ندي از حض��ور متكثر زنان 
دانش��مند، فرزانه و مومن در كشور، تبيين و افشاي نگاه 

فاجعه آميز غرب به مساله جنسيت و زن را كاري ضروري 
خواندن��د و گفتند: با اس��تفاده از ارتباطات مجازي، نگاه 
اسالم به مساله زن و مرد را در قالب گزاره هاي كوتاه و گويا 
و ابتكارهايي مانند هشتگ سازي ، تنظيم و به تشنگان اين 

حقايق به خصوص در كشورهاي اسالمي عرضه كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان، 
مساله خانواده و نقش زن در آن را مورد توجه قرار دادند و 
گفتند: تشكيل خانواده بر اساس يك قانون عام در آفرينش 
يعني قانون زوجيت است، اين نگاه در نقطه مقابل تضاد 
هگلي و ماركسيستي است كه مي گويد حركت ناشي از 
تضاد است چرا كه در منطق اسالم، حركت از جمله ادامه 
نسل برخاسته از زوجيت و همراهي است كه اين نظريه 
نياز به كار جدي و اساسي دارد. ايشان علت تعيين ضابطه 
و قانون براي زوجيت و تش��كيل خانواده در اسالم و ساير 
اديان الهي را جلوگيري از اغتشاش و بي قاعدگي دانستند 
و افزودند: رعايت اين ضوابط موجب س��المت خانواده و 
جامعه مي شود چرا كه خانواده سلول تشكيل جامعه است.

رهبر انقالب در تبيين نق��ش زن در خانواده، زن را به 
گل و عطر خوشبو و هواي تنفس در فضاي خانه تشبيه 
كردند و گفتند: چنانچه زن در خانه داوطلبانه مايل به 
انجام كار باشد، اشكالي ندارد اما به تصريح روايات، زن 
در خانه همچون يك كارگر نيست كه ديگران بتوانند 

او را به انجام كار وادار كنند.
ايشان دو نقش اصلي زن در خانه را نقش مادري و نقش 
همسري برش��مردند و افزودند: زن در نقش همسري 
مظهر عشق و آرامش براي مرد است كه نمونه هايي از 
درخشش اين نقش در كتاب هاي شرح حال همسران 
ش��هدا برجسته اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
برش��مردن خصوصيات نقش مادري زن، گفتند: در 
نقش م��ادري، زن صاحب حق حيات اس��ت چرا كه 
فرزندان خود را متولد مي كند و با عشقي بي بديل آنها را 
پرورش مي دهد، ضمن اينكه مادران بيش از همه عامل 
انتقال عناصر هويت ملي و افشاننده بذرهاي ايمان و 
اخالق در فرزندان هس��تند. رهبر انقالب، مهم ترين و 
اصلي ترين وظيفه زن را دو نقش مادري و همس��ري، 
يعني نقش خانه داري خواندند اما تأكيد كردند: البته 
خانه داري به معني خانه نش��يني و پرهيز از تدريس، 

مجاهدت و فعاليت هاي سياس��ي و اجتماعي نيست 
بلكه يعني زن هر كار ديگري كه ذيل اصالت خانه داري 
امكان و به آن عالقه داشت، بتواند انجام دهد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه خانواده بدون حضور 
و احساس تكليف زن قابل اداره شدن نيست و برخي 
گره ها جز با سرانگشت ظريف زن باز نمي شود، افزودند: 
همچنانكه هيچ زني در تق��دم حفظ جان فرزندش با 
فالن كار اداري، ترديد ندارد در اهميت تربيت اخالقي 
و ايماني فرزند نيز ترديدي نيست و چنانچه زن ناگزير 

از انتخاب يكي از دو عرصه باشد، خانواده مهم تر است.
ايشان البته برخي كارهاي اجتماعي را فريضه هايي برتر از 
هر كار ديگري دانستند و گفتند: گاهي اهميت يك فريضه 
حتي از حفظ جان فرزند، همس��ر و پدر و مادر هم باالتر 
اس��ت. رهبر انقالب وضعيت خانواده در غرب را متالشي 
خواندند و افزودند: اين خط��ر، صداي اعتراض متفكران 
خيرخواه و مصلح غربي را نيز بلند كرده است اما سرازيري 
فروپاشي تدريجي خانواده در غرب به قدري تند است كه 

امكان توقف يا اصالح آن وجود ندارد.
رهبرانقالب در بخش ديگري از سخنانش��ان به مس��اله 
حجاب پرداختند و گفتند: حجاب بي ترديد يك ضرورت 
شرعي و خدشه ناپذير است اما اين ضرورت خدشه ناپذير 
نبايد موجب شود كس��اني كه به صورت كامل حجاب را 

رعايت نمي كنند به بي ديني يا ضدانقالبي متهم شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: چند سال قبل در يكي 
از سفرهاي استاني و در جمع علماي آن منطقه گفتم كه 
چرا خانمي را ك��ه قدري موهايش بيرون و به تعبير رايج 
بدحجاب و در واقع، ضعيف الحجاب است، متهم مي كنيد 
در حالي كه در استقبال مردمي شماري از خانم ها چنين 
حجابي داشتند. اينها زنان و دختران خودمان هستند كه 

در مراسم ديني و انقالبي هم شركت مي كنند.
ايشان با يادآوري تجليل هاي سابق خود از حضور زناني 
با ظواهر مختلف در مراس��م هاي مناج��ات و راز و نياز با 
پروردگار در شب هاي قدر، خاطرنشان كردند: من به آن 
اشكها حسرت مي خوردم و مي گويم اي كاش مي توانستم 

مانند آن دختر و زن جوان اشك بريزم.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: ضعف حجاب، كار درستي 
نيست اما موجب نمي شود آن فرد را از دايره دين و انقالب 

خارج بدانيم هم��ه ما هم نقص هايي داريم كه بايد تا حد 
ام��كان آنها را برطرف كنيم. حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
خدمات جمهوري اس��المي به زن��ان را مقوله اي مهم و 
فراموش نشدني دانستند و خاطرنش��ان كردند: پيش از 
انقالب، زنان فرزانه، دانشمند و اهل تحقيق انگشت شمار 
بودند اما انقالب موجب رويش انبوه زنان فرهيخته شد به 
نحوي كه دانشجويان دختر از پسر در برخي سال ها پيشي 
گرفته و تعداد بسيار زيادي از زنان در شاخه هاي مختلف 

علم و فناوري مشغول كار هستند.
ايشان درخشش دختران ايران در ميادين جهاني ورزش 
را عرصه ديگري از پيش��رفت هاي پ��س از انقالب زنان 
برشمردند و افزودند: بهترين تبليغ براي حجاب اين است 
كه دختر ورزشكار ما قهرمان مي شود و پرچم كشورش 
را در مقابل دوربين هاي بين المللي باال مي برد آن هم در 
حالي كه با حجاب بر روي سكوي قهرماني ايستاده است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تالش هاي فراوان در 
قضاياي اخير عليه حجاب، خاطرنشان كردند: چه كسي در 
مقابل اين تالش ها و فراخوان ها ايستادگي كرد؟ خود زنها 
بودند كه ايستادند، آن هم در حالي كه بدخواهان اميدشان 
به همين زن هاي اصطالحًا بدحجاب بود تا كشف حجاب 
كنند اما زنان اين كار را نكردند و در دهان تبليغ كننده ها 

وفرستندگان فراخوان زدند.
ايش��ان در بيان آخرين نكته با ابراز تأسف از ظلم به زنان 
در بعضي از خانواده ها گفتند: گاهي مردان با تكيه به توان 
جسمي خود به زنان ظلم مي كنند كه در اين موارد براي 
حفظ خانواده قوانين مربوط به خانواده بايد آنچنان محكم و 
قوي و حامي طرف مظلوم باشد كه مرد قادر به ظلم كردن به 
زن نباشد، البته مواردي نيز وجود دارد كه زن ظلم مي كند 

كه اندك و محدود است.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، ۷ تن از زنان حاضر 

در اين ديدار، خانم ها: 
   عاطفه خادمي؛ پژوهش��گر و عضو شوراي فرهنگي و 

اجتماعي كشور
   پريچهر جنتي؛ نويسنده و خانه دار

    مريم نقاشان؛ حقوقدان فعال در محاكم قضايي آلمان
   مهديه س��ادات محور؛ برنده جوايز ملي و بين المللي 

سينماي  مستند
   شهرزاد زاده مدرس؛ استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي 

شهيد  بهشتي
   نگين فراهاني؛ كنشگر حوزه دختران نوجوان

   سارا طالبي دكتري علوم ارتباطات و طلبه سطح چهار 
حوزه علميه

به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.
لزوم توسعه زيست بوم هاي تخصصي زنان، حفظ و ترويج 
الگوهاي مناس��ب شهري براي توسعه فرهنگ صحيح، 
توسعه تعاوني هاي زنانه، اصالح نگاه به فرهنگ خانه داري 
در دس��تگاه هاي مختلف به ويژه نظام آموزشي كشور، 
ارايه تصوير روشن از زن ايراني به غرب، لزوم به كارگيري 
مطلوب زنان موفق در سطوح مديريتي كشور، ضرورت 
حضور زنان فرهيخته در شوراهاي عالي و نهادهاي مرجع 
تصميم ساز، ضرورت تبيين مزيت نسبي زن تراز جمهوري 
اس��المي، اصالح بازنمايي زنان در توليدات رس��انه اي، 
ضرورت اصالح مش��وق هاي سياست افزايش جمعيت 
متناسب با نيازهاي واقعي مادران، توسعه امكانات مورد 
نياز مادران از جمله اتاق هاي كودك در دانشگاه ها و مراكز 
عمومي، لزوم تأسيس قرارگاه رسانه اي زنان، لزوم احيا و 
تجهيز بيمارستان هاي تخصصي زنان و حمايت از كادر 
درمان مختص بانوان، ضرورت ساخت و ترويج الگوهاي 
تراز دخترانه براي نسل نوجوان، زمينه سازي حاكميتي 
براي فعاليت مجتهدان زن حوزه هاي علميه و ضرورت 
توسعه امر تبليغ در حوزه هاي علميه بانوان، از جمله نكات 

مطرح شده در سخنان ميهمانان اين ديدار بود.
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تاكيد رييسي بر پيگيري جدي 
اجراي قانون هواي پاك

رييس جمهور با قدردان��ي از حضور معنادار مردم در 
آيين هاي تجليل و گراميداش��ت ش��هداي مقاومت 
گفت: اين حض��ور آگاهانه مردم به رغم مش��كالت 
موجود، داراي پيام ه��اي خاصي بوده و پيام آن براي 
مسووالن تالش مضاعف در راستاي كاهش مشكالت 
و دغدغه هاي مردم است. سيد ابراهيم رييسي صبح 
روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت از حضور معنادار 
مردم در آيين هاي تجليل و گراميداشت ياد شهداي 
مقاومت و به ويژه سردار سليماني قدرداني كرد و گفت: 
اين حضور آگاهانه مردم به رغم مش��كالت موجود، 
داراي پيام هاي خاصي اس��ت كه البته اين پيام براي 
مسووالن تالش مضاعف براي انجام وظيفه و كاهش 
مش��كالت و دغدغه هاي مردم است. رييس جمهور 
در ادامه جلسه امروز با موظف كردن وزير نفت براي 
س��اماندهي مصرف ان��رژي در بخش هاي مختلف و 
همچنين جلوگيري از قاچاق س��وخت بر مديريت 
مصرف انرژي در كش��ور تاكيد كرد. همچنين وزير 
كش��ور به عنوان مس��وول اجراي قانون هواي پاك 
موظف ش��د با پيگيري دقيق عملكرد دستگاه هاي 
مس��وول در اين قانون، نسبت به اقدامات انجام شده 
اطالع رساني مقتضي را انجام دهد. رييسي در ادامه با 
تاكيد بر ضرورت اطالع رساني متقن و مستند به منظور 
مقابله با اخبار و اطالعات نادرست افزود: دستگاه هاي 
اجرايي اهداف تعيين شده حوزه مسووليت خود در 
قوانين و اسناد باالدستي را مرتب مرور كنند تا مشغول 
شدن به امور روزانه آنها را از اهداف اصلي و بلند 
خود به ويژه در عرصه جذب س��رمايه ها، ارتقاي 
بهره وري و افزايش سرعت رشد كشور غافل نكند.

هزينه هاي عادي سازي روابط با 
رژيم صهيونيستي را باال ببريم

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اي��ن روزها 
دشمنان )رژيم صهيونيستي( قصد دارند با كشورهاي 
اسالمي روابط خود را عادي سازي كنند كه امت هاي 
اسالمي بايد به اين توطئه جديد دشمن صهيونيستي 
توجه كنند و با كمك همه امت اسالمي آنقدر هزينه 
اين كار باال برود كه كسي جرأت چنين كاري نداشته 
باشد. محمدباقر قاليباف گفت: همچنين به روح امام 
)ره( درود مي فرستم كه با ايمان به مردم و راه و روشي 
كه انتخاب كرد توانست چنين تحولي را در اين مقطع 
زماني در جهان اس��الم رقم بزند. امامي كه هم باعث 
تجديد حيات مجدد اسالم و هم باعث عزت مسلمانان 
شد. امام بزرگواري كه هيچ كالمي جز براي خدا نگفت 
و هيچ گامي جز در راه خدا برنداش��ت. رييس مجلس 
شوراي اسالمي بر همين اساس تصريح كرد: ما ثمرات و 
معجزات بزرگي از انقالب اسالمي را در طول عمر انقالب 
كه بي��ش از ۴ دهه از آن مي گذرد ديده ايم اما معتقدم 
مهم ترين معجزه انقالب اسالمي اين بود كه اين تحقق 
زمينه تربيتي و اراده و باور را براي جوانان و امت اسالمي 
به وجود آورد. امروز تربيت و پرورش اسالمي كادرهاي 
جوان بر اس��اس فرهنگ قرآني از مهم ترين معجزات 
انقالب اسالمي اس��ت. وي در ادامه با بيان اينكه امروز 
گرد هم آمديم كه يكي از اين فرزندان انقالب به عنوان 
معجزه انقالب، قدرت عظيم مردمي و جوانان انقالب 
و امت اسالمي را ببينيم، عنوان كرد: شهيد سليماني 
پيش از پيروزي انقالب اسالمي و از زمان آغاز آن جواني 
بود كه در يك روستاي دورافتاده در كرمان به نام قنات 
ملك و در يك خانواده س��اده چش��م به جهان گشود. 
زماني مي گفت ما تا ۷ سالگي معناي كفش به پا كردن 
را نمي دانس��تيم و با پاي برهنه راه مي رفتيم؛ اينگونه 
 است كه انقالب اسالمي از مكتب قرآن، اهل بيت )ع(، 
ايمان به خدا و مردم، تربيت درس��ت، در كنار هم قرار 
گرفتن چنين جوانان روس��تازاده اي شكل گرفته كه 
با نان حالل پرورش يافته و براي جهان اسالم ساخته 
شدند و اين اتفاقات از معجزات انقالب اسالمي است. 
قاليباف ادام��ه داد: امروز اينجا جمع ش��ده و حرف از 
مكتب شهيد سليماني مي زنيم كه در حقيقت تربيت 
يافته مكتب حضرت امام )ره( اس��ت. ما امروز شهيد 
سليماني را يك شخصيت جامع مي دانيم كه جامعيت 
اين شهيد از اين جهت است كه او در انقالبي تربيت شد 
كه زيست خود اين انقالب يك زيست جامع است. او 
در مكتب امامي تربيت شد كه خود جامع االطراف بوده 
و هست. رييس قوه مقننه در ادامه با اشاره به شخصيت 
شهيد سليماني گفت: او در موضوعات مختلف سياسي، 
اجتماعي، نظامي، اخالقي و رفتاري، ارتباط با اقش��ار 
مختلف، يك جا فرمانده، يك جا پ��در، يك جا برادر، 
يك جا رزمن��ده و يك جا فرمانبر اس��ت. زماني كه از 
جامعيت شهيد سليماني مي گوييم يعني ايشان جمع 
اضداد است. از ويژگي هاي او اين است كه غضب او از دل 
رحمت بلند مي شود و از ديگر داليل جامعيت هاي او 
اين است كه در عين اينكه بسيار لطيف است، مقتدر 
نيز هست. شهيد سليماني در جمع فرزندان شهدا در 
اوج اقتدار با لطافت حاضر مي شد. او اگرچه يك منتقم 
است اما يك انسان باگذشت و با محبت هم هست. وي 
در ادامه با اشاره به اينكه از ۴۰ سال قبل كه توفيق رفاقت 
و همس��نگري با او را داشتم روز به روز اين جامعيت را 
در او تكميل تر يافتم و او ه��ر روز بيش از پيش در اين 
مسير حركت كرد، اظهار داشت: اوج دوره فعاليت شهيد 
س��ليماني زماني بود كه به فرمانده��ي نيروي قدس 
انتخاب شد و حدود ۲۰ سال در اين عرصه فعاليت كرد. 
در اين مدت شهيد سليماني بزرگ ترين افتخار مادي و 
معنوي خود را پيدا كرد كه اين افتخار به اين دليل بود 
كه شهيد سليماني سربازي شد كه فرماندهي بي واسطه 
او را فرماندهي مي كرد. اين فرمانده يك مجتهد عادل، 
آگاه، شجاع، دشمن ش��ناس، مدير، مدبر و عميق در 
مسائل راهبردي و اجتماعي و با ايمان به مردم و قدرت 
اسالم و شخصيتي به نام فرمانده محترم كل قوا حضرت 
آيت اهلل خامنه اي است؛ رهبر عزيزي كه مسير انقالب 
را با دريافت پرچم انقالب از امام)ره( با قدرت و صالبت 
به پيش برد. رهبر عزيزي كه فرمودند اين انقالب بي نام 

خميني در هيچ جاي دنيا شناخته شده نيست.

رهبر معظم انقالب: 

از تكذيب پيگيري اف اي تي اف تا مهلت دو هفته اي براي برنامه هفتم

نبايد كساني را كه حجاب ضعيف دارند، متهم كرد

آيا دولت رييسي براي اقتصاد برنامه دارد؟
بحران هاي بزرگ، نياز به برنامه هاي بزرگ دارند و البته 
مقدمه اصلي آن پذيرش بحران اس��ت، موضوعي كه به 
نظر مي رسد الاقل در ظاهر چندان مورد پذيرش اعضاي 
دولت سيزدهم نيس��ت. در شرايطي كه تورم به مرز ۴5 
درصد رسيده، جذب سرمايه هاي جديد در اقتصاد ايران 
به مرحله بحراني رسيده، رشد اقتصادي كفاف مشكالت 
سال هاي گذش��ته را نمي دهد، نرخ دالر، طال، مسكن و 
خودرو در هفته هاي گذشته ركوردهاي جديدي به ثبت 
رساندند و گزارش وزارت كار نشان مي دهد كه معيشت 
بخش قابل توجهي از مردم با مشكالت جدي مواجه شده 
و آنها حتي در تامين مواد غذايي موردنياز خود با مشكل 
مواجه هستند، مقامات دولتي همچنان اصرار دارند كه 
اوضاع تحت كنترل است، بسياري از شاخص ها نسبت به 
گذشته بهبود وضعيت داشته اند و در ماه هاي آينده مردم 

نشانه هاي اين بهبود شرايط را درك خواهند كرد.
با اي��ن وجود اما به نظر مي رس��د كه اقتصاد كش��ور 
براي ماه هاي پيش رو و به طور خاص سال آينده نياز 
به يك برنامه مش��خص دارد كه هي��چ جنبه اي از آن 
هنوز مش��خص نيس��ت و كار تا جايي پيش رفته كه 
اخيرا رييس ق��وه قضاييه نيز از نبود يك برنامه كالن 
اقتصادي در كشور انتقاد كرده است. در حالي كه دولت 
ادعا كرده بود كه از ابتداي آذر امكان تحويل بودجه را 
دارد اما با وجود رس��يدن به نيمه دي ماه، هنوز از اين 
اليحه به طور رسمي رونمايي نشده و مجلس نيز آن را 
اعالم وصول نكرده است. با وجود آنكه به نظر مي رسيد 
ميان دو طرف مذاكرات گس��ترده اي صورت گرفته 
اما در آخر مش��خص نشد كه توافق بر سر اين بوده كه 
ابتدا بودجه بررسي ش��ود يا برنامه هفتم و با توجه به 

اينكه برنامه توس��عه هنوز آماده نشده آيا بناست اين 
هفته ها در س��كوت بگذرد يا خير. دولت پيش از اين 
اعالم كرده بود كه با توجه به دير رسيدن سياست هاي 
كلي برنامه هفتم از مجمع تشخيص به سازمان برنامه 
و بودجه براي نهايي كردن آن نياز به زمان بيش��تري 
دارد و حاال آنطور كه يكي از نمايندگان مجلس گفته، 
نهايي شدن اين برنامه الاقل به دو هفته زمان ديگر نياز 
دارد. بهروز محبي نجم آبادي با بيان اينكه  روند تدوين 
بودجه س��االنه از فروردين هر س��ال شروع مي شود، 
گفت: امسال سياست هاي كلي برنامه در شهريورماه 
در مجمع تشخيص مصلحت اعالم شد كه قطعا اين 
موضوع بر روند تدوين بودجه اثر مي گذارد. بدين معنا 
كه دولت بايد بازنگري در بودجه تدوين شده داشته تا 
بر اساس سياست هاي كلي باشد. وي با تاكيد بر اينكه 
بايد اليحه بودجه در چارچ��وب برنامه هفتم تدوين 
ش��ود، گفت: بيش از ۱۲ كميته در س��ازمان برنامه و 
بودجه براي تدوين اليحه برنامه هفتم تشكيل شده 
و آنها در حال آماده كردن برنامه هس��تند؛ دولت هم 
اعالم ك��رده تا يكي دو هفته آين��ده يعني حداكثر تا 
پاي��ان دي ماه اليحه برنامه هفتم را به مجلس تقديم 
مي كند. اين نماينده مجلس ادامه داد: با تقديم اليحه 
برنامه هفتم، مجلس مي تواند بودجه را در چارچوب 
آن مورد رس��يدگي قرار دهد؛ در همين راستا ممكن 
اس��ت اين دو اليح��ه به موازات يكديگ��ر در مجلس 
بررسي شده و بودجه در چارچوب برنامه مورد توجه 
قرار گيرد البته عده اي معتقدند كه بودجه به صورت 
سه دوازدهم تصويب شود. در نهايت بايد منتظر ماند 
و ديد كه مجلس چه تصميمي مي گيرد. به اين ترتيب 

احتماال تا پايان دي ماه نيز خبري از بودجه نخواهد بود 
و مجلس انتظار دارد كه از ابتداي بهمن به سراغ برنامه 
هفتم توسعه برود و احتماال به اين ترتيب بودجه اي چند 
دوازدهمي در كار خواهد بود و اليحه ساالنه در بهار سال 
آينده بررسي مي شود. اين در حالي است كه مجلس 
پيش از اين بارها خواسته خود درباره اصالحات اساسي 
در بودجه ريزي را مطرح كرده كه به نظر مي رسد الاقل 
به ش��كل محوري در بودجه ريزي سال هاي گذشته 
محل بحث نبوده و مركز پژوهش ها بار ديگر نس��بت 
به آن هش��دار داده اس��ت. رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس گفت: مكانيسم فعلي بودجه ريزي كه بر اساس 
چانه زني است، موجب مي شود كه دستگاه هايي كه 
از حيث بودجه اي ضعيف هس��تند،  ضعيف تر شوند 
اما مجلس يازدهم به دنبال شكس��تن اين مكانيسم 
ناصواب است و مركز پژوهش هاي مجلس نيز به دنبال 
آن اس��ت تا صداي مجموعه هاي ضعيف را شنيده و 
چالش هاي آنان را حل نماي��د. نگاهداري همچنين 
اصلي ترين چالش نظام بودجه ريزي را نگاه هزينه اي 
دس��تگاه ها در بودجه ريزي دانس��ت و خاطرنش��ان 
كرد: بايس��تي بودجه ري��زي برنام��ه اي را جايگزين 
بودجه ريزي هزينه اي كنيم. در حال حاضر س��يطره 
رويك��رد بودجه ريزي هزينه اي موجب مي ش��ود كه 
اغلب دس��تگاه ها فقط مطالبه افزايش بودجه خود را 
داشته باشند و كمتر از مسووالن اجرايي درخصوص 
برنامه هاي نيازمند بودجه بش��نويم. پاي صحبت هر 
مسوولي كه مي نشينيم به دنبال آن است كه اثبات كند 
هزينه هاي مجموعه تحت مديريتش زياد است و در 
نتيجه بودجه بيشتري مي خواهد. اين رويكرد موجب 

مي شود كشور در هدايت طرح كالنش با مشكل مواجه 
ش��ود.رييس مركز پژوهش ه��اي مجلس همچنين 
با اش��اره به نواق��ص نظارت و ارزيابي ب��ر بودجه هاي 
تخصيص يافته بيان داش��ت: ام��روز بخش درآمدي 
كشور با مشكالتي از جمله تورم، كاهش سرمايه گذاري 
و... مواجه است كه موجب مي شود هزينه ها افزايش 
يابد اما منابع كوچك شود لذا بيش از گذشته بايستي 
در تخصي��ص بودجه و اولويت بن��دي برنامه ها دقت 
كرد. نگاه��داري همچنان با تأكيد بر ل��زوم توجه به 
ظرفيت هاي مردمي گفت: اواًل بايستي به ظرفيت هاي 
مردمي بيش��تر توجه داش��ت و از اين ظرفيت ها در 
چارچوب اسناد باالدستي آموزش و پرورش بهره برد. 
از سوي ديگر بايد بتوانيم در قالب مسووليت اجتماعي 
سهم ساير دستگاه ها را در آموزش و پرورش مشخص 
نماييم. در كنار آن اما دولت رييسي از ابتداي فعاليت 
خود، مذاكرات براي احياي توافق هسته اي را نيز آغاز 
كرده كه با وجود گذش��ت حدود يك سال و نيم از آن 
زمان، هنوز تكليف مش��خصي ندارد. هرچند دولت 
بارها تاكيد كرده كه اقتصاد را به برجام گره نخواهد زد 
اما افزايش قيمت دالر در هفته هاي گذشته و به دنبال 
دشوار ش��دن فرآيند بازگشت به برجام و به دنبال آن 
افزايش دوباره قيمت ها در ديگر بازارها نشان مي دهد 
كه الاقل بايد تكليف در اين حوزه روشن شود. جدا از 
تحريم هاي هسته اي، ماجراي اف اي تي اف نيز شرايط 
نامعلومي دارد. قرار گرفتن ايران در فهرس��ت س��ياه 
اين گروه باعث ش��ده كه عمال همكاري با بانك هاي 
بين المللي براي ايران غيرممكن شود و با وجود چند 
دور بررسي شرايط در مجمع تشخيص هنوز تكليف 

اين لوايح معلوم نيست و حاال يكي از زيرمجموعه هاي 
وزارت اقتصاد رس��ما اعالم كرده كه اي��ن موضوع را 
پيگيري نمي كند. روابط عمومي مركز اطالعات مالي 
اعالم ك��رد: وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي و مركز 
اطالعات مالي بر اجراي كامل قانون و مقررات مبارزه با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم در داخل كشور تمركز 
دارد و به هيچ وجه عضويت در نهاد FATF محوريت 
فعاليت اين مركز در دولت مردمي قرار ندارد. اين مركز 
ضمن تكذيب مباحث مطروحه از قول دبير ش��وراي 
عالي پيش��گيري و مقابله با پولش��ويي و تامين مالي 
تروريسم اعالم كرد: مركز اطالعات مالي رخداد هاي 
بين المللي در خصوص كشور را مستمرا رصد مي كند 
و در تعامالت بين المللي توس��عه روابط با كشورهاي 
دوست و همس��و در مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم، آن هم درچارچوب آيين نامه مصوب شوراي 
عالي امنيت ملي را در دس��تور كار ق��رار دارد. مركز 
اطالعات مالي، زيرمجموعه وزارت اقتصاد، مركزي 
ملي است كه مس��ووليت دريافت، تجزيه و تحليل 
گزارش��ات تراكنش هاي مشكوك و ساير اطالعات 
مربوط به پولش��ويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين 
مالي تروريسم و ارسال نتايج به دست آمده به مراجع 
ذيص��الح را بر عهده دارد. در كن��ار هم قرار گرفتن 
تمام اين مسائل اين س��وال را به وجود مي آورد كه 
آيا اساس��ا دولت براي اداره اقتصاد كش��ور برنامه 
كالني دارد يا فعال صرفا برنامه ريزي براي مديريت 
بحران هاي كوتاه م��دت صورت مي گيرد؟ رونمايي 
از برنامه هفتم توسعه و البته بودجه ۱۴۰۲ احتماال 

پاسخ دادن به اين سواالت را آسان تر خواهد كرد. 



محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور در دولت دوازدهم 
گفت: اگر خزانه خالي بود، دولت سيزدهم چطور توانست 
در ماه هاي اول بدون خلق پايه پولي و ايجاد بدهي حقوق 
كارمن��دان را پرداخت كن��د؟ محمدباقر نوبخت رييس 
سابق س��ازمان برنامه و بودجه درباره ادعاي خالي بودن 
خزانه كش��ور در زمان پايان دولت دوازدهم گفت: خزانه 
 كل كشور، حساب رسمي دولت است و ورودي روزانه دارد 
و مبالغي نيز از آن خارج مي شود. اصوال خزانه نمي تواند 
خالي باش��د؛ چون روزانه مبالغي در آن تجميع مي شود. 
نوبخت كه با ايلنا گفت وگو مي كرد، تاكيد كرد: اگر خزانه 
خالي بود، دولت سيزدهم چطور توانست در ماه هاي اول 
بدون خلق پايه پولي و ايج��اد بدهي حقوق كارمندان را 
پرداخت كند؟ وي درباره نامه  محم��ود واعظي، رييس 
دفتر رييس جمهور سابق كه به نقل از روحاني نوشته بود 
»همه موجودي خزانه بر اساس درخواست هاي جنابعالي 
تخليه شده است، موجودي وجود ندارد«، گفت: در يك 
سال گذشته بارها در اين باره توضيح داده ام و هدف من از 
تكرار اين توضيحات صرفا براي تنوير افكار عمومي است نه 
جدال هاي بي حاصل سياسي. نامه آقاي واعظي چنانكه 
تصويرش موجود است، درباره »پرداخت مبلغ مورد اشاره 
نزد خزانه به  منظور تكميل و بهره برداري از پروژه آبرساني 
به آبيك« است. منظور از »مبلغ مورد اشاره« استفاده از 
رديف بودجه مربوط به تكميل طرح هاي عمراني نيمه تمام 
ت��ا پايان دولت دوازدهم اس��ت. با شناس��ايي طرح هاي 
اولويت دار، تخصيص بودجه الزم به آنها صورت گرفت كه 
در چهار ماه��ه اول ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار ميليارد تومان 
هزينه ش��د و اوايل مردادماه موجودي اين رديف به اتمام 
رس��يد. نامه دكتر واعظي به تاريخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ است 
كه صراحت دارد حس��اب خزانه براي طرح هاي عمراني 
اولويت دار به پايان رسيده است؛ نه كل خزانه. نوبخت در 
ادامه اظهار داشت: پيش از اين اشاره به خزانه خالي، گرا به 
دشمن و نشانه ضعف تلقي مي شد اما امروز مسابقه اي در 
جريان است كه نشان دهند نتيجه مقاومت مردم و دولت 
ايران در مقابل فشار حداكثري و تحريم هاي ظالمانه چيزي 
جز خزانه خالي نبوده است. رييس سازمان برنامه و بودجه 
دولت روحاني درباره كس��ري بودجه ۴۵۰ هزار ميليارد 
توماني بودجه ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه در ابتدا ۸۴۱ هزار 
ميليارد تومان بود كه به ۸۵۴ هزار ميليارد تومان افزايش 
پيدا كرد كه در قالب اصالح ساختار بودجه به مجلس ارايه 
كرديم. مجل��س يازدهم نه تنها بودجه را تاييد كرد بلكه 
س��قف آن را تا ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داد كه 
همان زمان هش��دار داديم اين ميزان افزايش، تبديل به 
كسري بودجه خواهد شد. دولت سيزدهم اگر مخالف بود 
و ارقام آن را غيرواقعي مي دانس��ت، مي توانست طي يك 
اليحه به مجلس آن را اصالح كند. نوبخت افزود: در بودجه 

۱۴۰۰ فروش نفت ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بش��كه در روز 
پيش بيني شده بود؛ گرچه تالش ما كاهش اتكاي بودجه به 
فروش نفت بود اما اين عدد پيام سياسي مبني بر بي اثر بودن 
تحريم هاي ظالمانه اقتصادي عليه ايران داش��ت. درآمد 
حاصل از فروش اين ميزان نفت، ۱۹۹ هزار ميليارد تومان 
بود اما در مجلس يازده��م فروش نفت را به يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار بش��كه كاهش دادند و در مقابل درآمد ۱۹۹ 
هزار ميليارد توماني را در كميسيون تلفيق به ۲۳۰ هزار 
ميليارد تومان افزايش دادند. يعني ۳۱ هزار ميليارد تومان 
وابستگي بودجه به نفت افزايش يافت. ما در اليحه بودجه 
۱۴۰۰ قيمت دالر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته 
بوديم و مجلس آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش داد. 
هدف از اعالم اين سقف فروش نفت، اميد به رفع تحريم و 
تالش براي بازپس گيري سهم ايران در صادرات نفت بود 
اما نمايندگان مجلس يازدهم آن را غيرواقع بينانه دانستند 
و حاال مدعي اند كه در دولت سيزدهم فروش نفت افزايش 
يافته است. دولت كسري بودجه ۱۴۰۰ را از مجلس مطالبه 
كند. رييس سابق سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: اين 
بسيار عجيب است كه مدعيان مقاومت حداكثري عليه 
فشارهاي اقتصادي، امروز در تحليل شاخص هاي اقتصادي 
هيچ اشاره اي به موانع تحريمي و شرايط خاص كشور در آن 

دوره نمي كنند. در حالي كه اداره كشور در آن شرايط بسيار 
سخت و البته با دستاوردهاي بسياري همراه بود. در سال 
۹۹ كه اوج فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم و پاندمي 
كرونا بود، عملكرد بودجه نس��بت به سال ۹۸ حدود ۳۷ 
درصد افزايش پيدا كرد. در سال هاي گذشته معموال حدود 
۶۰ درصد بودجه هاي عمراني تخصيص داده مي ش��د تا 
هزينه هاي جاري را پوشش دهند اما در سال ۹۹ كل بودجه 
عمراني از ۸۸ هزار ميليارد تومان به ۹۲ هزار ميليارد تومان 
افزايش پيدا كرد كه نشان مي دهد در اوج فشارها، دولت 
تدبير و اميد از توسعه كشور و تكميل پروژه هاي عمراني 
عقب نش��يني نكرد، چنانكه هزينه هاي جاري دولت در 
سال ۹۹ حدود ۳۳ درصد رشد كرد اما هزينه هاي عمراني 
رشد ۶۶ درصدي داشت. نوبخت درباره ادعاي بدهي ۵۳۵ 
هزار ميليارد توماني دولت روحاني براي رييسي نيز توضيح 
داد: در بودجه ۱۴۰۰ هيچ گونه استقراضي از بانك مركزي 
پيش بيني نشده بود و قرار بود منابع مورد نياز از محل انتشار 
اوراق مالي و استفاده از ظرفيت بازار سرمايه تامين شود؛ 
چراكه هدف ما جلوگيري از پولي كردن كس��ري بودجه 
به جه��ت آثار تورمي آن بود. حت��ي رهبر معظم انقالب 
نيز تأكيد كرده بودند كه بهترين راهكار تأمين كس��ري 
بودجه، فروش اوراق و سهام شركت هاي دولتي است. آنها 

كه مي گويند دولت دوازدهم براي دولت  سيزدهم بدهي 
ايجاد كرده، به اين پرسش هم پاسخ دهند كه چه ميزان 
درآمد و سرمايه گذاري براي دولت هاي آينده از محل همين 
اوراق ايجاد شده است؟ تكميل پنج راه آهن بزرگ كشور 
شامل راه آهن همدان، كرمانشاه، اروميه، گيالن و تبريز 
از محل همين اوراق انجام شده بود. اوراق بدهي نيست، 
سرمايه  گذاري براي كشور اس��ت. ما پول فروش اوراق را 
تبديل به سرمايه كرديم كه اين پول به راه آهن، آزادراه و… 
تبديل شد. در شرايط تحريم و با فروش اوراق، بزرگ ترين 
تونل كشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهايي رسيد. 
ارزش دارايي هاي ايجاد شده تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ 
هزار ميلي��ارد تومان بود؛ ۵۳۵ ه��زار ميليارد تومان بايد 
بازپرداخت شود اما ميزان دارايي هاي باقي مانده ۵۹۱ هزار 
ميليارد تومان است كه از بدهي هاي باقي مانده بيشتر است.

نوبخت اظهار داش��ت: مطل��وب ما اين بود ك��ه با همان 
دستاوردهاي دولت يازدهم مانند تك رقمي كردن تورم، 
رش��د اقتصادي دو رقمي و ثبات نرخ ارز كه نتيجه برجام 
بود، دولت را تقديم مي كرديم اما مي بينيد كه چگونه پشت 
دولت درگير جنگ گسترده اقتصادي را خالي كردند و امروز 
در تفسير ش��اخص هاي اقتصادي هيچ اشاره اي به وجود 

تحريم نمي كنند.
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مسووالن متهم اصلي شرايط 
نابسامان اقتصادي هسـتند

نماينده مردم سپيدان در مجلس شوراي اسالمي ريشه 
مشكالت كشور را ضعف در سيس��تم مديريتي و نبود 
كار كارشناسي دانست. محس��ن عليزاده در نطق ميان 
دس��تور خود در جلسه علني مجلس ش��وراي اسالمي 
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد سليماني بيان كرد: 
بي شك ملت بزرگ ايران خود را وامدار ازخودگذشتگي ها 
و رشادت هاي اين سرباز دلير اسالم مي دانند و در امتداد راه 
اين شهيد، پاسدار مرزهاي اسالم و ايران خواهند بود. وي با 
بيان اينكه تفكر حاج قاسم هر روز در ذهن و دل مردم زاده 
مي ش��ود، تصريح كرد: دشمنان بدانند كه با هر كشتن 
يك حاج قاسم، صدها حاج قاسم ديگر متولد خواهد شد. 
روحيه مقاومت و انديشه ايشان الگوي راهمان خواهد بود 
و نخواهيم گذاشت دستاوردهاي اين شهيد كمرنگ شود 
و بي شك اجازه تعدي به ايران را نخواهند داشت و قدس 
آزاد خواهد شد. نماينده مردم سپيدان در ادامه خاطرنشان 
كرد: شيطان بزرگ بشنود كه ما روح او را مي شناسيم و 
اگر فرماندهان ما را به ش��هادت رساندند اكنون يوزهاي 
غيور و جوان ايراني هستند كه مقابلش ايستاده اند و هرگز 
تسليم نخواهيم شد و از مليت، مرزها، جزاير و خيابان ها 

دفاع خواهيم كرد و جانمان را فداي ايران خواهيم كرد.
عليزاده با بيان اينكه امروز ما مسووالن متهم اصلي شرايط 
نابسامان اقتصادي هستيم، عنوان كرد: آقاي قاليباف؛ فقط 
گفتيد و گفتيم وضعيت موجود قابل قبول نيست، اما چه 
كرده ايم؟ آقاي رييس جمه��ور؛ مي دانيم خزانه اي پر از 
بدهي، بازار سرمايه اي ويران، تحريم هايي ناجوانمردانه، 
اقتصادي بي ثبات، تورمي بي ثبات، فضاي مجازي ولنگار 
و... را تحويل گرفتيد، همه چيز مهيا شد تا ارزش ريال تنزل 
پيدا كند و لقلقه زبان معاندين بشود، اما جنابعالي بهتر 
مي دانيد در اين شرايط حساس كه در محاصره تبليغاتي 
و رسانه اي رسانه هاي تروريستي قرار داريم، صندلي هاي 
مديريت جاي آزمون و خطا نيست. وي افزود: دستگيري 
دالالن دالر قصه تكراري ديروز است، براي حفظ ارزش 
پول ملي اقدام عملياتي و كارشناس��ي نياز است. نگران 
كوچك شدن سفره مردم بوديم، مبادا با تصميمات اشتباه 
س��فره اي نماند كه فرزندانمان بر سر آن بزرگ شوند. در 
هر زمينه اي نياز ب��ه مديريت صحيح داريم. ضعفمان از 
مديريت است نه از كمبود منابع، توليدكنندگان سردرگم 
شده اند؛ يك روز مرغ مازاد، فردا كمبود؛ يك روز صادرات 
ميوه و فرداي آن ورشس��تگي باغداران؛ يك روز كمبود 
آنتي بيوتيك و فرداي آن شنيدن خبر احتكار ۱۰ ساله 
مواد اوليه بزرگ ترين كارخانه داروسازي كشور. عليزاده 
يادآور شد: ديروز سخن از زمستان سخت بود و امروز قطع 
گاز نيروگاه ها و كارخانه ها را داريم. از ساخت يك ميليون 
مسكن شنيديم، اما حاشيه نشيني مردم را ديديدم. براي 
حفظ محيط زيست اميد بستيم اما جنگل هاي سوخته و 
درياچه خشك شده و هوايي پر از دود نصيبمان شد و دليل 
همه اين مشكالت ضعف در سيستم مديريتي و نبود كار 
كارشناسي است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي خطاب به رييس جمهور تاكيد كرد: 
وقت بازنگري است، از شما مي پرسم مخاطب اين بايدها 
كيست؟ صالح آبادي ها مي روند و فرزين ها مي آيند، اما 
روش كار همان است، بانك مركزي تبديل به چاپخانه پول 
بي پشتوانه شده است. بانك هاي خصوصي اين موتورهاي 
خلق پول را سر جاي خود بنشانيد، البته بهتر است به جاي 
بانك خصوصي بگوييم شركت هاي خانوادگي يا بنگاه هاي 
امالك كه با مطالبات معوق هنگفت و ناترازي هاي شديد، 
اضافه برداش��ت از بانك مركزي را رقم زدند به طوري كه 
در برخي س��ال ها تاثير اين اضافه برداشت ها در افزايش 

پايه پولي و به دنبال آن افزايش تورم غير قابل انكار است.

 واكنش خاندوزي
به خبر بركناري اش

خاندوزي درباره ش��ايعه بركناري اش گفت: با توجه به 
نوع عملكردي كه وزارت اقتصاد در مورد تغيير منافعي 
كه سال ها به گروه هاي مختلفي مي رسيد داشته، انتظار 
همين اس��ت كه اگر يك صدم آن منافع را براي تخريب 
وزارت اقتصاد صرف كنند، بايد به آنان حق داد. وي ادامه 
داد: اما از باب اطالع رس��اني بايد بگويم كه وزارت اقتصاد 
در دولت سيزدهم در اين مدت ركورد ۵۰ درصد افزايش 
مؤديان مالياتي و كاهش شديد فرارهاي مالياتي كه از زمان 
قاجار تاكنون اين ميزان كشف فرار مالياتي بي سابقه بوده، 
را زده است. وزير اقتصاد ادامه داد: ما ركورد ۱۸۰ هزار مجوز 
كسب وكار آنالين بدون اينكه مردم و كارآفرينان نياز باشد 
كه به ادارات بيايند و فساد و رشوه صورت گيرد را زده ايم. 
ما ركورد بزرگ ترين واگذاري هاي تاريخ كشور را به شكل 
كاماًل شفاف، رقابتي و بورسي را زده ايم. خاندوزي يادآور 
شد: ركورد شفاف سازي ۶۰۰ صورت مالي شركت  دولتي 
را براي اولين بار زده ايم و ركورد هوشمندكردن يارانه آرد 
كشور كه تنها در يك استان براي اجرايي شدن اين طرح 
روزانه ه��زار تن صرفه جويي آرد در كش��ور پيدا كرديم 
را زده ايم. وي با اش��اره به برخي ديگ��ر از اقدامات وزارت 
اقتصاد تصريح كرد: اين اقدامات يك ساله و چند ماهه را 
با عملكرد چهارساله وزارت اقتصاد گذشته مقايسه كنيد 
و با صاحبنظران، منتقدان و اهل نظر صحبت كنيد، فكر 
مي كنم اين شايعات به زودي رخت بر بندد. خاندوزي در 
واكنش به سخنان حسن روحاني درباره پر بودن خزانه 
هنگام تحوي��ل دولت، گفت: مس��تندات در اين زمينه 
روشن است و نامه مردادماه آقاي واعظي به آقاي نوبخت 
در شبكه هاي اجتماعي ديده شده كه رسمًا اذعان شده 
كاماًل خزانه به خواس��ت دولت خالي است. وزير اقتصاد 
ادامه داد: البته اگر منظور صرفًا ذخاير ارزي بانك مركزي 
است كه در تمام سال  گذشته همه روساي بانك مركزي 
به ويژه از سال  ۸۹ تا امروز كمك كرده اند كه اين اتفاق رخ 
دهد. وي يادآور شد: اعداد و ارقامي كه درباره خالي بودن 
نه تنها خزانه، بلكه باالترين ميزان استقراض خزانه و تنخواه 
از بانك مركزي - كه ۵۴ هزار ميليارد تومان است - گفته 
مي شود، يعني خزانه خالي نبوده، بلكه ۵۴ هزار ميليارد 
تومان منفي بوده و بخش زيادي از اوراق دولت كه بايد تا 
آخر سال واگذار مي ش��ده در همان شش ماه اول واگذار 
شده است. خاندوزي تأكيد كرد: يعني همه ظرفيت ها 
استفاده شده و خالي در شهريور تحويل دولت شده است 
كه ناچار شديم در مهرماه اجازه بگيريم تا بتوانيم فراتر از 

كل سال براي شش ماهه دوم اوراق منتشر كنيم.

آرامش دالر؟
دي��روز۱۴ دي ۱۴۰۱ قيم��ت دالر روند كاهش��ي را در 
پيش گرفت. ديروز قيم��ت دالر در معامالت آزاد تهران 
با روند ماليمي نوسان داشت و سيگنال بازارهاي موازي 
نيز روند كاهش قيمت داشت. فعال بازارساز براي تثبيت 
قيمت دالر در تالش است و س��يگنال هاي كاهشي به 
بازار تزريق مي كند. قيمت دالر نوسان محدودي در بازار 
معامالت آزاد داشت. اين اسكناس امريكايي بعد از افت ۳ 
هزار توماني قيمت در روز شنبه از روز بعد با شيبي ماليم 
كاهشي بود. قيمت دالر به زير محدوده مقاومتي ۴۰ هزار 
توماني بازگشت و ديروز نيز در همين محدوده باقي ماند. 
برخي فعاالن بازار معتقدند قيمت به باالي كانال ۴۰ هزار 
توماني مي رود و در اين محدوده كف س��ازي مي كند. اما 
مقامات دولتي توقع دارند دالر در كانال ۳۰ هزار توماني 
بماند. ديروز نوسان ماليم قيمت در بازارهاي موازي نيز رخ 
داد. دالر هرات كه روز گذش��ته به كف محدوده ۳۹ هزار 
توماني رس��يده بود، ديروز با قيمت ۳۹ هزار و ۳۵۰ هزار 
تومان معامله شد. فردايي اين ارز هم در همين محدوده در 
حال معامله است. دالر سليمانيه ديروز با قيمت ۳۹ هزار و 
۹۵۰ هزار تومان معامله شد و روند فردايي آن نيز كاهشي 
است. درهم امارات روند كاهشي روزهاي گذشته را ادامه 
داد و با قيمت ۱۰ هزار و ۹۷۰ تومان معامله ش��د. ديروز 
چهارشنبه ۱۴ دي ۱۴۰۱، دالر تهران با قيمت ۳۹ هزار و 
۸۰۰ تومان در آخرين معامله بسته شد. اين در حالي است 
كه اين اسكناس امريكايي ديروز در كانال ۳۹ و ۴۰ هزار 

توماني نوسان داشت .
كاهشواقعيدالربابرداشتنتحريمها 

تحليلگران ب��ازار، جريان فعلي قيمت دالر را ناش��ي از 
دخالت هاي بازارساز در بازار معامالت آزاد مي دانند؛ چرا 
كه افت قيمت را نمي توان در اثر افزايش سطح انتظارات 
مثبت دانست. اما در اين ميان برخي ديگر از معامله گران، 
روند صعود نرخ دالر به قله قيمتي كانال ۴۳ هزار توماني 
را بدون پشتوانه دانسته و بر اين  باورند كه نرخ ارز در حال 
اصالح روند افزايشي هفته هاي گذشته است. تحليلگران 
بازار هم مي گويند اگر سيگنالي به قوت برداشته شدن 
تحريم ها روانه بازار شود، قيمت دالر روند كاهشي واقعي 
خواهد داش��ت. ديدگاه هاي متفاوت و متناقضي بر بازار 
معامالت تهران حاكم است. با نگاهي كلي عده اي در انتظار 
رشد دالر هس��تند. برخي نيز وضعيت فعلي را سياست 
بازارساز مي دانند كه ممكن است هر لحظه قيمت را به 

كانال هاي پايين تر بكشاند.
روندبازارطبيعينيست 

علي طباطبايي، كارشناس بازارهاي مالي با تاكيد بر اينكه 
از ابتداي سال قيمت دالر در كانال هاي باالتر پيش بيني 
مي شد به تجارت نيوز گفت: »دولت نمي تواند در درازمدت 
به اين رون��د ادامه دهد. در نهايت قيمت دالر به س��مت 
كانال هاي باالتر حركت مي كند.« او درباره تاثير اقدامات 
نهاد پولي كشور براي ارسال سيگنال هاي كاهشي به بازار 
ارز تاكيد كرد: »آنچه اكنون بازار ارز را تحت تاثير قرار داده، 
تورم و خروج نقدينگي از كشور است. تا زماني كه فكري 
براي اين موارد نشود و روند تغيير نكند، كاهش قيمت دالر 
دستوري است.« طباطبايي گفت: »بازارساز با روش كنترل 
عرضه و تقاضا، تنها به صورت موقت مي تواند قيمت ها را 
كنترل كند. يكي از عوامل كنترل قيمت دالر در بازار آزاد 
يا توافقي، ارزپاشي و سخت گيري هاي بانك مركزي است. 

اين موضوع ارتباطي با روند طبيعي بازار نداشته و ندارد.«
منابعبانكمركزيكافياست؟ 

طباطبايي با تاكيد بر اينكه منابع بانك مركزي محدود 
است، ادامه داد: »اين نهاد در درازمدت قادر به تامين بازار 
نخواهد بود. سياست گذار تا زماني مي تواند به سركوب 
قيمتي ادامه دهد كه منابع كافي را براي ارزپاشي در اختيار 
داشته باشد. نهايتا دو تا سه ماه ديگر چنين امكاني وجود 
دارد.« اين كارش��ناس بازارهاي مالي با اشاره به از دست 
رفتن اميدها براي مذاكرات هس��ته اي برجام، توضيح 
داد: »دولت، قيمت دالر را در ماه هاي پيش رو با سركوب 
قيمت كنترل كرد. اگر شرايط تغيير اساسي داشته باشد، 
سناريوها نيز تغيير مي كند.« به گفته طباطبايي در صورتي 
كه همين روال ادامه يابد و اخبار سياسي نامساعد بر شرايط 
فعلي افزوده ش��ود، دولت نهايتا مي تواند قيمت دالر را با 

سياست ارزپاشي پايين نگه دارد.

بر اساس جديدترين اعالم مركز آمار 
تورم ۲۱۳.۷ درصدي 

كاالهاي وارداتي!
به گزارش اقتصاد آنالين، بر اساس جديدترين اعالم مركز 
آمار در تابستان ١٤٠١، تورم ريالي فصلي كاالهاي وارداتي 
۹۳.۶ درصد، تورم نقطه به نقط��ه ٢١٣.٧ درصد و تورم 
س��االنه ١٧٣.١ درصد بوده است. همچنين تورم دالري 
فصلي ٢.٦ درصد، نقطه به نقطه ١٥.٩ درصد و تورم ساالنه 
١٦.٦ درصد بوده است. تورم ريالي فصلي ٩٣,٦ درصد در 
مقايسه با همين اطالع در فصل قبل )٢٣.٩ درصد(، ٦٩.٧ 
واحد درصد افزايش داشته است.  بيشترين تورم فصلي 
با ١٣٠.٦ درصد مربوط به گروه »ماش��ين آالت و وسايل 
مكانيكي، ادوات برقي و....« و كمترين تورم فصلي با ٠.٠ 
درصد مربوط به گروه »پوست خام و چرم و...« مي باشد. 
تورم دالري فصلي برابر با ٢,٦ درصد است كه در مقايسه با 
همين اطالع در فصل قبل )٥.٨ درصد(، ٣.٢ واحد درصد 
كاهش داشته اس��ت. تورم ريالي نقطه به نقطه ٢١٣,٧ 
درصد هم در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل )٨٣.١ 
درصد(، ١٣٠.٦٧ واحد درصد افزايش داشته است. در اين 
فصل بيشترين تورم نقطه به نقطه با ٤١٠,٢ درصد مربوط 
به گروه »ماشين آالت و وسايل مكانيكي، ادوات برقي و....« 
و كمترين تورم نقطه به نقطه با ٠.٥ درصد مربوط به گروه 
»پوست خام و چرم و...« مي باشد. گروه »مرواريد طبيعى 
يا پرورده، سنگ هاى گرانبها و...« نيز تورم ٠.٢- درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. ت��ورم دالري نقطه به نقطه برابر با 
١٥,٩ درصد است كه در مقايسه با همين اطالع در فصل 
قبل )١٩.٠ درصد(، ٣.١ واحد درصد كاهش داشته است. 
تورم ريالي ساالنه ١٧٣,١ درصد در مقايسه با همين اطالع 
در فصل قب��ل )١٧٠.٦ درصد( ٢.٥ واحد درصد افزايش 
داشته است.  در اين فصل بيشترين تورم ساالنه با ٣٠٢.٧ 
درصد مربوط به گروه »ماشين آالت و وسايل مكانيكي، 
ادوات برقي و....« و كمترين تورم ساالنه با ٠.٤ درصد مربوط 
به گروه »پوست خام و چرم و...« مي باشد. گروه »مرواريد 
طبيعي يا پرورده، سنگ هاي گرانبها و...« نيز تورم ٠.٠٤- 

درصدي را تجربه كرده است.

محمدباقر نوبخت درباره ادعاي خالي بودن خزانه كشور در زمان پايان دولت دوازدهم

ريشه هاي سياسي تورم

اگرخزانهخاليبود،دولتچگونهدرماههاياولحقوقداد؟

چهار عامل محدودكننده سياستمداران تورم ساز

افزايش نرخ بهره؛ بالي جان بازارسرمايه

فرداياقتصاد| 
عدم اس��تفاده از تخصص كارشناسان معموال دليلي 
است كه براي عملكرد ضعيف اقتصادي مطرح مي شود. 
اگر چه شايد براي دوره اي اين موضوع درست باشد، 
اما اكنون تقريبا تمام اقتصاددانان و كارشناسان و عام 
و خاص اذعان دارند كه دلي��ل تورم، خلق نقدينگي 
توسط حكمراني دولت است و كنترل نرخ ارز توسط 
درآمده��اي ارزي منجر به مختل ش��دن توليد و در 
نتيجه كاهش عرضه اقتصاد مي ش��ود. بنابراين قطعا 
تورم فعلي ريشه هايي فراتر از عدم وجود دانش كافي 
در سيس��تم دارد، يا به عبارت ديگر ريشه هايي دارد 
كه باعث مي ش��ود از اين دانش استفاده نشود. تمايل 
سياس��تمداران به افزايش محبوبيت با اس��تفاده از 
هزينه كرد بيشتر در همه كشورهاي دنيا سياستمداران 
عالقه دارند بيش��ترين محبوبيت را داشته باش��ند. 
محبوبيت بيش��تر منجر به اين مي ش��ود كه قدرت 
سياس��ي آنها افزايش يابد و بتوانند در راستاي منافع 
خود سياست هاي مدنظرش��ان را اجرا كنند. يكي از 
راه هاي افزايش محبوبيت سياستمداران وعده هاي پر 
هزينه اقتصادي است: حمايت از توليد )مانند حمايت 
از توليدات خرما(، يارانه هاي نقدي و غيرنقدي، اعطاي 
وام هاي كوتاه مدت و تسهيالت بانكي، معافيت هاي 

گمركي و ماليات و غيره. 
اين طرح ها معموال در كوتاه مدت باعث خوش��حالي 
مردم مي شود، اما از آن جا كه تامين مالي آنها معموال 
شامل افزايش بدهي دولت مي شود، در واقع از آينده 
جيب مردم خرج مي شود. از آن جايي كه ظاهرشدن 
اين عواقب معموال طوالني مدت تر از ميزاني است كه 
سياستمدار در قدرت است، در نتيجه، سياستمداران 
در صورت اج��را كردن اين طرح ه��ا، با هزينه هايش 

روبرو نمي شوند.

  چـه عواملـي محدودكننـده زياده خواهي 
سياستمداران هستند؟

اگر نهادهاي سياس��ي از سياس��تمداران جلوگيري 
نكنند، آنها تا جاي��ي كه مي توانن��د وعده هاي خود 
را عملي مي كنند، بدون آنكه ب��ه عواقب آن  اهميت 
دهند. نهادهاي سياسي بازدارنده طرح هاي اقتصادي 
نامناس��ب و هزينه زا، معموال از چهار نوع هستند كه 
وابسته به كشورهاي مختلف اشكال متفاوتي دارند. 
اولين عامل محدودكننده كه بر عملكرد سياستمدار 
و به خصوص نمايندگان مجلس و رييس جمهور )يا 
نخست وزير( نظارت مي كند، حزب آن سياست مدار 
اس��ت. از آن جايي كه حزب يك نه��اد با طول عمري 
بيشتر از ميزان س��ركار بودن هر كدام از اعضايش در 
ميدان سياست اس��ت، در افق بلندمدت تري به فكر 
بقاي خود اس��ت. به عن��وان مثال در امري��كا، بدون 
حمايت حزب دموكرات از طرح بيم��ه اوباما، امكان 
پياده كردن آن توسط اوباما وجود نداشت. دومين عامل 
نظارت كننده بر عملكرد يك سياس��تمدار، حزب يا 
حزب هاي مخالف او هستند. تضاد منافع بين دو حزب 
باعث مي شود كه )به عنوان مثال( حزب جمهوري خواه 
همواره به دنبال آن باش��د تا نقد جدي به برنامه هاي 

حزب دموكرات وارد كند.
عامل سوم، كه شايد كمترين دسترسي به قدرت را دارد، 
نهادهاي مردمي است. نهادهاي مردمي مانند رسانه هاي 
مستقل، پژوهش��كده ها، ناظران سياسي، انديشمندان، 
متخصصان، حزب ه��اي مردمي محلي، و در نهايت خود 
مردم. براي اينكه اين نهادهاي مردمي بتوانند عملكرد خوبي 
براي نظارت بر كار سياس��تمداران داشته باشند، جريان 
اطالعات بايد آزاد باشد، و آنها بايد بتوانند به صورت آزادانه 
تحليل هاي خود از تصميمات سياستمداران را ارايه دهند. 
عامل چه��ارم، نهادهاي اقتصادي اس��ت كه از ولخرجي 

سياست مداران جلوگيري مي كند. به عنوان مثال تضاد 
منافع ميان وزارت كش��اورزي و بيمه در طرح حمايت از 
محصوالت كشاورزي و بيمه كردن محصوالت آنها مي تواند 
از دس��ت و دلبازي رييس دولت براي باالبردن محبوبيت 
خود در ميان كشاورزان جلوگيري كند. يكي از مهم ترين 
نهادهاي اقتصادي كه از ولخرجي دولت جلوگيري مي كند، 

بانك مركزي مستقل از دولت است.

  آيـا در ايـران نهادهـاي محدودكننـده 
زياده خواهي سياستمداران وجود دارند؟

در ايران، هيچ كدام از نهادهاي بيان ش��ده به صورتي 
كه در كشورهاي توسعه يافته بيان شد، وجود ندارد يا 
اگر به صورت اسمي وجود دارند، قدرت الزم براي فشار 
آوردن به سياست مدار را ندارند. سياست مداران ايران 
و به خصوص روس��اي جمهور آن، تا جايي كه بتوانند 
طرح هاي محبوبيت زاي خود را بدون در نظر گرفتن 
عواقب آن به اج��را مي گذارند. در نتيجه در سلس��ه 
علت يابي كاهش قدرت خريد و افزايش قيمت ها به عدم 
استقالل بانك مركزي به عنوان يكي از مهم ترين عوامل 
نهادي اثرگذار در افزايش قيمت ها مي رسيم. دولت ها 
در ايران به دليل وعده ها و تبليغاتي كه حداقل طي دو 
دهه گذشته انجام داده اند، همواره سعي كرده اند تا از 
مشكالت اقتصادي دوري كنند و با خلق نقدينگي و 
پايين نگه داشتن نرخ ارز توسط درآمد نفتي طرح هاي 
خود را در جهت كسب محبوبيت اجرا كنند )مسكن 
مهر و وام ه��اي زود بازده احمدي ن��ژاد، طرح تحول 
س��المت روحاني، طرح مس��كن و حمايت از توليد 
رييسي( . پس مي توان همه اين عوامل اقتصادي را در 
حكمراني دولت و سلطه مالي آن بر درآمدهاي نفتي و 
تماميت خواهي دولت ها براي كنترل بانك مركزي و 
نظام بانكي دانست تا محبوبيت خود را افزايش دهند.

  دولت براي تامين مالي پروژه هاي خود 
سه راه دارد: 

۱- درآمدزايي خود دولت )درآمد حاصل از فروش، از طريق 
درآمدهاي مالياتي، واگذاري دارايي هاي خود، و بنگاه داري( 
۲- استقراض از مردم )توسط انتشار اوراق( و بازپرداخت آن 

با درآمدهاي دسته اول در ميان مدت و بلندمدت
۳- استقراض از بانك ها و بانك مركزي. اگر بانك مركزي 
مستقل از دولت نباشد، آن گاه دولت به راحتي مي تواند از 
بانك مركزي يا بانك ها نياز مالي خود را در جهت اجراي 
طرح ه��اي محبوبيت زاي خود تامين كن��د. اما اگر بانك 
مركزي مستقل باشد، و هدف اصلي خود را كنترل تورم قرار 
دهد، در نتيجه براي دولت ممكن نخواهد بود كه برنامه هاي 
خود را به قيمت افزايش نقدينگي و در نتيجه ايجاد تورم، 

تامين مالي كند.
يكي از مهم ترين مش��كالت اقتصاد ايران در زمينه تورم 
نيز عدم اس��تقالل بانك مركزي است كه باعث مي شود 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم كسري هاي موجود در 
اقتصاد بر بانك مركزي تخليه شده و تبديل به تورم شود. 
اگر چه در نظام اقتص��ادي اي كه عملكرد و زياده خواهي 
سياستمداران عامل كنترل كننده اي ندارد، استقالل بانك 
مركزي نيز براي مهار تورم اگر چه ش��رط الزم است ولي 
شرط كافي نيست.  در رابطه با بانك ها نيز عدم پاسخگويي 
دولت و عدم وجود نهاده��اي كنترل كننده دولت باعث 
شده اس��ت كه دولت به بانك ها كه امانت دار سرمايه هاي 
مردم هس��تند، به ديد صندوق ش��خصي بنگرد و همه 
پروژه هاي مورد عالقه خود را با استفاده از منابع آنها تامين 
مالي كند.  جهت انجام جراحي هاي الزم براي مهار تورم، 
نظام حكمراني اقتصادي نياز به سرمايه اجتماعي و اعتماد 
عمومي دارد. اين زمان، اولويت اصلي كشور اگر اقتصادي 
باشد، راه حلش فراتر از اقتصاد اس��ت. راه حل آن افزايش 

اعتماد مردم به نظام حكمراني است.

معصومه ميرمحمدي، مدير صندوق ش��ركت مش��اور 
سرمايه گذاري فاينتك در گفت وگو با ... گفت: نرخ بهره، 
اهرم كليدي دولت ه��ا براي كنت��رل و مديريت اقتصاد 
محسوب مي ش��ود و نرخ بهره يك عامل مهم و اثرگذار بر 
تورم است؛ به همين دليل بانك مركزي با استفاده از تغيير 

و مديريت اين نرخ سعي در كنترل تورم دارد.
وي در ادامه افزود: در واقع بانك مركزي با تاثيري كه بر مقدار 
پول در دسترس مي گذارد، مي تواند تورم را كنترل كند؛ 
همچنين بانك مركزي با افزايش نرخ بهره گردش پول را 
كاهش داده و به نوعي دسترسي به آن را گران تر مي كند. 
ميرمحمدي بيان كرد: در اقتصادهاي مدرني كه امروزه در 

سراسر دنيا شاهد آن هستيم، نرخ بهره مهم ترين قيمت 
در اقتصاد اس��ت؛ چرا كه اين نرخ به خودي خود منجر به 
جهت دهي كل اقتصاد مي شود و تمام اقتصاد را تحت تاثير 
خود قرار مي دهد. اين فعال بازار سرمايه گفت: افزايش نرخ 
بهره در قالب سه نرخ مطرح مي شود: نرخ بهره بين بانكي، 
نرخ بهره سپرده ها و نرخ بهره اوراق تا سررسيدشان كه به آن 
YTM گفته مي شود. همچنين در حال حاضر روندي كه 
در بازار نرخ بهره و نرخ بين بانكي شاهد آن هستيم صعودي 
است؛ در نتيجه نرخ بهره س��پرده ها و YTM نيز روندي 

صعودي به خود گرفته است.
ب��ه گفت��ه وي؛ هنگامي كه بان��ك مركزي ن��رخ  بهره را 

افزايش مي دهد، اوراق بهادار دولتي مانند اوراق خزانه كه 
سرمايه گذاري هاي مطمئن تري هستند )نرخ بازده بدون 
ريسك( افزايش يافته و اين امر، سرمايه گذاري در اوراق را 
جذاب تر كرده و به طبع آن باعث ورود نقدينگي به سمت 
صندوق هاي با درآمد ثابت مي شود؛ زيرا اين صندوق ها بايد 
حداق��ل ۷۰ درصد از خالص دارايي هاي خود را در اوراق با 

درآمد ثابت و سپرده بانكي سرمايه گذاري كنند. 
مدير صندوق مشاور سرمايه گذاري فاينتك تصريح كرد: 
افرادي كه در سهام سرمايه گذاري مي كنند، توقع دارند در 
ازاي قبول ريسك، پاداش بگيرند و نرخ بازده مورد انتظار 
از نرخ بازده بدون ريس��ك بيش��تر است. همچنين بازده 

مورد انتظار سرمايه گذاري در سهام برابر است با نرخ بازده 
بدون ريسك به عالوه صرف ريسك و افراد مختلف، بسته 
به ميزان ريسك پذيري  و شركتي كه در آن سرمايه گذاري 
مي كنند، انتظار بازدهي هاي متفاوتي دارند؛ حال هرچه 
نرخ بازده بدون ريس��ك افزايش يابد با فرض ثابت بودن 
صرف ريسك، بازده مورد انتظار سرمايه گذاري در سهام 

نيز افزايش مي يابد. 
ميرمحمدي در نهايت گف��ت: افزايش نرخ بازدهي مورد 
انتظار كه معادل نرخ تنزيل تحليلگران بنيادي است، كاهش 
قيمت سهام را به همراه خواهد داشت كه اين امر باعث خروج 

نقدينگي از بازارسرمايه و صندوق هاي سهامي مي شود.



چند وقتي مي ش��ود كه ش��اخص هاي بورسي روند 
نوس��اني دارند و در برخي از روزها شاخص ها مثبت و 
دربرخي ديگر از روزها منفي مي شود؛ علت اين موضوع 

را مي توان تغيير اخبار و سياستگذاري ها ديد.
بازارهاي جهاني و سياستگذاري ها باعث مي شود كه 
بورس تهران روند مشخصي نداشته باشد و دربرخي از 
روزها نزولي و در برخي ديگر از روزها صعودي باش��د. 
براي نمونه سرمايه گذاران از سياستگذاري هاي رييس 

جديد بانك مركزي هراس دارند.
فرزي��ن در ابتدا يك نرخ دالر تعيي��ن كرد كه برخي 
مي گويند اين قيمت دالر هم��ان ارز ۴۲۰۰ توماني 
رانتزاست و موجب فساد اقتصاد كشور مي شود. از سوي 
ديگر اين تعيين نرخ مي تواند روي بورس نيز تاثيرگذار 

باشد و در نهايت شركت ها با زيان مواجه شوند.
به جز اين موارد افزايش نرخ سود بانكي نيز باعث فرار 
س��رمايه ها از بورس شده اس��ت. در روزهاي گذشته 
يك خبرگزاري وابسته به جريان دولت اعالم كرد كه 
نرخ سود س��پرده در بانك هاي دولتي ۲5 درصد و در 
بانك هاي خصوصي به ۲۴ درصد رسيده است. با وجود 
اين خب��ر اما روابط عمومي بان��ك مركزي همچنان 
مي گويد كه »نرخ سود مصوب بانك مركزي همچنان 
18 درصد اس��ت اعالم كرد ك��ه با بانك هاي متخلف 
برخورد خواهد شد.« اما بررسي ها از بانك هاي مختلف 
نشان مي دهد كه بانك هاي دولتي و خصوصي حاضرند 
براي س��رمايه بيش از 1۰۰ ميليون تومان سود بيش 
از 18 درصد بدهند و اين يعني رقابت شديد بانك ها 
با ب��ورس براي جذب نقدينگي. اگر نرخ س��ود بانكي 
به طور رسمي به ۲۴ درصد برسد شاهد خروج بخشي 
از نقدينگي ها از بورس و حت��ي صندوق هاي درآمد 
خواهيم بود. چرا كه برخي از سهامداران؛ سرمايه گذاري 
بدون ريس��ك و با س��ود پايين را به س��رمايه گذاري 
پرريسك با سود باال ترجيح مي دهند. اين افزايش نرخ 
سود س��پرده بانكي در بلندمدت به زيان بورس تمام 
خواهد ش��د و باعث خروج سرمايه از تاالر شيشه اي و 

ورود آن به بازار پول يعني بانك ها مي شود.
مهرداد خاكزاد كارشناس و تحليلگر بازارهاي مالي در 
خصوص تورم و ارتباط آن با بازار سرمايه، ابراز داشت: 
امروزه آحاد جامعه واژه تورم را شنيده اند و درك روشني 
از اي��ن مفهوم دارند چرا كه اين واژه در اين جغرافيا به 
مغز استخوان افراد رسوخ كرده و آثار آن را به واقع لمس 
نموده ان��د، مواردي همچون افزاي��ش قيمت كاالها، 
كاهش قدرت خريد، كاهش ارزش پول كشور، افزايش 
س��طح عمومي قيمت هاي ارايه خدمات و بسياري از 

موارد ديگر همگي از آثار وجود تورم هستند.
وي همچنين در ادامه افزود: آنچه علم اقتصاد از اين واژه 
تعريف مي كند، تورم به افزايش سطح عمومي قيمتها 
در يك بازه زماني مشخص مي باشد، تورم نيز تغيير در 
ش��اخص قيمت مصرف كننده است كه اين شاخص 
معياري براي ارزيابي ميانگين وزني سبدي از كاالها 
و خدمات مانند غذا، حمل ونقل، بهداشت و درمان و... 

است كه در محاسبه تورم استفاده مي شود.
افزايش قيمت كااله��ا، كاهش قدرت خريد، كاهش 
ارزش پول كشور، افزايش سطح عمومي قيمت هاي 
ارايه خدمات و بس��ياري از موارد ديگر همگي از آثار 
وجود تورم مي باشند اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه بانك مركزي هر كشور، سبدي از كاالها را 
تعيين و بر اساس تغييرات قيمت سبد، تورم ساالنه را 
محاسبه مي كند، اظهار داشت: طبق آخرين گزارش 
مركز آمار ايران به تاريخ هفتم دي ماه 1۴۰1، درصد 
تغيير شاخص كل قيمت مصرف كننده نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
كشور ۴8.5 درصد مي باشد كه نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به آذر ماه 1۴۰1 براي خانوارهاي كشور به عدد 

۴5.۰ درصد رسيده است.

    عقب ماندگي بازار سرمايه از تورم
خاكزاد با اشاره به اينكه سهم بازار سرمايه از رشد قيمت 
دالر و تشديد انتظارات تورمي همچون ساير بازارهاي 
دارايي هم سو گشتن با اين سيكل است، تأكيد كرد: 
موانع تراشي براي شكل گيري تقاضا در بازار سرمايه، 
پايدار نمي ماند و اث��ر تورمي در نهايت بر همه بازارها 
از جمله بورس مشهود خواهد بود و از اين واقعيت نه 
گريزي است و نه گزيري، كما اينكه در ماه هاي گذشته 
مشاهده شد عدم اطمينان س��رمايه گذاران از برخي 
سياست گذاري هاي اقتصادي منجر به تعلل بازيگران 
بورسي براي ورود به بورس شده بود، همچنين اين عدم 
اطمينان، اقبال سرمايه گذاران خرد به بازار سهام را در 

راستاي افزايش ريسك در اين بازار مختل نموده بود.
بورس با تأخي��ر، عقب ماندگي هاي خ��ود را جبران 
مي كند، در اين بين ممكن اس��ت شركت ها و صنايع 

دارايي محور در اين امر پيشاهنگ باشند.
اين تحليلگر بازار س��رمايه با تأكيد ب��ه اين نكته كه 
بازار س��رمايه در بلندمدت به انتظارات تورمي پاسخ 
خواهد داد، بيان داش��ت: بر اساس داده هاي گذشته، 
بازار سرمايه هميشه خود را با تورم وفق داده و ميزان 
قابل قبولي بازدهي در قبال تورم كسب كرده است اما 
اين اتفاق معمواًل در بلندمدت رخ مي دهد، در شرايط 
كنوني كه بازارهاي ارز، طال، خودرو و مسكن با وضعيت 
تورمي همسو شده اند، بازار سرمايه از اين مهم مستثني 
نخواهد بود كما اينكه نشانه هاي آن در معامالت چند 
روز اخير مش��هود بود و در شرايط حاضر تورم، قيمت 
ارز و جاماندگي بيش از دو ساله بورس نسبت به ساير 
بازارهاي موازي را مي توان به عنوان تكانش هاي مثبت 
بازار س��هام محسوب كرد و پرواضح است كه بورس با 
تأخير، عقب ماندگي هاي خود را جبران مي كند، در اين 
بين ممكن است شركت ها و صنايع دارايي محور در اين 

امر پيشاهنگ باشند.
خاكزاد همچنين افزود: البته اين امر منطقي نيست 
كه بازار س��رمايه با ساير بازارها در قبال تورم در قامت 
مقايس��ه قرار گيرد، اين امر مويد آن است كه منطق 
س��رمايه گذاري در بازارهاي مختلف متفاوت است، 
در ضمن چنانچه برخي دستورالعمل هاي اقتصادي 
و تصميمات شبانه در بازارهاي ديگر نيز اعمال گردد 

شايد آنها هم ناتوان از هم قدمي با تورم گردند.

وي ع��دم دخالت دولت در بازاره��اي ديگر را موجب 
همسويي اين بازارها با موج تورمي دانست و گفت: به 
اين ترتيب بورس به واسطه دخالت دولت در سازوكار 
قيمتي، راهي جز تعلل براي كس��ب بازدهي از تورم 

ندارد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به گزاره اشتباهي كه 
برخي به صورت غيرحرفه اي و عامدانه به آن مي پردازند 
و آن اينكه بورس��ي ها تورم را دوس��ت دارند، تشريح 
كرد: اين افراد با جوس��ازي هايي كه در اين خصوص 
ايجاد مي كنند، در اهتمام آن هستند كه با دريافت هر 
محرك مثبتي از كاهش انتظارات تورمي، رنگي قرمز 
به تابلوي معامالت سهام تحميل كنند كه البته جهد 
پرش��هد آنان قابل ارج نهادن اس��ت و اميد به خطاب 
بي اعتاب اين قش��ر داريم، اما واقعيت چنين است كه 
بهترين و اتفاقا درخشان ترين عملكردهاي ثبت شده 
در بازارهاي كشورهاي توسعه يافته دنيا در زماني رخ 
داده كه تورم كاهش��ي بوده و بالعكس هر سيگنالي از 
افزايش نرخ تورم به سقوط همه گير قيمت ها در اين 
بازارها انجاميده اس��ت، به عنوان مثال اواخر آبان ماه 
سال گذشته بود كه شاهد هراس بورس هاي جهاني 
از افزايش تورم در 1۹ كشور عضو منطقه يورو در 1۲ 
ماه منتهي به اكتبر بوديم، شرايطي كه سبب ريزش 

دسته جمعي بورس هاي جهاني شد.
با حصول ثبات اقتصادي، بازار سهام مي تواند رشدي 
واقعي و پايدار را تجربه كند؛ چرا كه با كنترل تورم، رونق 
بخش واقعي اقتصاد آغاز شده و همين موضوع مي تواند 

به رونق پايدار بورس بينجامد.

    بورس آخرين روز معامالتي هفته
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت آخرين 
روز كاري هفته چهارشنبه، 1۴ ديماه با 1۲ هزار و 1۹۶ 
واحد كاهش در ارتفاع يك ميليون و 5۷۹ هزار واحدي 
ايستاد. شاخص هموزن با ۲ هزار و ۲1۷ واحد كاهش 
به ۴۷۳ هزار و 1۹۹ واحد و شاخص قيمت با يك هزار 

و ۳1۹ واحد افت به ۲81 هزار و 5۷۹ واحد رسيد.
شاخص بازار اول، 1۰ هزار و 1۶۴ واحد و شاخص بازار 
دوم، ۲۰ ه��زار و ۷5۴ واحد كاهش را ثبت كردند. روز 
گذشته در معامالت بورس تهران، بيش از 1۳ ميليارد 
و 5۴۴ ميليون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۷۳ هزار و 1۹۶ ميليارد ريال معامله ش��د. همچنين 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۷۳۴ 
واحد، بانك ملت )وبملت( با ۳18 واحد، بانك پارسيان 
)وپارس( با ۲8۷ واحد، ايران خودرو )خودرو( با ۲۷۷ 
واحد، بانك صادرات ايران )وبص��ادر( با ۲۳۲ واحد و 
بانك تجارت )وتج��ارت( با ۲11 واحد تاثير مثبت بر 

شاخص بورس داشت.
در مقابل ف��والد مباركه اصفهان )ف��والد( با ۲ هزار و 
چهار واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با يك هزار 
و 188 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو( با ۹8۳ واحد، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا( با ۹۲8 واحد، پااليش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با 8۷۲ واح��د و پااليش نف��ت بندرعباس 
)ش��بندر( با 8۷1 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس 

به همراه داشت.
بر پايه اين گزارش، روز گذش��ته نم��اد ايران خودرو 
)خودرو(، گس��ترش س��رمايه گذاري اي��ران خودرو 
)خگستر(، سايپا )خس��اپا(، بانك تجارت )وتجارت(، 
بانك ملت )وبملت(، بورس كاالي ايران )كاال( و شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( در نمادهاي 

ُپرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز چهارشنبه صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه سه ميليارد 
و ۲8 ميليون برگه س��هم به ارزش 1۲ ه��زار و 1۳5 

ميليارد ريال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از 1۶1 واحد كاهش 

داشت و به ۲۰ هزار و ۲15 واحد رسيد.
در اين بازار بيش از ۶ ميليارد و ۴۳۹ ميليون برگه سهم 
و اوراق مالي دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت 
ديروز چهارشنبه فرابورس بيش از ۳۰1 هزار و 5۹۲ 
نوبت بود.بانك دي )دي(، مديريت س��رمايه گذاري 
كوثر بهمن )وكبهمن(، فرابورس ايران )فرابورس( و 
قاسم ايران )قاسم( تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند.

در ادامه بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، پليمر آرياساسول 
)آريا(، پااليش نفت الوان )شاوان(، مديريت انرژي تابان 
هور )وهور(، بهمن ديزل )خديزل(، بيمه كوثر )كوثر(، 
شركت سرمايه گذاري صبا تامين )صبا(، پااليش نفت 
شيراز )شراز( و س��نگ آهن گهرزمين )كگهر( تاثير 

منفي بر اين شاخص داشتند.
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عرضه خودرو در بورس كاال 
ادامه دارد

كاالخبر| مدير عمليات بازار بورس كاالي ايران 
گفت: عرضه خودرو در بورس كاال مغايرتي با هيچ 
قانون باالدستي ندارد و طبق مصوبات شوراي عالي 
بورس ادامه پيدا مي كند؛ در اين ميان اصلي ترين 
ش��رط بورس براي عرضه خ��ودرو، افزايش تعداد 
عرضه، زمان بندي مش��خص و تضمين تحويل به 
موقع آن بوده كه با سرعت با همكاري دستگاه هاي 

ذيربط و خودروسازان در حال انجام است.
مدير عملي��ات بازار ب��ورس كاالي اي��ران گفت: 
عرضه خودرو در بورس كاال مغايرتي با هيچ قانون 
باالدستي ندارد و طبق مصوبات شوراي عالي بورس 
ادامه پيدا مي كند؛ در اين ميان اصل ترين ش��رط 
بورس براي عرضه خ��ودرو، افزايش تعداد عرضه، 
زمان بندي مشخص و تضمين تحويل به موقع آن 
بوده كه با سرعت با همكاري دستگاه هاي ذيربط و 

خودروسازان در حال انجام است.
عباس يعقوبي مدير عمليات بازار بورس كاالي ايران 
اظهار داشت: با ثبت معامله بيش از ۲5 هزار دستگاه 
خودرو در بورس، مصرف كنندگان معادل ۲ هزار و 
۷5۰ ميليارد تومان موفق به خريد خودرو ارزان تر 
از بازار غيررسمي شده اند و به عبارت ديگر اين مقدار 

از جيب دالالن خارج شده است.

سود عرضه خودرو در بورس 
چقدر است؟

از آغاز معام��الت خودرو در ب��ورس كاال تاكنون، 
۲5 هزار و ٧٤٢ دستگاه خودرو معامله شده است 
كه بررس��ي ميانگين قيمت كشف شده در بورس 
با قيمت ه��اي بازار غيررس��مي )در زمان معامله( 
نش��ان مي دهد كه منفعت خريداران خ��ودرو از 
بورس، بيش از ۲ه��زار و ۷۰۰ميليارد تومان بوده 
است. يكي از ويژگي هاي مهم بورس كاال، شفافيت 
آماري است به گونه اي كه جزييات معامالت براي 
همگان قابل استخراج بوده و به عبارتي شرايط بازار 
يك محصول خيلي سريع در داده هاي بورس كاال 

قابل رويت است.
براي مثال وقتي تقاضا براي خريد يك محصول باال 
مي رود و در تغييرات قيمتي خود را نشان مي دهد، 
يك س��يگنال به متوليان و سياس��تگذاران داده 
مي شود كه در آن بازار كمبود عرضه وجود دارد؛ بايد 
دقت شود كه بورس كاال، بستر معامله است و خود 
در روند قيمت ها نقشي ندارد، بلكه اين ميزان عرضه 
و تقاضا است كه روند قيمت ها را مشخص مي كند. 
درباره بازار خودرو نيز با وجود شرايط توليد و عرضه 
و تقاضا، اما آمارها بيانگر روندي مثبت براي فعاالن 
بازار خودرو و مردم به عنوان مصرف كنندگان است.

بررسي معامالت خودرو در بورس كاالي ايران بيانگر 
آن است كه با معامله ۲5 هزار و ۲۷۴ دستگاه خودرو 
تا روز 1۲ دي  ماه امس��ال، ۲ه��زار و ۷۴۰ ميليارد 
تومان ناش��ي از اختالف قيمت بازار غيررس��مي 
خودرو و قيمت هاي كشف شده در بورس، منفعت 
به مصرف كننده نهايي رس��يده و در اين بين سود 

دالالن حذف شده است.
طبق آمار در مجموع هفت خودروسازي محصوالت 
خ��ود را در ب��ورس كاال عرضه كردن��د كه به جز ٢ 
خودروي ديگنيتي پرس��تيژ و هايما S8 كه براي 
نخس��تين بار در بورس كاال عرضه شدند و قيمت 
بازار براي آنها وجود ندارد، ساير خريداران خودرو 
از بورس موفق به خريد ارزان تر به نسبت بازار آزاد 
ش��دند. در خودرويي نظير كاميون كشنده امپاور 
۴۶۴ ميليون تومان س��ود حاصل اختالف قيمت 
بازار غيررس��مي و بورس نصيب مصرف كنندگان 

اين خودرو شده است.
به عبارت ديگر پي��ش از اين خريداران اين خودرو 
بايد با مراجعه به بازار غيررسمي و قيمت هاي كاذبي 
كه ريشه آن مشخص نبود، خريد مي كردند اما در 
بورس كاال موفق به خريد كاميون با ۴۶۴ ميليون 
تومان ارزان تر از نرخ هاي بازار در همان روز معامله در 
بورس شده اند. اين سود در كاميون كشنده فاو ۳۳8 
ميليون تومان، الم��اري ايما ۲۶۹ ميليون تومان و 
كي ام سي T8 معادل ۲51 ميليون تومان بوده است. 
سود خريداران هايما S۷ نيز ۲۰1 ميليون تومان، 
هايما S5 معادل 1۶۶ ميليون تومان و فيدليتي 5 

نفره 1۳۶ ميليون تومان بوده است.
خريداران هايما S۷ سفارش��ي ه��م 1۳۰ ميليون 
تومان از خريد خود در بورس س��ود بردند درحالي 
كه سود خريداران پژو ۲۰۷ اتوماتيك 11۶ميليون 
تومان، تارا اتوماتيك 11۳ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ 
اتوماتيك س��قف شيش��ه اي 1۰۷ ميليون تومان 

بوده است.
در فروش فيدليت��ي هفت نفره خريداران موفق به 
خريد 1۰۷ ميليون تومان ارزان تر به نس��بت بازار 
آزاد شدند و سود خريداران تارا دستي ۹۶ ميليون 
تومان، ديگنيتي 8۲ ميليون تومان و ش��اهين ۷۴ 

ميليون تومان بود.
مصرف كنندگان پژو ۲۰۷ دستي ۷۶ ميليون تومان، 
شاهين ۷۴ ميليون تومان، جك S5 نيز ۷۳ ميليون 
توم��ان، كارا دو كابين و تك كابي��ن به ترتيب ۳۹ 
ميليون تومان و ۳۶ ميلي��ون تومان ارزان تر از بازار 
غيررسمي در بورس كاال خريد كردند. در پايان اينكه 
رشد سرعت عرضه خودروها در بورس كاال نويد آن 
را مي دهد كه مدت زم��ان كوتاهي و در پي حذف 
قيمت گذاري دس��توري از صنعت خودرو و كشف 
قيمت ها به شيوه شفاف و رقابتي در بورس كاال، سايه 
س��نگين دالالن از اين بازار كنار رود و سود حاصل 
از توليد همه خودروها و كشف واقعي قيمت ها در 

بورس به خودروساز و مصرف كنندگان برسد.
هفت��ه آينده در روزه��اي 18، ۲۰ و ۲1 دي ماه در 
مجموع 1۳هزار و ۲5۰ دستگاه خودرو شامل پژو 
۲۰۷ دستي و اتوماتيك، تارا دستي، شاهين، كارا و 

فيدليتي در بورس كاال عرضه مي شود.

5 صندوق امالك و مستغالت 
جديد در راه بورس

فارس| صندوق هاي ريت )REIT( تجربه اي است 
كه در جهان از سال 1۹۶۰ آغاز شد و طي سال هاي 
اخير نيز كشورهاي مختلف به استقاده از اين ابزار 
روي آورده اند. يكي از راه هاي خانه دار ش��دن افراد 
كم درآمد ، تشكيل صندوق امالك و مستغالت است 
كه افراد با پس اندازهاي اندك مي توانند در يك مدت 
معلوم، صاحب خانه شوند. پيرو دستور رييس جمهور 
در جلسه شوراي عالي مسكن بر استفاده از ظرفيت 
ماده )5( قانون جهش توليد مس��كن و راه اندازي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در ح��وزه امالك و 
مستغالت، با حمايت و تاكيد وزير امور اقتصادي و 
دارايي، تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري در اين 
حوزه در دستور كار س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار گرفت. روز ۲1 آبان سال جاري با حضور وزراي 
اقتصاد و كار و رفاه اجتماعي از اولين صندوق امالك 
و مس��تغالت در ايران رونمايي ش��د. كارشناسان 
بازار س��رمايه معتقدند اين اب��زار مي تواند يكي از 
روش هاي ورود پول حقيقي به بازار سرمايه باشد. اين 
صندوق ها تنها ابزاري براي سرمايه گذاري در حوزه 
مسكن محسوب نمي شود؛ بلكه مي تواند ابزاري براي 
سرمايه گذاري در همه دارايي ها مثل بيمارستان ها، 
بزرگراه و اتوبان، س��يلو و حتي يك دفتر پس��تي 
باشد و به نوعي اجاره داري حرفه اي و بهره برداري 
حرفه اي دارايي را توسعه مي دهد. اين صندوق ها بر 
روي امالك و مستغالت غيرمنقول مانند واحدهاي 
مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي سرمايه گذاري 
كرده و طبيعتا با افزاي��ش قيمت آن ملك در طي 
زمان، ارزش هر واحد سرمايه گذاري اين صندوق ها 
هم افزايش پيدا خواهد ك��رد. وجود برخي از مزايا 
براي اين صندوق ها نظير معافيت مالياتي، امكان 
ورود و سرمايه گذاري با هر ميزان از سرمايه و همين 
طور باال بودن نرخ س��ود توزيع��ي، اين صندوق ها 
را براي س��هامداران خرد جذاب كرده است. طبق 
قانون نرخ س��ود توزيعي صندوق بايد حداقل ۹۰ 
درصد باشد. در همين زمينه، مجيد عشقي رييس 
سازمان بورس، مي گويد: يكي از سياست هاي ما در 
سازمان بورس دعوت به سرمايه گذاري غيرمستقيم 
در بورس اس��ت. وي ادامه داد: بيش از ۹۰ درصد از 
سرمايه گذاران مس��كن بخش خصوصي هستند 
و مس��كن بخش مغفول مانده در بورس اس��ت. با 
صندوق امالك و مستغالت هر فرد مي تواند با مبلغ 
خرد سرمايه گذاري كند. نكته ديگر اين صندوق ها 
ني��ز تأمين مالي پروژه هاي مس��كن اس��ت. نظام 
بانكي نيز مي تواند از اين صندوق ها براي به جريان 
درآوردن امالك راكد اس��تفاده كرده و دارايي هاي 
بخش خصوصي و بانك ها را به خدمت بگيرد. رييس 
سازمان بورس تاكيد كرد: فروش متري مسكن نيز 
مي تواند در همين الگو تعريف شود و از اين جهت 
براي سرمايه گذاران خرد جذاب خواهد بود و حتي 
امكان دريافت اجاره بها را نيز به عنوان سود نقدي 
دريافت كند و ضمنًا دغدغه نقدشوندگي نيز وجود 
ندارد. عليرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهاد هاي 
مالي بورس گفته است: در حوزه امالك و مستغالت، 
5 موافقت اصولي براي تش��كيل صندوق امالك و 
مستغالت انجام شده اس��ت. ناصرپور افزود: از اين 
تعداد تنها يك صندوق مسير تاسيس، پذيره نويسي 
و انجام معامالت ثانويه را پشت سرگذاشته است. وي 
ادامه داد: چهار صندوق باقي مانده در مرحله تاييد نام 
قرار دارند و هنوز به مرحله پذيره نويسي نرسيده اند. 
معاون نظارت بر نهاد هاي مالي بورس تصريح كرد: 
ارزش اين صندوق ها بيش از ۲ هزار ميليارد تومان 
اس��ت و ۲ صندوق مربوط به بخش خصوصي و ۲ 
صندوق ديگر نيز به بانك ها تعلق دارد. در اين باره، 
مجتبي دانشي، كارشناس بازار سرمايه، مي گويد: 
سرمايه گذاران خردي كه توان خريد ملك را ندارند 
مي توانند با اس��تفاده از اين صندوق ها در بخش 
مسكن سرمايه گذاري كنند و ضمن حفظ ارزش 
پول در ش��رايط تورمي، از درآمد حاصل از اجاره 
امالك بهره  مند شوند. وي ادامه داد: با تقويت، تنوع 
و گسترش فعاليت صندوق هاي امالك و مستغالت 
فرآيند خانه دار ش��دن تدريجي مس��تاجران نيز 
محقق خواهد شد. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
تاكيد كرد: صندوق هاي امالك و مس��تغالت به 
سبب پوش��ش ريسك س��رمايه گذاري و كسب 
درآم��د اجاره از امالك، عايدي مناس��بي را براي 
سرمايه گذاران اين حوزه به دنبال خواهند داشت. 
بنابراي��ن گزارش، صندوق امالك و مس��تغالت 
نوعي س��رمايه گذاري ُخرد است كه در آن افراد 
به ج��اي خريد يك واحد كامل ملك نس��بت به 
خريد بخش كوچكي از يك ملك اقدام مي كنند.

خريد سهم
توسط صندوق توسعه ملي

تسنيم| محمدجواد دانش، معاون سرمايه گذاري 
داخلي صندوق توسعه ملي و عضو هيات عامل اين 
صندوق گفت: صندوق توس��عه ملي امس��ال وارد 
بازار كاموديتي ها از طريق بورس ش��ده است و اين 
صندوق امسال ۲ هزار ميليارد تومان سهام حدود 
1۰ شركت بورسي را در بازار سرمايه خريداري كرده 
است. معاون صندوق توسعه ملي گفت: ۹۰ درصد 
سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در حوزه انرژي 
و معادن است. در صندوق توسعه ملي به اين نكته 
مهم توجه داريم كه هرچه قدر در صنايع باالدستي 
نفت و گاز سرمايه گذاري كنيم، ۴۰ درصد ماحصل 
مش��مول درآمدهاي اختصاصي صندوق توسعه 
ملي اس��ت. وي افزود سرمايه گذاري براي توسعه 
يك مي��دان نفتي ي��ا گازي از جن��س بلندمدت 
اس��ت و مذاكرات مفصلي در اي��ن خصوص انجام 
ش��ده اس��ت. دانش در پاي��ان خاطرنش��ان كرد: 
عالقه منديم تا سطح 8۰ ميليارد دالر در طي 1۰ سال 
سرمايه گذاري در بخش باالدست انرژي انجام شود.

»تعادل«گزارشميدهد

بورس در جست وجوي آرامش

بازگشايي مرزهاي چين چه پيامي براي بازارها دارد؟
طبق اعالم رسمي سياس��تگذاران چيني، اين كشور 
قرار اس��ت در تاريخ 8 ژانويه ۲۰۲۳ و پس از گذش��ت 
1۰1۶ روز، مرزهاي��ش را به روي جهانيان بازگش��ايي 
كند. سياست »كوويد صفر« اين كشور را مي توان يك 
آزمايش اجتماعي و اقتصادي بدون سابقه معرفي كرد، 
سياستي كه در ابتدا غرور و شادي شي جين پينگ و در 
پايان، يك كابوس در بيداري براي بسياري از جمعيت 
1.۴ ميلياردي چين محسوب مي شود. براساس گزارش 
فرداي اقتصاد؛ قبل از اينكه واكسن ها در دسترس باشند، 
مقامات مي توانستند استدالل كنند كه اين رويكرد براي 
نجات جان افراد ضروري است اما در پايان، اين سياست با 
هزينه فوق العاده باال، شرايطي تاريك را ارايه داد. توليد 
ناخالص داخلي چين احتمااًل در سال ۲۰۲۲ كمتر از ۳ 
درصد رشد كرده باشد كه بسيار كمتر از هدف رسمي 
حدود 5.5 درصدي اس��ت. محدوديت هاي شديد در 
حمل و نقل، پيشرفته ترين زنجيره هاي تامين جهان 
را به هم ريخت. در ماه نوامبر س��ود توليد ش��ده توسط 
شركت هاي صنعتي نسبت به سال قبل ۹ درصد كاهش 
يافت. در همين حال، مبادالت بين چين و جهان خارج 
به كمترين ميزان خود در چند دهه گذشته رسيد. تعداد 
كمي از دانشجويان خارجي در اين كشور باقي مانده اند و 
گردشگري به خارج از كشور سقوط كرده است؛ به طوري 
كه خود »شي جين پينگ« به تازگي سفرهاي خارجي 
را پس از دو سال و نيم اقامت در چين از سر گرفته است.

    بقايي كه تاريخي شد
سياست كوويد-صفر بيشتر از چيزي كه در ابتدا انتظار 
مي رفت دوام آورد، اما در ادامه س��ريعتر از چيزي كه در 

تصور كسي باش��د، س��قوط كرد. در عرض چند هفته، 
چيني ها از سخت ترين محدوديت هاي جهان به پايان اين 
سياست رسيده اند و به طور كلي براي مردم عادي، ترس 
از قرنطينه از بين رفته است. پس از يك دوره آشفتگي، 
احتمااًل فعاليت اقتصادي به ش��دت بهبود خواهد يافت 
و افزاي��ش تقاضا براي انرژي و كاالها در سراس��ر جهان 
احساس خواهد شد. سرمايه گذاران و مديران چند مليتي 
مي توانند اميدوار باش��ند كه پس از يك مكث طوالني 
دردناك، از همكاران و كارخانه ها بازديد كنند. ارتباط و 
اتصال مجدد چين با جهان خارج، نشان دهنده پايان يك 
دوره نام آشنا و سخت است: »دوران همه گيري جهاني«.

    بهبود كامل به زمان نياز دارد
برگش��ت به حالت عادي فورا اتفاق نمي افتد. بر اساس 
يك ب��رآورد، در حال حاضر روزان��ه ۳۷ ميليون نفر در 
چين به كوويد مبتال مي شوند. بيمارستان ها در سيل 
بيماران غرق شده اند. مقامات به تعداد كمي از مرگ و 
ميرها اذعان مي كنند و با چالش بزرگي در راه نگه داشتن 
خطوط توليد صنايع روبرو هستند. تسال - خودروساز 
امريكايي، در شب كريسمس فعاليت خود را در كارخانه 
شانگهاي متوقف كرد. نگراني يكي از مديران اين شركت، 
احتمال مسدود ش��دن مجدد شهرها از سوي مقامات 
محلي است تا موارد ابتال به كرونا كاهش يابد. تامي وو از 
Commerzbank مي گويد اقتصاد ممكن است در 
سه ماه اول بازگشايي منقبض شود اما بهبود نيز زودتر 
از آنچه كه تحليلگران انتظار داش��تند به دست خواهد 
آمد. بس��ياري فكر مي كنند كه دوره نوسانات شديد تا 
پايان ماه مارس به پايان مي رسد. در آن نقطه، بهبودي 

آغاز خواهد شد كه بايد با پيشرفت سال قدرت بيشتري 
به خود مي گيرد. »لي پنگفي« كه تا همين اواخر مدير 
محصول يكي از ش��ركت هاي صنعتي-نرم افزاري در 
پكن بود، از جمله كساني اس��ت كه از بازگشت اوضاع 
به حالت عادي ابراز ناامي��دي مي كند. »لي« در فوريه 
گذش��ته زماني كه محدوديت ها انجام وظايف اساسي 
مانند سفر براي مالقات با مشتريان را تقريبا غيرممكن 
كرده بود، شغل خود را از دس��ت داد. او بخشي از سال 
گذش��ته را با خواهرش گذراند، اما مجبور شد به خانه 
خود در استان جيلين در شمال شرقي چين بازگردد، 
جايي كه چشم انداز اقتصادي حتي قبل از همه گيري 
نااميدكننده بود. او مي گويد: »مس��ائل آنقدر بي ثبات 
به نظر مي رسند كه حتي ش��ركت هاي بزرگ در حال 
كوچك سازي هستند. در مناطق ديگر دنيا، كارفرمايان 
نگران يك »اس��تعفاي بزرگ« هس��تند، به طوري كه 
كارگران كار را ت��رك مي كنند اما اين موضوع در چين 
نگراني كمتري را در بر مي گيرد. برخالف امريكا، دولت 
چين در طول همه گيري، خواه ناخواه بسته هاي محرك 
مالي صادر نكرد. اقتصاددانان معتقدند افرادي كه شغل 
خود را از دست داده اند، به سرعت سر كار باز مي گردند. 
به گفته كارشناس��ان مصرف نيز افزايش خواهد يافت. 
اگرچه در طول يكسال گذشته درآمدها كاهش يافته، 
اما كوويد صفر نيز هزينه ها را كاهش داده است؛ زيرا مردم 
از سفر و غذا خوردن در خارج از خانه اجتناب مي كنند. 
در مجموع، خانوارها يك س��وم درآمد خود را در سال 
گذشته پس انداز كردند. امسال بسياري در پي از دست 
دادن شغل، ركود دس��تمزدها و كاهش ارزش امالك، 
دوباره روي پاي خود خواهند ايس��تاد، به اين معني كه 

ولخرجي محدود خواهد ش��د. ژاكلين رونگ، از بانك 
bnp Paribas نيز تخمين مي زند كه مصرف خانوارها 
در سال ۲۰۲۳ حدود ۹ درصد رشد خواهد كرد كه يك 
بهبود بزرگ نس��بت به نرخ رشد س��ال قبل است، اگر 
نگوييم تالفي كامل براي پرهيز اجباري سال هاي اخير.

    رونق دوباره در مسكن چين؟
بازگشايي همچنين به نفع بخش پرچالش امالك چين 
خواهد بود، اگرچه تا حد زيادي به تصميمات سياسي 
بستگي دارد. در نوامبر، با كاهش محدوديت هاي كوويد، 
سياست گذاران دسترسي توسعه دهندگان امالك به 
منابع مالي را تس��هيل كردند. اين بايد به شركت هاي 
قوي تر كمك كند تا از پيش فرض اجتناب كنند و ساخت 
آپارتمان هايي را كه قباًل به خريداران خانه فروخته اند، 
به پايان برسانند. در كنفرانس كاري اقتصادي مركزي 
چين در دس��امبر، سياس��ت گذاران وعده دادند كه از 
»تقاضاي اساس��ي« در مقابل خريدهاي سفته بازانه 
حمايت كنند. براي اين منظور، آنها ممكن است كاهش 
بيشتري در نرخ وام مس��كن و الزامات پيش پرداخت 
در نظر بگيرند. طيف گسترده اي از پيش بيني ها براي 
عملكرد بخش امالك وجود دارد كه به طور كلي شامل 
ساخت و ساز، خدمات و اثاثيه مي شود. به گفته جينگ 
ليو از HSBC - يكي ديگر از بانك هاي چين، ش��روع 
دوباره فعاليت بازار امالك مي تواند در س��ال جاري ۳ 
درصد رشد كند؛ به اندازه اي كه ۰.۹ درصد به نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلي چين اضافه شود. او همچنين فكر 
مي كند كه در سناريوي خوشبينانه بازار امالك 5 درصد 

افزايش يابد و 1.5 واحد به رشد اقتصدي اضافه كند.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه تحليل محتواي اظهارات مسووالن شهرداري 
تهران نشانه هاي محكمي از حمله به عملكرد مديريت 
شهري پيشين در مساله آلودگي هوا و ترافيك دارد، 
اما اليه هاي زيرين اظهارات مديران ش��هري نش��ان 
مي دهد كه آنها نيز همچون سلف خود به اصل ماجرا و 
علل واقعي آلودگي هوا پي برده اند، اما تمايل ندارند به 
صورت علني و مستقيم آن را بيان كنند. در عين حال، 
تالش مي كنند با ايما و اشاره بگويند كه توپ آلودگي 
هوا در زمين دولت است. سخنگوي شهرداري تهران در 
تازه ترين اظهارات خود درباره آلودگي هوا در پايتخت از 
سويي تاكيد كرده كه شهرداري به تمام وظايف قانوني 
خود براي مبارزه با آلودگي هوا عمل كرده و مي كند و 
از سوي ديگر، گفته است: »صحبت از مبارزه با آلودگي 
هوا شبيه يك شوخي است«. در عين حال، با تاكيد بر 
ميزان باالي دي اكس��يد گوگرد در هوا كه به گفته او 
از سال 94 بي سابقه است، از رسانه هاي مي خواهد تا 

منشأ اين آلودگي را پيگيري كنند!
عبدالمطهر محمدخاني كه در يك برنامه تلويزيوني 
س��خن مي گفت، همچنين بدون توجه به شرايطي 
اقتصادي و تحريمي 4 س��اله اخير، مديريت گذشته 
شهري را به »نابود كردن« زيرساخت هاي حمل ونقل 

عمومي متهم كرده است. 

     شهرداري به وظايف خود عمل كرد
محمدخاني با پرداختن به شرايط فعلي آلودگي هواي 
پايتخت و در پاس��خ به اينكه مس��وول هواي پاك در 
تهران كيست، گفت قانون هواي پاك مسووليت هاي 
متع��ددي را براي دس��تگاه هاي مختل��ف از جمله 
ش��هرداري تهران در نظر گرفته است. مطابق قانون 
توس��عه حمل و نقل عمومي و گسترش فضاي سبز 
شهري از مهم ترين وظايف شهرداري در حل معضل 
آلودگي هواس��ت كه اين وظايف به ترتيب توس��ط 
معاونت حمل و نقل و معاونت خدمات ش��هري بايد 

پيگيري شود.
محمدخاني افزود: طي يك س��ال گذشته مجموعه 
شهرداري تهران تقريباً به تمامي وظايف خود در رابطه با 
حل بحران آلودگي هوا عمل كرده است. به عنوان مثال 
مطابق قانون سرانه فضاي سبز براي هر شهروند ۱۵ متر 
به طور ميانگين بايد باشد كه اين عدد اكنون در تهران 
به ۱۵.4۸ سانتي متر رسيده است، در اين يك سال و نيم 
اخير ما هزار و ۲۵۰ هكتار درختكاري در حومه پايتخت 
داشته ايم و دو پارك بزرگ به همراه تعدادي پارك هاي 

كوچك )پارك مادر و كودك( افتتاح كرده ايم.
وي ادامه داد: مطابق ماده ۷ قانون هواي پاك در رابطه 
با مديري��ت ترافيك نيز وظايفي متوجه ش��هرداري 
ش��ده اس��ت كه در اين رابطه طي يك سال گذشته 
مس��اله معاينه فني خودروها به اجرايي شدن طرح 
زوج و فرد به خوبي توسط مجموعه مديريت شهري 
پيگيري شده است. سخنگوي ش��هرداري تهران در 
ادامه پيرامون مصوبه ش��وراي شهر در رابطه با مساله 
نيم بها ش��دن بليت وس��ايل حمل و نقل عمومي در 
روزهاي آلودگي هواي ش��هر تهران نيز گفت: در اين 
رابطه كميته اضطرار آلودگي هواي تهران مصوبه اي 
داشته است كه اين مصوبه براي اجرايي شدن نياز به 
تاييد شوراي اسالمي شهر تهران دارد. قطعًا با تأييديه 
شورا، ما نيز زيرساخت هاي اجرايي شدن اين وعده را 

فراهم خواهيم كرد.

    اتهام نابودي حمل و نقل عمومي
به مديريت سابق

محمدخاني با اشاره به ميراث مانده از مديريت شهري 

قبلي در زمينه توس��عه حمل و نق��ل عمومي گفت: 
مديريت گذشته شهري زيرساخت هاي حمل ونقل 
عمومي را نابود كرد. مطابق قانون تهران نياز به حداقل 
۷۰۰۰ دس��تگاه اتوب��وس دارد. در س��ال 9۶ ميزان 
اتوبوس هاي تهران ۵۰۰۰ دس��تگاه بود، اما در دوره 
مديريت شهري پيش��ين تهران نه تنها به تعداد اين 
اتوبوس ها افزوده نش��د بلكه اين رقم پس از 4 سال به 

۲۰۵۰ عدد اتوبوس رسيد.
سخنگوي شهرداري تهران در پاسخ به سوال ديگري 
پيرامون كمك هاي دولت به ش��هرداري براي توسعه 
حمل و نقل عمومي اظهار كرد: اكنون با پيگيري هاي 
صورت گرفته ۳۰۰۰ اتوبوس فع��ال در تهران داريم 
كه ۳۰۰ عدد از اين دس��تگاه ها ب��ا همراهي دولت به 
ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت اضافه شده است. 
پيش بيني مي شود ۵۰۰ دس��تگاه ديگر نيز تا پايان 
سال با تالش شهرداري به چرخه حمل و نقل شهري 
پايتخت اضافه ش��ود. وي افزود: در ماه هاي گذش��ته 
نيز 4 ايستگاه مترو افتتاح ش��ده است و تا پايان سال 
شش ايستگاه ديگر هم افتتاح خواهيم كرد. همچنين 
با همكاري وزارت كش��ور قرار است تا روزهاي آينده 
۶۳۰ دستگاه ون وارد ناوگان حمل و نقل شهري شود.

    رسانه ها منشأ دي اكسيد گوگرد 
را پيگيري كنند

س��خنگوي ش��هرداري تهران در بخش ديگري از 
س��خنان خود اظهار كرد: ش��هرداري همانطور كه 
اش��اره ش��د به وظايف خود در رابطه با حل بحران 
آلودگي هوا عمل كرده اس��ت، ام��ا موضوع اصلي 
آلودگي امروز ميزان دي اكسيد گوگرد در هواست 
كه از سال 94 بي سابقه است و اينكه منشأ آلودگي 

كجاست؟ رسانه ها پيگيري كنند.
 محمدخان��ي كه در ي��ك برنامه تلويزيوني س��خن 
مي گفت، اف��زود: متروي تهران ۱۱ خ��ط دارد و بايد 
روزانه حداقل ۳ ميليون مسافر را جابه جا كند. ما با اين 
عدد هنوز فاصله داريم و تا زماني كه عزمي ملي براي 
توسعه حمل و نقل عمومي وجود نداشته باشد و نتوانيم 
مترو را توسعه دهيم يا ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد 

نياز براي ناوگان اتوبوسراني شهر را تامين كنيم، عماًل 
صحبت از مبارزه با آلودگي هوا شبيه يك شوخي است.

سخنگوي ش��هرداري تهران در رابطه با وعده هاي 
دولت و تصميمات گرفته شده براي توسعه حمل و 
نقل ش��هري تهران نيز توضيح داد: دولت وعده داده 
بود در س��ال ۱4۰۰ در تامين 9۰۰ دستگاه اتوبوس 
به ش��هرداري كمك كند ك��ه از اين ع��دد تاكنون 
۱4۰ دس��تگاه آن محقق شده است. وي تاكيد كرد: 
حضور آقاي زاكاني در جلس��ات اخير هيات دولت و 
تصميمات گرفته شده نويدبخش اتفاقات خوب براي 

حمل و نقل عمومي تهران در روزهاي آتي است.

    گاز متان
 براي سالمتي مردم زيان آور نيست

سخنگوي شهرداري تهران پيرامون وجود گاز متان در 
هواي تهران هم گفت: متان آالينده هوا و آسيب زننده 
به سالمتي مردم نيست و اين گاز اثري غيرمستقيم بر 
محيط زيست دارد. بنابراين وجود آن در هوا براي مردم 
بحران زا نيست، اما بايد از پيشرفت آن به دليل اثرات 
غير مستقيم كه بر محيط زيست دارد، جلوگيري شود.

 به گفته وي، برخالف آنچه رس��انه ها گفتند منشأ 
متان در تهران مجموعه آراد كوه نيس��ت و ما نيز با 
همراهي دانشكده محيط زيس��ت دانشگاه تهران 
به دنبال پيدا كردن منش��أ توليد متان در پايتخت 
هستيم. البته اينجا الزم است بگويم براي مجموعه 
آرادكوه نيز دارد اتفاق��ات خوبي مي افتد كه منجر 

به كاهش تجميع پسماند در اين منطقه مي شود.

    كمبود مترو ربطي به تحريم ندارد!
طي 4 سال اخير و در پي نوسان هاي شديد اقتصادي 
ناشي از خروج امريكا از برجام اغلب شهروندان به رابطه 
ميان تحريم ها و سخت ش��دن شرايط زندگي خود و 
اطرافيان خود نه تنها پي برده اند كه به يقين رسيده اند. 
اما ظاهرا از آنجا كه مس��ائل و مش��كالت معيش��تي 
دامن گير مسووالن دولتي و مسووالن شهري نيست، 
آنها نمي توانند درك درستي از واقعيت هاي حاكم بر 
زندگي داشته باش��ند، يا دستكم نمي خواهند وجود 

اين رابطه را تاييد كنند. دامنه اين انكار حتي به حوزه 
كاري اين دسته از مس��ووالن رسيده است. نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي يك مثال ساده از اين ماجرا 
است. از آنجا كه تامين هزينه خريد ناوگان شهري براي 
شهرداري باال است و اين نهاد به تنهايي نمي تواند چنين 
كار بزرگي را پيش ببرد، به ناچار دولت بايد هزينه آن 
را بپردازد. همچنين براي خريد و پرداخت پول خريد 
ناوگان مترو يا اتوبوس، مجاري انتقال پول ميان كشور 
خريدار و كشور فروشنده باز باشد. اما از سويي دولت در 
تنگناي مالي شديد ناشي از تحريم ها و افت درآمدهاي 
نفتي قرار دارد و از س��وي ديگر در صورت وجود پول 
كافي، مسيرهاي انتقال آن باز نيست. در نتيجه نوسازي 
ناوگان نيز صورت نمي گيرد. در اين ش��رايط عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران گفته كه كمبود واگن در مترو 
ربطي به تحريم ها ن��دارد، اما علت اصلي و واقعي اين 

كمبود را نيز اعالم نكرده است. 
به گزارش ايسنا، زاكاني در حاشيه جلسه هيات دولت 
گفت: كمبود واگن در مترو داريم، اما ربطي به تحريم 
ندارد. وي با اشاره به اينكه برخي ها خيلي حرف مي زنند 
كه واقعيت ندارد، افزود: ش��هرداري تهران در تامين 
واگن هاي متروي پايتخت در مرحله نخست اقدام به 
خريد ۱۰۵ دستگاه واگن داخلي كرده است. در قدم 
بعد نيز برنامه خريد ۶۳۰ واگن از خارج از كش��ور در 
حال پيگيري است و امروز نيز صحبت هايي با معاون 
اول رييس جمهور انجام شد كه اگر عملياتي شود بخش 

عمده مشكالت متروي تهران حل مي شود.
وي در پاس��خ به اينك��ه در آلودگي ه��واي پايتخت 
ش��هرداري تهران چقدر مقصر اس��ت، بيان كرد: در 
راس��تاي قانون هواي پاك ما تمام تكاليف خودمان 
را داريم انجام مي دهيم. س��ياه نمايي هايي كه انجام 
شده، نادرست است و مجلس و دستگاه هاي نظارتي 
به دقت اين مساله را بررس��ي كرده اند. زاكاني يادآور 
شد: ۲۳ دس��تگاه متولي موضوع هواي پاك هستند 
كه شهرداري يكي از اين دستگاه هاست كه در بررسي 
نهادهاي نظارتي در بحث افزايش آلودگي هوا مقصر 
شناخته نشد و تخريب هايي كه از سوي برخي ها انجام 

مي شود مبتني بر سياه نمايي و سياست زدگي است.

ايرانشهرمسكن

ادامه از صفحه اول
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چه كسي مسوول ساخت مسكن 
است؟

گ�روه راه و شهرس�ازي| در پي اظهارنظر محمد 
مخبر، مع��اون اول رييس جمهور مبني بر اينكه قرار 
نيست دولت مسكن بسازد، محمدرضا رضايي كوچي، 
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي نيز 
تاكيد كرد: قطعا دولت نبايد مس��تقيما وارد ساخت 
مس��كن ش��ود اما بايد با فراهم كردن زمين مناسب، 
مصالح ساختماني ارزان قيمت و ارايه تسهيالت مناسب 
بخش خصوصي را در ساخت مسكن همراهي كند. اين 
در حالي است كه بر اساس ماده يك قانون جهش توليد 
مسكن دولت مكلف به ساخت يك ميليون مسكن در 
سال ش��ده است. رضايي كوچي با اش��اره به ضرورت 
اهتمام بخش هاي مختل��ف دولت براي اجراي قانون 
جهش توليد مسكن، بيان كرد: باتوجه به تغييراتي كه 
در وزارت راه و شهرسازي اتفاق افتاده است، اميدواري 
ما براي اجراي قانون جهش توليد مسكن كمي بيشتر 
شده است. اكنون مدل هاي مختلفي براي تامين منابع 
مالي ساخت مسكن تعريف شده است. عمده مشكل 

در ساخت مسكن به تامين منابع مالي باز مي گردد.
وي در گفت وگو با ايس��نا اظهار ك��رد: با تاكيدي كه 
ش��خص رييس جمهور بر ساخت مس��كن داشته و 
پيگيري وزير راه و شهرس��ازي و كميس��يون عمران 
مجلس به دنبال همكاري بانك ها در ارايه تسهيالت 
براي ساخت مس��كن هس��تيم تا بتوانيم از ظرفيت 
بانك ها و تس��هيالت بانكي استفاده بيشتري داشته 
باشيم. امروز ساخت يك واحد ۱۰۰ متري حدود يك 
ميليارد تومان هزينه بر م��ي دارد. اگر ما حدود ۵۰۰ 
ميليون تومان تسهيالت ارايه دهيم بالغ بر ۵۰۰ ميليون 
تومان نيز بايد آورده فرد باشد. نماينده مردم جهرم در 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: ساخت مسكن 
نسبت به سال گذشته سخت تر شده است اما باز هم ما 
معتقد هستيم كه ساخت مسكن انجام شدني است. 
مسووليت ساخت مسكن بايد بر عهده بخش خصوصي 
باش��د. دولت به هيچ عنوان نبايد وارد س��اخت و ساز 
مسكن شود. اما دولت بايد به بخش خصوصي كمك 
داده و از بخش خصوصي پش��تيباني كند. وي تاكيد 
كرد: دولت بايد براي ساخت مسكن زمين در اختيار 
بخش خصوصي قرار داده و تسهيالت مناسب به اين 
بخش ارايه كند. مصالح ساختماني مورد نياز را نيز با 
قيمت مناسب فراهم كند. اما دولت نبايد مستقيما وارد 
ساخت مسكن شود. بايد از ظرفيت بخش خصوصي و 
انبوه سازان براي ساخت مسكن استفاده شود. از سوي 
ديگر بخشي از مردم هستند كه خودشان زمين دارند 
و ما بايد در صدور پروانه ساختماني و ارايه تسهيالت به 

آنها كمك كنيم تا مسكن ساخته شود.

برجام و سونامي فشار غرب
 عليه ايران 

 البت��ه ارتباطي در حد دس��ت دادن نيز ميان مكرون و 
اميرعبداللهيان ش��كل گرفت، همان طور كه ارتباطي 
هم مي��ان وزير خارجه ايران با وزير خارجه عربس��تان 
شكل گرفت، اما در عين حال خط كشي هاي منفي هم 
تداوم دارد. به رغم همه اين فضاسازي ها، معتقدم همه 
پنجره هاي پيش روي برجام بسته نشده و هنوز مي توان 
اين روند را احيا كرد. در واقع هدف غربي ها اين اس��ت 
كه فشار بيش��تري عليه ايران شكل بدهند. هدف اين 
فشارها هم هدايت ايران به سمت پذيرش خواسته ها و 
پيشنهادهاي آنهاست. جدا از برجام موضوعات منطقه اي 
براي غربي ها بسيار مهم است. غربي ها خواستار كاهش 
دامنه نفوذ سياسي و امنيتي ايران هستند. از سوي ديگر 
با توجه به اينكه تامين بيش از 4۰ درصد انرژي جهان از 
اين منطقه صورت مي گيرد، آنها مايل نيستند جنگي در 
اين منطقه شكل بگيرد. غربي ها به خاطر تجربه امريكا از 
حمله به عراق و افغانستان مايل به گشودن جبهه تازه اي 
در منطقه نيستند. اساسا امريكا اجازه شكل گيري جنگي 
تازه در منطقه را هم نمي دهد. ايران هم مطالبات متفاوتي 
دارد؛ اين روزها ه��م اميرعبداللهيان و هم باقري اعالم 
مي كنند كه به دنبال مذاكره هس��تند. ايران براي حل 
مشكالت اقتصادي و بهبود وضعيت انتظارات تورمي 
به دنبال احياي مذاكرات است. نرخ ارز باال رفته و ايران 
به دنبال مهار نوسانات ارزي است. سفر سرد گروسي به 
ايران يكي ديگر از نشانه هايي است كه مشخص مي كند 
مذاكرات در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. اين س��ردي 
روابط با آژانس اگ��ر ادامه پيدا كند، فضا براي عملياتي 
كردن مكانيسم ماشه فراهم مي شود و تحريم هاي قبل 
از س��ال ۲۰۱۵ عليه ايران اعمال مي شود. اين روند هر 
روز فضاي امنيتي عليه ايران را عميق تر كرده و احتمال 
موفقيت برجام را كمتر مي كن��د. در اين فضاي خاص 
ايران بايد راهبرد مشخصي هم در خصوص مذاكرات و 
هم در خصوص مسائل منطقه اي در پيش بگيرد. از سوي 
ديگر در صحنه داخلي هم بايد راهكاري انديشيده شود 
تا آشتي ملي ايجاد شده و فضا براي بهبود فراهم شود. 
اگر در عرصه داخلي و خارجي تدابير الزم صورت بگيرد، 
مي توان اميد داشت كه چشم اندازهاي پيش روي برجام 

روشن تر شده و زمينه براي توافق فراهم شود.

 بازگشت ارز ترجيحي 
به اقتصاد ايران

وضعي��ت فعل��ي و واقعيت هاي اقتصادي كش��ور هم 
نشان مي دهد كه فعال نش��انه اي از حل مشكل تورم و 
احياي برجام مشاهده نمي ش��ود و در مرحله دوم هم 
نشانه اي از بهبود سياست هاي پولي و كنترل تورم وجود 
ندارد. نه مذاكرات برجامي در مس��ير احيا قرار دارد و نه 
سياست گذاري هاي اقتصاد و مديريتي به گونه اي است 
كه نش��انه اي از بهبود نمايان شود. با اين وضعيت بعيد 
است كه سيستم بتواند راهكار اقتصادي درستي براي 
تقويت ارزش پول ملي تدارك ببيند. بنابراين افزايش 
تورم، نوس��انات ارزي و تداوم مشكالت ارزي محتمل 
است. در اين شرايط تصويري نسبي از بودجه سال آينده 
ارايه شده است كه با دنبال كردن آن مي توان وضعيت 
آينده را هم تحليل كرد. بر اساس اعالم وزير اقتصاد سقف 
منابع عمومي دولت در بودجه ۱4۰۲ رقمي حدود دو 
هزار هزار ميليارد تومان است كه نسبت به اليحه بودجه 
سال ۱4۰۱، بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان معادل 4۵ 
درصد رشد داشته و در مقايسه با آخرين اليحه بودجه اي 
كه حسن روحاني به مجلس فرستاد، بيش از دو برابر شده 
است. اين اعداد و ارقام نه تنها نشانه اي از بهبود را در خود 
ندارند، بلكه باعث رشد احتمالي نقدينگي در سال آينده و 
رشد تورم و نوسانات در بازارها خواهند شد. از سوي ديگر 
دولت به دنبال آن است كه از طريق ماليات، درآمدهاي 
مورد نياز خود را تامين كند؛ اين روند هم باعث بروز مشكل 
براي توليد و فشار بيشتر به حقوق بگيران خواهد شد. همه 
اين گزاره ها نشان مي دهد كه متوليان ابتدا بايد برجام را 
احيا كنند و در مرحله بعد تصميم سازي هاي خود را بر 

مبناي علم و دانش اقتصادي قرار دهد.

اينترنت طبقاتي را ذره اي 
قبول نداريم

 VPN به همين دليل درخواس��ت انحصار اينترنت يا 
طبقاتي براي اعضاي نصر را اقدام درستي نمي دانيم.

اسالمي در واكنش به مسائل مطرح شده از سوي مركز 
ملي فضاي مجازي براي معرفي نماينده از س��وي متا 
و احتمال فيلتر قانوني اينس��تاگرام گفت: »اين اقدام 
كمكي به شرايط كش��ور نمي كند. چيزي كه مي تواند 
كس��ب وكارها را نج��ات دهد، ي��ك تنفس مصنوعي 
نيست، بلكه تنفس طبيعي در فضاي رقابتي با حضور 

پلت فرم هاي خارجي است.«

پيشرفت ۱۵ درصدي
مسكن دولتي در شهرهاي جديد

مقام مسوول شركت عمران شهرهاي جديد ايران با 
اعالم پيشرفت فيزيكي ۱۵ درصدي واحدهاي نهضت 
ملي مسكن، گفت:  بزودي عمليات اجرايي ۱۰۰ هزار 
واحد آغاز مي ش��ود. به گزارش تس��نيم، حبيب اهلل 
چاغروندي معاون فني، مهندس��ي شركت عمران 
ش��هرهاي جديد با يادآوري اينكه س��هم شهرهاي 
جديد در نهضت ملي مسكن ۷۰۱۰ هزار واحد است 
ك��ه ۲۰۰ هزار واحد طي دو مرحله در س��ال جاري 
آغاز ش��د و ۱۰۰ هزار واحد ديگر نيز تا قبل از پايان 
سال آغاز شود. وي با اعالم اينكه ميانگين پيشرفت 
فيزيكي واحدهاي آغاز شده طرح نهضت ملي مسكن 
در ش��هرهاي جديد حدود ۱۵ درصد اس��ت، گفت: 
تاكنون حدود 9۵ هزار متقاضي واريز وجه داشته اند 
كه اميدواريم در اجراي طرح نهضت ملي مسكن در 

شهرهاي جديد مشاركت مردم تقويت شود.

پيشنهاد فعاليت سامانه امالك
و اسكان زيرنظر رييس جمهور

افشين پروين پور، كارش��ناس مسكن با بيان اينكه 
سامانه امالك و اسكان در سطح وزارت راه و شهرسازي 
نيست گفت: بايد در اين سامانه ركوردها به طور كامل 
ثبت ش��ود تا بتوان از آن اس��تفاده كرد. به گزارش 
تسنيم، پروين پور در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به 
اينكه سامانه امالك و اسكان، اظهار كرد: اصوال بين ۷۰ 
تا ۸۰ درصد اطالعاتي كه هر دولتي براي برنامه ريزي 
احتي��اج دارد، اطالعات مكان محور هس��تند. اين 
سامانه ها نقش كليدي در برنامه ريزي صحيح دولت 
دارند. وي با يادآوري اينكه س��امانه امالك و اسكان 
سال 94 از سوي دولت وقت به وزارت راه و شهرسازي 
ابالغ ش��د، افزود: تا امروز ركوردهايي در اين سامانه 
ثبت شده، اما خروجي كاملي كه بايد داشته باشد تا 
بر اساس آن برنامه ريزي و سياست گذاري كرد تا االن 
اتفاق نيفتاده است. وي با بيان اينكه اطالع دقيقي از 
ميزان اطالعات وارد شده به اين سامانه ندارم، تصريح 
كرد: مهم اين اس��ت كه در چنين سامانه هايي بايد 
به طور كامل ركوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده 
كرد. كارش��ناس مسكن گفت: با توجه به تجربه ۱۵ 
ساله ام به نظرم اين كار -سامانه امالك و اسكان- در 
سطح وزارت راه و شهرسازي نيست و بايد باالتر بيايد، 
اين سامانه در سطح رييس جمهوري است. پروين پور 
با بيان اينكه در اين رابطه بايد س��تادي به رياست 
رييس جمهوري براي اين منظور تشكيل شود، اضافه 
كرد: اصوال بخش مس��كن يك مساله بين بخشي 
است و فقط با عملكرد وزارت راه و شهرسازي پيش 
نمي رود و بايستي دستگاه هاي مختلف وظيفه خود 
را در اي��ن رابطه انجام دهند. ممكن اس��ت وزراي 
مختلف كه س��امانه هاي مختلفي دارند همكاري 
الزم را با وزير راه و شهرسازي نداشته باشند. وي با 
اشاره به ضرورت طرح مساله سامانه امالك و اسكان 
در جلسات شوراي عالي مسكن، تاكيد كرد: هيچ 
جاي دنيا موضوع مس��كن پيش نرفته مگر اينكه 
اراده سياسي حاكميت بوده كه كار پيش رفته است.

لزوم دسترسي وزارت راه
به سامانه اطالعات امالك دولتي

مجتبي يوسفي، عضو كميس��يون عمران مجلس 
شوراي اسالمي خواستار تسهيل دسترسي وزارت 
راه و شهرس��ازي به س��امانه امالك دولتي از سوي 
وزارت اقتصاد ش��د. به گزارش ايس��نا، يوسفي در 
تذكري شفاهي در جريان جلسه علني ديروز مجلس 
شوراي اس��المي خطاب به وزير اقتصاد بيان كرد: 
براساس ماده ۱۰ و ماده ۲۱ قانون جهش توليد مسكن 
زمين هاي مازاد دولتي بايد در اختي��ار وزارت راه و 
شهرسازي براي ساخت مسكن قرار گيرد. از سويي 
ديگر رييس جمهور نيز اهتمام الزم براي س��اخت 
مسكن داشته و شش جلس��ه شوراي عالي مسكن 
تشكيل شده است. وي اظهار كرد: از آقاي خاندوزي 
انتظار مي رود سامانه سادا كه اطالعات امالك دولتي 
در آن ثبت مي شود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي 

قرار دهد تا زمين هاي دولتي شناسايي شود.

سخنگوي شهرداري تهران: صحبت  از مبارزه با آلودگي هوا شبيه يك  شوخي است

شهردار تهران تغيير كاربري منازل مسكوني به پاساژ را رد كرد

شوخي  با سالمت مردم

ردپاي پاساژسازي هاي يك شبه  در ترافيك پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

تغيير كاربري برخي ساختمان ها از مسكوني به تجاري 
منجر به اخ��الل در ترافيك برخي خيابان هاي اصلي 
پايتخت ش��ده و از همين رو، پليس راهور را به انتقاد 
واداشته اس��ت. اگر چه طي سال هاي اخير، مديريت 
ش��هري بدون اش��اره به وجود چنين مشكلي، روي 
ساخت پاركينگ هاي عمومي تاكيد داشته است و در 
حال حاضر نيز برنامه ساخت چنين پاركينگ هايي را 
پيگيري مي كند، اما شهرداري فعلي پايتخت مساله 
تغير كابري مس��كوني به تجاري را رد ك��رد و وجود 
اين مس��اله را به دوره هاي قبلي نسبت داد. حال آنكه 
نمي توان براي ب��روز چنين پدي��ده اي زمان دقيقي 
مشخص كرد. بي گمان، با توسعه شهرها و معابر اصلي، 
ني��از به ايجاد مراكز اقتصادي و تج��اري تازه نيز بروز 
پيدا مي كند و مالكان واحدهاي مسكوني را به سمت 
تغيير كاربري س��اختمان هاي خود س��وق مي دهد. 
چه آنكه از سويي، چنين ساختماني به دليل توسعه 
خيابان مربوطه آرامش سابق را ندارد و از سوي ديگر، 
همين توسعه فرصت تازه اي را براي مالك ايجاد كرده 
است كه با سرمايه اوليه، بهره برداري و سود بيشتري 
را به دست آورد. در چنين شرايطي، شهردار تهران در 
واكنش به اظهارات س��ردار هاديانفر مبني بر تبديل 
منازل به پاس��اژ ها و مغازه ها ب��دون رعايت توقف گاه 
يا پاركينگ گفت: اين موضوع ناظر به گذش��ته است 
و در گذش��ته عالقه من��دي زيادي به اي��ن بود كه به 
سمت تغيير كاربري و تجاري شدن منازل بروند، اما 
االن اينطور نيس��ت. رويكرد تغيير كرده اس��ت و در 
بس��ياري از بافت هاي شهري عالقه مندي به ساخت 

منازل مسكوني است. عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
در واكنش به اظهارات سردار هاديانفر، رييس پليس 
راهور مبني بر اينكه در برخ��ي از خيابان هاي اصلي 
منازل تبديل به پاساژ و مغازه ش��ده اند آن هم بدون 
رعايت پاركينگ و توقف گاه و ش��هرداري اس��ت كه 
مجوز تجاري به ملك مسكوني مي دهد و اين موضوع 
باعث ترافيك مي شود، گفت: در حال حاضر رويكردي 
كه در ش��هر وجود دارد بيشتر اين است كه از سمت 
تجاري به مسكوني برويم و برعكس اين موضوع است. 
وي ادامه داد: اين موضوع كه سردار هاديانفر مطرح 
كرده اند ناظر به گذشته است و در گذشته عالقه مندي 
زيادي به اين بود كه به سمت تغيير كاربري و تجاري 
ش��دن منازل بروند اما االن اينطور نيست و رويكرد 
تغيير كرده است و در بس��ياري از بافت هاي شهري 

عالقه مندي به ساخت منازل مسكوني است.

    4۵0 ميليون تومان
 هزينه احداث هر پاركينگ

بروز و ظه��ور پديده تغيير كاربري س��اختمان هاي 
مس��كوني به واحدهاي تجاري چه جديد باشد، چه 
قديم��ي، در حال حاضر منجر به اخ��الل در ترافيك 
بخش هايي از ش��هر شده اس��ت. از همين رو، به باور 
برخي كارشناس��ان و همچنين مس��ووالن شهري، 
اح��داث پاركينگ هاي عموم��ي در چنين مناطقي 

ضروري است.
با اين حال، به گفته معاون فني و مهندس��ي سازمان 
حمل ونق��ل و ترافيك ش��هرداري ته��ران، احداث 
مجتمع ه��اي پاركين��گ عمومي به تنهاي��ي از نظر 

اقتصادي به صرفه نيس��ت، زيرا ايج��اد هر يك واحد 
پاركينگ در اين مجتمع ها بين 4۰۰ تا 4۵۰ ميليون 
تومان هزينه مي برد. محمدرضا شيخ بهايي، معاون فني 
و مهندسي س��ازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران در گفت وگ��و با ايلنا در اين باره گفت: ش��كي 
در وجود معضل كمبود جاي پارك در تهران نيس��ت 
و ش��هرداري همين حاال برنامه هايي را براي احداث 
پاركينگ ه��اي عمومي در دس��تور كار دارد. البته ما 
معتقديم كه بايد نگرش جدي��دي درباره نرخ تعرفه 
پاركينگ عمومي شكل بگيرد و بهتر است اين تعرفه 
به صورت منطقي افزايش پيدا كند.  وي افزود: احداث 
مجتمع هاي پاركينگي به تنهايي از نظر اقتصادي به 
صرفه نيس��ت و ايجاد هر يك واحد پاركينگ در اين 
مجتمع ها بي��ن 4۰۰ تا 4۵۰ ميلي��ون تومان هزينه 
مي برد. بنابراين وقت��ي چنين هزينه اي براي احداث 
پاركينگ هاي عمومي صرف مي ش��ود، بايد شرايط 
اس��تفاده از اين پاركينگ ها را به نحوي تغيير دهيم 

كه توسعه آنها داراي صرفه اقتصادي بيشتري باشد. 
ش��يخ بهايي درباره ديگر داليل موج��ود براي لزوم 
افزايش ن��رخ تعرفه پاركينگ ه��اي عمومي توضيح 
داد: از نظر مهندس��ي حمل و نقل، مديريت شهري 
نبايد طرح هايي را اجرا كند كه جاذب بيشتر سفرهاي 
خودرويي باشد. يعني ما نبايد فضايي را ايجاد كنيم كه 
رانندگان بتوانند با مبلغ پاييني خودروهاي شخصي 
خود را به محدوده مركزي شهر بياورند و آن را پارك 
كنند. اين در حالي اس��ت كه توسعه پاركينگ هاي 
عمومي در محدوده مركزي ش��هر، به نوعي تشويق 
شهروندان براي استفاده بيشتر از خودروهاي شخصي 

محسوب مي شود كه تشديد ترافيك و آلودگي هوا را به 
همراه دارد.  معاون فني و مهندسي سازمان حمل ونقل 
و ترافي��ك ادام��ه داد: زماني توس��عه پاركينگ هاي 
عمومي بايد در اولويت ق��رار گيرد كه ما حمل و نقل 
عمومي را توس��عه داده باش��يم. همچنين با توجه به 
هزينه بر بودن احداث پاركينگ هاي عمومي، ما بايد 
جانمايي ويژه اي را براي مجتمع هاي پاركنيگي انجام 
دهيم تا اين پاركينگ ها در مناسب ترين نقطه ممكن 
ساخته شوند. بررسي ها نشان مي دهد كه بهترين نقاط 
موجود در سطح شهر تهران براي احداث پاركينگ هاي 
عمومي، نقاط ورودي محدوده هاي آلودگي هوا و كنار 
ايستگاه هاي مترو هستند و توسعه اين پاركينگ ها در 

مركز شهر از نظر ترافيكي توجيهي ندارد. 
اين مقام مسوول در شهرداري تهران تاكيد كرد: با وجود 
تمام اين صحبت ها، شهرداري نسبت به انجام وظيفه 
خود براي توسعه پاركينگ هاي عمومي در سطح شهر 
غفلت نكرده است و همين حاال در منطقه ۱۲ تهران دو 
زمين براي احداث مجتمع پاركينگي شناسايي شده و 
يك زمين ديگر نيز در اين منطقه به صورت مشاركتي 
در دست بررس��ي قرار دارد. همچنين در منطقه ۱۱ 
نيز چند زمين براي اح��داث پاركينگ عمومي مورد 
بررسي قرار گرفته است.  وي تصريح كرد: در حال حاضر 
طرح هاي احداث پاركينگ عمومي در مناطق ۲۰، ۱۸ 
و ۱۵ تهران در دست اجرا قرار دارد و ساخت مجتمع 
پاركينگي در منطقه ۱۶ نيز در مرحله بررسي اسناد 
مناقصه قرار دارد و به زودي آغاز خواهد شد. همچنين 
اخيرا بزرگ ترين پاركينگ زيرزميني تهران با ظرفيت 

۵۵۰ جاي پارك در منطقه ۱4 افتتاح شد. 



وزير ارتباطات پس از واكنش ها نس��بت ب��ه ارايه اينترنت 
طبقاتي اظهار كرد كه چيزي به نام اينترنت طبقاتي نداريم 
و تنها قرار اس��ت كه دسترسي برخي متخصصان وسيع تر 
شود و تا پايان دي ماه س��رويس با كيفيت مناسب تر براي 
برنامه نويس ها و كاربران حرفه اي معرفي خواهد ش��د. به 
گفته او، چنين سرويسي به علت عدم دسترسي اين دسته از 
 ،VPN كاربران به سايت هاي تحريم شده و نياز به استفاده از
ارايه خواهد ش��د. اين در حالي است كه قوه قضاييه موظف 
شده با همكاري وزارت ارتباطات با فروشندگان فيلترشكن  
غيرمجاز برخورد قانوني و متخلفين را مجازات كند و طبق 
تصميم جديد قرار اس��ت توليد كنندگان، فروش��ندگان و 
توزيع كنندگان وي پي ان ها و فيلتر شكن هاي غيرمجاز از اين 
پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسالمي شده 
و در مورد اشخاص حقوقي عالوه بر مجازات مندرج در ماده 
۷۵۳، نسبت به شركت تجاري يا موسسه متخلف، لغو امتياز 
و تعطيلي نيز رقم خواهد خورد.در حالي كه سخنان رييس 
شركت ارتباطات زيرساخت درباره ارايه سرويس اينترنتي 
با كيفيت مناس��ب تر براي برنامه نويس ها، با واكنش هاي 
بس��ياري روبرو ش��ده بود، اما وزير ارتباطات ب��ار ديگر اين 
سخنان را تكرار و از اجرايي شدن اين وعده تا پايان دي خبر 
داد. عيسي زارع پور روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت 
درباره اينترنت طبقاتي در كشور گفت: »ما چيزي به اسم 
اينترنت طبقاتي نداريم؛ براي ما همه مردم خاص هستند. 
بر اساس مصوبه اي كه از س��ال ها پيش وجود داشته است، 
برخي متخصصان مثل فريلنس��رها و آزادكارها دسترسي 
وسيع تر دارند، اما چيزي به اسم اينترنت طبقاتي نداريم.« 
زارع پور در شرايطي بر نداشتن اينترنت طبقاتي در كشور 
تأكيد كرد كه درعين حال وعده داد تا پايان دي ماه سرويس 
با كيفيت مناسب تر براي برنامه نويس ها و كاربران حرفه اي 
معرفي خواهد شد. به گفته او، چنين سرويسي به علت عدم 
دسترسي اين دسته كاربران به سايت هاي تحريم شده و نياز 
به استفاده از VPN، ارايه خواهد شد. تأكيد وزير ارتباطات بر 
طبقاتي نشدن اينترنت، آن هم در شرايطي كه قول اينترنت 
ويژه به متخصصين داده، همچنان در ابهام است. اخيراً ارايه 
اينترنت با دسترسي هاي متفاوت مورد مخالفت بسياري از 
كارشناس��ان و نهادهاي صنفي قرار گرفته؛ انجمن تجارت 
الكترونيك با انتشار بيانيه اي اعالم كرد »اينترنت طبقاتي، 
غيراخالقي و غيرتخصصي است.« همچنين رييس شركت 
ارتباطات زيرساخت، هشتم دي ماه ضمن توضيح درخصوص 
علت كندي اينترنت، از وعده وزارت ارتباطات براي حل اين 
مشكل براي برخي كاربران حرفه اي نظير برنامه نويسان خبر 
داده بود. زارع پور همچنين در حاش��يه جلسه هيات دولت 
درباره آخرين روند توسعه و پيشرفت پروژه فيبرنوري گفت: 

»پروژه فيبر ن��وري منازل و كس��ب و كارها طبق روال جلو 
مي رود. بيش از دو ميليون پوشش ايجاد شده است و از رسانه 
ملي مي خواهيم شيريني اين سرعت باال در شهرهاي مختلف 
را به مردم بگويد و تبليغ كنيد. درحال حاضر از اين دو ميليون 

ظرفيت، فقط ۳00 هزار ظرفيت درحال استفاده است.« 

  بسياري از سايت هاي تحريمي
 به فيلترشكن نياز دارد

عيسي زارع پور همچنين به مشكلي كه برنامه نويس ها با آن 
روبرو هستند، اشاره كرد و گفت: »مشكلي كه اكنون وجود 
دارد، دسترسي برخي از كاربران مخصوصًا برنامه نويسان و 
كاربران حرفه اي به سايت ها و سرويس هايي است كه به داليل 
مختلف ايران را تحريم  كرده اند. تا پيش از اين، كاربران از طريق 
VPN به چنين سايت ها و سرويس هايي دسترسي داشتند.« 
به گفته وي، براي حل مشكل اين دسته از كاربران هم در وزارت 
ارتباطات و هم در بخش خصوصي سرويس هايي ارايه شده و 
هم اكنون دسترسي به بسياري از سايت هاي تحريمي بدون 
نياز به فيلترشكن امكان پذير است: »با اين  وجود، در همين ماه 
)دي ماه 1401( سرويسي با كيفيت مناسب تر براي اين دسته 

كاربران معرفي خواهد شد.« 

  ظرفيت شبكه كشور
بيش از نياز سرويس هاي داخلي است

وزير ارتباطات با تأكيد بر اينكه ظرفيت شبكه كشور بيش از 
نياز سرويس هاي داخلي اس��ت و به اندازه كافي وجود دارد، 
گفت: »آنالين شدن مدارس و دانشگاه ها تأثيري در ايجاد 
اشباع در شبكه ندارد. گزارش��ي هم از كندي يا اختالل در 

سامانه هاي بومي و دانشگاهي در كشور وجود ندارد. ضمن 
اينكه با اقدامات زيرس��اختي ويژه اي كه در چند ماه اخير 
صورت گرفته، زيرساخت هاي كش��ور ارتقا پيدا كرده اند و 
آمادگي مديريت ترافيك هاي داخلي چند برابري را دارد.« 
او بار ديگر با تأكيد بر اينكه روشن بودن فيلترشكن ها منجر 
به تجربه كاربري نامناسب شده است، اظهار كرد: »در زمان 
پخش بازي هاي جام جهاني ترافيك توليد و مصرف ش��ده 
در ش��بكه داخلي كش��ور سه برابر گذشته ش��د و كيفيت 
س��رويس هاي پخش زنده فوتب��ال با وجود اي��ن حجم از 
ترافيك نيز دچار اختالل نشد. در حوزه اينترنت بين الملل 
نيز هم اكنون بيش از سه برابر نياز كاربران ظرفيت وجود دارد. 
نكته مهمي كه قباًل هم به آن اشاره شده، نقش روشن بودن 
فيلترش��كن ها در ايجاد اختالل و كندي است كه به تجربه 

كاربري نامناسب كاربران منجر مي شود.« 

  اسپيدتست، فقط ترافيك داخل را
 رصد نمي كند

زارع پور درباره انتقادي كه كارشناس��ان به استناد به سايت 
»اسپيدتس��ت« براي ارتقاي سرعت اينترنت دارند، گفت: 
»در خصوص سايت اسپيدتست، نكته اول كه بايد به آن توجه 
كرد اين است كه برخالف گفته ها اين سايت فقط ترافيك 
داخل كشور را رصد نمي كند و تنها 10 سرور از صدها سرور 
تست موجود در اين سايت داخلي است و كاربران مي توانند 
به راحتي از طريق همين سايت سرور مقصد را تغيير دهند 
و يكي از صدها سرور خارجي را انتخاب كنند. نكته دوم آنكه 
دليل كاهش دو پله اي اخير ناشي از رشد بسيار باالي 24 پله اي 
در سه ماه گذشته به دليل كاهش مصرف پهناي باند بين الملل 
در زمان اغتشاشات بوده و طبيعتًا با افزايش مصرف ترافيك 
بين الملل پس از پايان ناآرامي ها، ممكن است اين رتبه نيز 
دچار كاهش شود.« وي درباره اختالل اينترنتي كه در حاشيه 
جلسه هيات دولت به آن اش��اره كرده بود، گفت: »اختالل 
اشاره ش��ده ناشي از مشكل يكي از اپراتورها بود كه با كمك 

وزارت ارتباطات رفع شد.«

  اقدام شاپرك درست بود
وزي��ر ارتباط��ات در واكن��ش ب��ه نامه نگاري ش��اپرك با 
 ،».ir« ب��ه » .com« پرداخت ياره��ا براي تغيي��ر دامنه از
اصل اين اقدام را كاري درس��ت دانست و گفت: »دليل نامه  
شاپرك به خاطر تحريم هاست. در ماه هاي اخير شاهد تحريم 
دامنه هاي دات كام »ابر آروان« و حتي برخي خبرگزاري ها 
بوديم كه باعث ايجاد اختالل در سرويس هاي استفاده كننده 
از ابرآروان شده بود. از همين رو اقدام شاپرك پيش دستانه و 
با هدف جلوگيري از ايجاد مشكل مشابه به ويژه در عملكرد 
سامانه هاي پرداخت كه زندگي روزانه  ميليون ها كاربر به آن 
وابسته است، بود؛ بنابراين اصل كار درست است. البته پروژه  

DNS ملي كه جزيي از شبكه ملي اطالعات است و تا آخر 
سال به صورت كامل مورد استفاده خواهد بود، تأثير اينگونه 
تحريم ها را در خدمات داخل كشور به حداقل خواهد رساند.« 
او همچنين درخصوص كاهش پينگ در بازي هاي رايانه اي 
اظهار داشت كه بزودي درخصوص سازوكار كاهش پينگ 
 CDN جزيياتي را مطرح خواهد كرد: »اي��ن كار از طريق
كردن محتواي بازي ها در داخل كشور صورت گرفته و سرعت 
دريافت محتواي بازي ها تا يك چهارم كاهش خواهد يافت.«

  وزارت ارتباطات مكلف به شناسايي
و از دسترس خارج كردن فيلترشكن ها شد

در عين حال روز گذشته اعالم كرد طبق تصميمات اخذ شده 
در كشور، وزارت ارتباطات بايستي فيلترشكن ها را شناسايي 
و از دس��ترس خارج كند. قوه قضاييه نيز موظف شده است 
با همكاري وزارت ارتباطات و س��اير دستگاه هاي ذي ربط، 
با فروش��ندگان فيلترش��كن  برخورد قانوني و متخلفان را 
مجازات كند. طبق تصميم جديد كه ايسنا گزارش كرده، 
قرار است با توليدكنندگان، فروشندگان و توزيع كنندگان 
VPN و فيلترش��كن هاي غير مجاز برخورد ش��ود. وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف شده است به طور مستمر 
نرم افزارهاي فيلترشكن را شناس��ايي و از دسترس خارج و 
متخلفين را به دستگاه قضايي معرفي كند. قوه قضاييه نيز 
با متخلفين بايستي طبق مجازات پيش بيني شده در ماده 
۷۵۳ قانون مجازات اس��المي برخورد كند. در واقع توليد و 
توزيع كنندگان فيلترشكن ها از اين پس مشمول مجازات 
ماده ۷۵۳ قانون مجازات اس��المي مي شوند. در ماده ۷۵۳ 
قانون مجازات اسالمي آمده است كه هر شخصي كه مرتكب 
توليد يا انتشار يا توزيع و در دس��ترس قرار دادن يا معامله 
نرم افزارهاي غيرقانوني شود به حبس از نود و يك روز تا يك 
س��ال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون 
ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. در مورد اشخاص 
حقوقي عالوه بر مجازات مندرج در اين ماده، شركت تجاري 
يا موسسه متخلف لغو امتياز و تعطيل خواهد شد. طبق اين 
ماده از قانون، هر شخصي كه مرتكب توليد يا انتشار يا توزيع و 
در دسترس قرار دادن يا معامله نرم افزارهاي غيرقانوني شود، 
به حبس از نود و يك روز تا يك س��ال يا جزاي نقدي از پنج 
ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم 
خواهد شد. به تازگي نيز برخي صفحات اينستاگرامي فروش 
VPN مورد برخورد قرار گرفته اند. در اين پيج ها، پست هايي 
مبني بر توقيف صفحه و تحت پيگرد قرار گرفتن مديران آنها 
منتشر شده است. وزير ارتباطات در اواخر مهر از تالش براي 
جرم انگاري فروش فيلترشكن خبر داده بود. او با تأكيد بر اينكه 
فيلترشكن ها به تلفن همراه و لپ تاپ مردم آسيب مي زنند، 
اظهار داشت فروش فيلترشكن غيرمجاز است، اما براي آن 
جرم انگاري نشده: »تالش هايي براي جرم انگاري شدن آن 
در حال صورت گرفتن است، البته جزو وظايف بنده نيست و 
نهادهاي مربوطه بايد دنبال كنند. به هر حال استفاده از اينها 

باعث ايجاد ناامني در ابزارهاي ارتباطي مردم خواهد شد.«

  فروشندگان فيلترشكن و وي پي ان
مجازات مي شوند

طبق تصميمات اخذ شده در كشور، قوه قضاييه موظف 
ش��ده با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتي و 
ساير دستگاه هاي ذيربط، با فروشندگان فيلترشكن ها 
و وي پي ان ه��اي غيرمجاز برخ��ورد قانوني و متخلفين 
را مج��ازات كند. به گزارش ايس��نا، همچني��ن وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است به طور مستمر 
نرم افزارهاي موضوع اين مساله را شناسايي و از دسترس 
خارج كرده و متخلفين را به دستگاه قضايي معرفي نمايد و 
قوه قضاييه نيز با متخلفين طبق مجازات پيش بيني شده 
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسالمي برخورد خواهد كرد.
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سقوط ارزش بازار سهام اپل
به زير ۲ تريليون دالر

ارزش بازار س��هام ش��ركت اپل با دنبال ك��ردن نزول 
شديدي كه سال گذشته داشت، روز سه شنبه كاهش 
چش��مگيري پيدا كرد و براي نخس��تين بار از مارس 
س��ال 2021، به زير دو تريليون دالر رسيد. به گزارش 
ايسنا، يك سال پيش سازنده آيفون نخستين شركتي 
شد كه به ارزش بازار سه تريليون دالر دست يافته بود. 
طبق آمار رفينيتيو آيكان، ارزش سهام اپل ۳.۷ درصد 
كاه��ش يافت و به 12۵.0۷ دالر رس��يد. جروم رامل، 
تحليلگر بانك بي ان پي پاريبا، سهام اپل را از وضعيت 
عملكرد »عالي تر از انتظار«، ب��ه وضعيت »خنثي«، 
تغيير داد و هدف قيمت س��هام اين شركت را از 1۸0 
دالر، به 140 دالر پايين برد. عامل ديگري كه نگراني 
سرمايه گذاران را تشديد كرد، احتمال متاثر شدن تقاضا 
براي دستگاه هاي اپل به دليل كندي اقتصاد جهاني و 
تورم باال، بود. روزنامه نيك كي به نقل از منابع آگاه نوشت: 
اپل به توليدكنندگان قراردادي اعالم كرده است قطعات 
كمتري براي ايرباد، ساعت هوشمند و لپ تاپ هاي اين 
شركت توليد كنند. نزول قيمت سهام اپل، ارزش بازار 
اين ش��ركت را به 1.۹۹ تريليون دالر رساند. تحليلگر 
بي ان پي پاريبا، پيش بيني خود از ميزان فروش آيفون 
در س��ال مالي 202۳ را از 24۵ ميليون دس��تگاه، به 
224 ميليون دس��تگاه پايين برد كه منعكس كننده 
مسائل زنجيره تامين توليدكنندگاني مانند فاكسكان 
و كاهش هزينه مصرف كنندگان براي گوشيهاي گران 
قيمت است. در قيمت فعلي سهام، ارزش بازار اپل باالتر 
از ايكروسافت به ارزش 1.۸ تريليون دالر است. با نگراني 
كه س��رمايه گذاران درباره تقاضاي مصرف كنندگان 
دارند، تحليل گران پيش بيني مي كنن��د درآمد اپل 
براي س��ه ماهه دسامبر، يك درصد كاهش پيدا كرده 
است كه نخس��تين كاهش درآمد سه ماهه اپل از سه 
ماهه مارس سال 201۹ خواهد بود. ريزش شديد وال 
استريت در سال ميالدي گذشته كه تحت تاثير نگراني 
سرمايه گذاران نسبت به افزايش نرخ بهره و تاثير منفي 
آن بر سهام هايي با ارزش باال روي داد، غول هاي فناوري 
را متضرر كرد. مجموع ارزش بازار اپل، مايكروسافت، 
آمازون، آلفابت و متا پلتفرمز اكنون حدود 1۸ درصد 
از ش��اخص اس اند پي ۵00 را تشكيل مي دهد كه در 
مقايسه با سهم 24 درصدي اين پنج شركت در سال 
2020، كاهش پيدا كرده است. بر اساس گزارش رويترز، 
حتي پس از افت 2۷ درصدي كه اپل در سال ميالدي 
گذشته داشت، اين شركت بازدهي خيره كننده اي براي 
سهامداران بلندمدت ارايه كرد. سرمايه گذاراني كه سهام 
اپل را در زمان معرفي آيفون نسل اول توسط استيو جابز 
در سال 200۷ خريدند، از رشد بيش از 4000 درصدي 
س��رمايه گذاري خود بدون در نظر گرفتن سود نقدي 
سهام، بهره مند شدند. در مقايسه، شاخص اس اند پي 

۵00 طي همين مدت، 1۸0 درصد رشد كرد.

ممنوعيت تبليغات سياسي
در توييتر لغو شد

توييتر با معكوس كردن سياس��ت قبلي خود، اعالم 
كرد همه نوع تبليغات سياسي مجاز در اين پلتفرم 
شبكه اجتماعي را گس��ترش خواهد داد. به گزارش 
ايس��نا، توييتر اعالم كرد سياس��ت تبليغات خود را 
براي »تبليغات مبتني بر يك آرم��ان« در امريكا را 
تس��هيل خواهد كرد و سياس��ت تبليغاتي خود را با 
تلويزيون و دستگاه هاي رسانه اي ديگر همسو مي كند. 
توييتر پس از اينكه اين شركت و شركت هاي شبكه 
اجتماع��ي ديگر مانند فيس بوك، به دليل انتش��ار 
اطالعات غلط مربوط به انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در پلتفرم هايش، هدف انتقاد گس��ترده قرار 
گرفتند، تبليغات سياسي را در سال 201۹ ممنوع 
كرد و تبليغات مربوط به جنبش هاي اجتماعي را هم 
محدود كرد. جك دورسي، مديرعامل وقت توييتر در 
زمان اعالم اين تصميم، گفته بود: ما بر اين باوريم كه 
پيام سياسي بايد خودش بتواند نظر مخاطب را جلب 
كند، نه اينكه آن را خريداري كند. از زماني كه ايالن 
ماسك توييتر را خريداري كرده است، شركت هاي 
آگهي دهنده در واكنش به اخ��راج هزاران كارمند، 
برگردانده شدن حساب دونالد ترامپ و عرضه احراز 
هويت پولي كه باعث افزايش جعل هويت شركت هاي 
معتبر توسط كالهبرداران در توييتر شد، از اين پلتفرم 
گريخته اند. بر اساس گزارش رويترز، ايالن ماسك ماه 
گذشته از اقداماتي كه براي كاهش هزينه انجام داده 
اس��ت، دفاع كرده و گفته بود توييتر با گردش مالي 

منفي سه ميليارد دالر در سال آينده روبرو بود.

دادگاه هندي با درخواست 
تجديدنظر گوگل مخالفت كرد

دادگاه هندي درخواس��ت گوگل ب��راي لغو حكم 
ضد انحصارطلبي كه عليه اين شركت امريكايي در 
ارتباط با پلتفرم اندرويد صادر شده است را نپذيرفت. 
به گزارش ايسنا، كميس��يون رقابت هند در اكتبر 
اعالم كرد گوگل از موقعيت برتر خود در بازار مانند 
جست وجوي آنالين و فروشگاه برنامه براي اندرويد، 
سوءاس��تفاده كرده تا موقعيت اپليكيش��ن هايش 
مانند كروم و يوتيوب را در مرورگرهاي وب موبايل 
و ميزباني ويدئوي آنالين حفظ كند. اين كميسيون 
گفته ب��ود بازارها باي��د اجازه پيدا كنند بر اس��اس 
شايس��تگي رقابت كنند و اين مس��ووليت بر عهده 
بازيگران بزرگ بازار )در پرونده فعلي، گوگل است( 
كه رفتارشان مانع رقابت بر اساس شايستگي نشود 
و گوگل را به دليل شيوه هاي ضد انحصارطلبي و به 
منظور وادار كردن اين شركت امريكايي براي تغيير 
رويكردش در قبال پلتفرم اندرويد، 1۳.۳۸ ميليارد 
روپيه )1۶1.۹۵ ميليون دالر(، جريمه كرده بود. در 
جلس��ه دادگاه تجديدنظر، آبشيك مانو سينگوي، 
وكيل گوگل تالش كرد اجراي حكم صادره را متوقف 
كرده يا تاريخ اجراي آن را به بعد از 1۹ ژانويه به تعويق 
بياندازد. وي مدعي ش��ده بود تصميم كميس��يون 
رقابت هند، گوگل را ناچار خواهد كرد مدل كسب و 
كار خود را تغيير دهد و به ضرر مصرف كنندگان تمام 
خواهد شد اما دادگاه با اين درخواست موافقت نكرد. 
گوگل در اظهارنامه خود ب��ه دادگاه اعالم كرده بود 
واحد تحقيقات كميسيون رقابت هند، بخش هايي 
از حكم اتحاديه اروپا عليه اين شركت امريكايي در 
خصوص سوءاستفاده از موقعيت برتر بازار سيستم 
عامل اندرويد را كپ  برداري كرده اس��ت. بر اساس 
گزارش رويترز، گوگل همچنين براي جريمه 11۳ 
ميليون دالري، درخواست تجديدنظر كرده است. 
كميس��يون رقابت هند، گوگل را به دليل استفاده 
از ش��يوه هاي ضدانحصارطلبي در اين كشور، 11۳ 
ميليون دالر جريمه كرد و به اين شركت دستور داده 
است طراحان اپليكيش��ن را از استفاده از سيستم 

پرداخت غيرگوگل در اين كشور منع نكند.

اخراج صدها كارمند
توسط شركت مادر تيك تاك

بايت دنس كه شركت مادر اپليكيشن ويديويي محبوب 
تيك تاك است، در راستاي كاهش هزينه، صدها كارمند 
خود را در چين اخراج كرد. به گزارش ايس��نا، نشريه 
ساوت چاينا مورنينگ نوشت: شركت بايت دنس در 
راستاي كاهش هزينه، صدها كارمند را در واحدهاي 
مختلف اين شركت در پايان سال 2022 اخراج كرد. 
تعديل نيرو در دوين كه ب��ا حدود ۶00 ميليون كاربر 
روزانه، نسخه چيني اپليكيش��ن ويدئويي تيك تاك 
است و همچنين فعاليت هاي بازي و امالك اين شركت 
انجام شده است. البته اين تعديل انجام شده در مقايسه 
با تعداد كاركنان بايت دنس، درصد كوچكي محسوب 
مي شود. تيك تاك چندي قبل، هدف درآمد تبليغاتي 
س��ال 2022 را حدود دو ميليون دالر كاهش داده كه 
پيامد ركود جهاني دامن گير شركت هاي فناوري بزرگ 
را نشان مي دهد. موفقيت اپليكيشن هاي تيك تاك و 
دوين، بايت دنس را به ارزشمندترين استارتاپ جهان 
تبديل كرده اس��ت اما اين شركت بين مقابله چين با 
قدرت گرفتن شركت هاي اينترنتي و ظن واشنگتن به 
اين سرويس ها، تحت فشار قرار گرفته است. نگراني ها 
نس��بت به اينكه تيك تاك چطور اطالع��ات كاربران 
امريكايي را نگهداري مي كند و مديريت جريان اطالعات 
بين كارمندان در چين و كش��ورهاي ديگر، در ميان 
قانونگذاران و سياس��تمداران امريكايي تجديد شده 
است. تيك تاك مثل اكثر پلتفرم هاي شبكه اجتماعي، 
اكثر درآمدش را از تبليغات به دست مي آورد. با فراري 
شدن سرمايه گذاران از دارايي هاي پرريسك، بايت دنس 
مجبور شد برنامه عرضه اوليه عمومي را به تاخير بيندازد. 
اپليكيشن دوين درآمد بسيار بيشتري دارد اما معلوم 
نيست ركود اقتصادي چين بر اين سرويس ويدئويي 
چه تاثيري خواهد گذاشت. بر اساس گزارش رويترز، 

شركت بايت دنس در اين باره اظهارنظر نكرد.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: چيزي به نام اينترنت طبقاتي نداريم

مقدماتيبرايبستنفيلترشكنها

سند کمپانی ، برگ س�بز و وکالت نامه خودرو س�واری پراید sl ۱۳۱ – رنگ 
مشکی متالیک – مدل ۱۳9۱

شماره موتور:  ۴۵۴۵۸69
S1412291077726 :شماره شاسی

شماره پالک: ۸۴6 ق ۳۱ – ایران ۱۴
متعل�ق ب�ه آق�ای رس�ول بوس�ویط فرزن�د : ش�کراله  ب�ه ش�ماره 

کدملی:۱9۸9۸66۸۲۴مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

سامانه
پيامكي
روزنامه
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در نظر دارد در اجرای مصوبه هیات نمایندگي سازمان ملي 
زمین ومسكن در استان كرمانشاه بشماره 0۱۱۵۱۵/00009۴۸ مورخ ۱۴0۱/۸/۱9، امالک و مستغالت 
تحت اختیار خود شامل نود و س�ه قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرهای کرمانشاه،پاوه و 
سنقر را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )Setadiran.ir( و با شماره مزایده ۲00۱0000۴۲00000۳به صورت الکترونیکی به 

فروش برساند.    
  تاریخ انتشار مزایده درسامانه وشروع بازدید از مورخ ۱۴0۱/۱0/۱۵            

 مهلت دریافت اسناد مزایده و پایان بازدید: تا ساعت۳0/ ۱۴مورخ ۲۱/ ۱۴0۱/۱0      
  مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴/۳0 مورخ ۲/ ۱۴0۱/۱۱

 تاریخ بازگشایی: ساعت ۸/۳0  صبح  مورخ  ۳/ ۱۱ /۱۴0۱
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده) در صورت وجود هزینه مربوطه و در زمانبندی قید شده 
در سامانه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 
برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.لذا مزایده گران بایستی جهت اطالع 
از شرایط و زمانبندی های انجام مزایده از تاریخ انتشار به سامانه ستاد مراجعه و در صورت تمایل به 

شرکت در مزایده در مهلت های مقرر اقدام نمایند.
۲- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط ، نحوه فروش و زمانبندی های مزایده 
در برد اعالن عمومی س�امانه مزایده، قابل مشاهده، بررس�ی و انتخاب در مهلت های ارائه شده در 

سامانه می باشد.
۳-مفاد كلیه اسناد،شرایط و اوراق ارائه شده به مزایده گران در قسمت اسناد مزایده سامانه ستاد 

الزم االجراء و تعهد آور می باشد.
۴-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( 

با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:0۲۱-۴۱9۳۴

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها، در س�ایت س�امانه) www.setadiran.ir ( بخش
»  ثبت نام/پروفایل مزایده گر «  موجود است.

فراخوان مزايده عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشكي گیالن در نظر دارد یك واحد خانه بهداشت 
در روستاي ریس�ن شهرستان رودسر از طریق س�امانه تداركات 

الكترونیكي دولت برگزار نماید.
كلیه مراحل برگزاري فراخوان  از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شركت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت 
به ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي به صورت )برخط( براي 
كلیه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زماني:
- تاریخ انتشار فراخوان سه شنبه ۱۴0۱/۱0/۱۳

- مهلت دریافت اسناد فراخوان پنجشنبه ۱۴0۱/۱0/۲۲ 
- مهلت ارسال پیشنهادات: دوشنبه ۱۴0۱/۱۱/۳ 
- زمان بازگشایي پاكت ها: چهارشنبه ۱۴0۱/۱۱/۵

اطالعات تماس و آدرس دس�تگاه: دانشگاه علوم پزشكي گیالن 
معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزي دانشگاه 

شماره تماس ۴- 0۱۳-۳۳۳۲606۱

مناقصه عمومي يك مرحله اي
فراخوان احداث يك واحد خانه بهداشت

 در روستاي ريسن شهرستان رودسر



تعادل|
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، ش��اخص ش��امخ را در 
آذرماه براي كل اقتصاد 49.14 اعالم كرد. همچنين در 
اين ماه، شاخص مديران خريد صنعت به عدد 51.69 
رسيده كه حاكي از افت فعاليت هاي بخش صنعت در 
مقايس��ه با ماه قبل )52.49( است. در آذرماه در ميان 
مولفه هاي اصلي بخش صنعت ميزان سفارشات جديد 
مش��تريان و موجودي مواد اوليه عدد كمت��ر از 50 را 
ثبت كرده اند. بنگاه هاي اقتصادي همچنان از نوسان 
نرخ ارز، مشكل تأمين مواد اوليه و مشكل فروش رنج 
مي برند. به طوركلي در آذرماه به دنبال افزايش نرخ ارز، 
شركت ها در تأمين مواد اوليه و لوازم موردنياز با مشكل 
روبرو بوده اند و ميزان تقاضا و فروش نيز همچنان براي 
سومين ماه پياپي در ركود است. افزايش شديد نرخ ارز 
و نهاده هاي توليد باعث افزايش فشار هزينه توليد شده 
است كه با توجه به كاهش فروش سه ماه اخير، امكان 
برنامه ريزي براي فعاالن اقتصادي حتي در كوتاه مدت 
را غيرقابل پيش بيني كرده اس��ت. به ويژه كه به دليل 
پايين ب��ودن قدرت خريد مش��تريان در حال حاضر، 
امكان افزايش قيمت ها متناسب با هزينه نهاده ها وجود 
ندارد. همچنين فعاالن اقتصادي اذعان داشته اند كه 
در دوره هاي آتي امكان جايگزين كردن محصوالت با 
قيمت هاي فعلي وجود نخواهد داشت. عالوه بر اين به 
عقيده فعاالن اقتصادي، سياست هاي ناكارآمد وزارت 
صمت و سازمان بورس در عرضه محصوالت در بورس 
كاال، قيمت گذاري هاي دستوري و بدون ارزيابي دقيق 
و مطالعه كارشناسي، توليدكنندگان را متضرر مي كند. 

    شاخص مديران خريد كل اقتصاد
طبق نظرسنجي هاي انجام شده از فعاالن اقتصادي، در 
آذرماه شاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ 
)تعديل فصلي نش��ده( براي كل اقتص��اد ايران 49.14 
محاسبه شده، كه در مقايسه با آبان ماه ركود ماليم تري 
در ش��اخص تركيبي كل را نش��ان مي دهد. در اين ماه 
همه مولفه هاي اصلي كمتر از 50 و ميزان فعاليت هاي 
كسب وكار در محدوده مرزي 50 گزارش شده اند. طبق 
نظرسنجي انجام ش��ده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
شاخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي كل 
اقتصاد ايران در آذرماه عدد 49.14 محاسبه شده است 
و در مقايسه با آبان ماه ركود ماليم تري در شاخص كل را 
نشان مي دهد. در اين ماه همه مولفه هاي اصلي كمتر از 
50 و شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در مرز 50 
گزارش شده اند. شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار 
در آذرماه )50.51( محاس��به شده است و در مقايسه با 
آبان ماه افزايش داشته اس��ت اما در مرز 50 قرار گرفته 
است. بيشترين كاهش در ميزان فعاليت ها ناشي از ركود 
در بخش ساختمان بوده است. شاخص ميزان سفارشات 
جديد مش��تريان در آذرماه )48.47( براي سومين ماه 
پياپي كاهشي است، اگرچه نتايج حاكي از آن است كه در 
مقايسه با آبان ماه )43.91( با شيب ماليم تري، كاهش 
يافته است. اين شاخص در هر سه بخش كاهش داشته 
است اما بيشترين كاهش را بخش ساختمان ثبت كرده 

است. شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
)46.41( در مقايسه با آبان )51.26( كاهش قابل توجهي 
داشته اس��ت و اين ش��اخص در هر سه بخش صنعت، 
خدمات و كشاورزي و ساختمان با كاهش قابل توجهي 
روبرو بوده است. به عقيده فعاالن اقتصادي به دليل صعود 
نرخ ارز فروش مواد اوليه كم ش��ده و شركت ها در تأمين 
مواد اوليه موردنياز با مشكل روبرو هستند. شاخص ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انساني در آذرماه )49.32( 
كاهش داشته و به كمترين ميزان 9 ماه اخير )به جز آبان 
ماه( از فروردين ماه رسيده است. كاهش اين شاخص در 
بخش خدمات و كش��اورزي بوده است. شاخص قيمت 
خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز )85.25( با شيب بيشتري 
نسبت به ماه قبل )78.49( افزايش داشته و به باالترين 
مقدار خود از خردادماه رس��يده است و شاخص قيمت 
محصوالت توليد ش��ده يا خدمات ارايه شده )58.58( 
به بيش��ترين مقدار 5 ماهه خود رسيده است. بر اساس 
گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف كننده 
در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل 1.9 
درصد رس��يده و تورم ماهانه براي گروه عمده كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات 3.3 درصد بوده اس��ت. شاخص 
ميزان مصرف حامل هاي انرژي )67.25( به بيشترين 
مقدار 11 ماه اخير از دي ماه 1400 رسيده است. مشاهده 
روند شاخص ميزان مصرف انرژي در آذرماه سال هاي 
قبل نيز نشان مي دهد به دليل فصل سرما افزايش در 
شاخص وجود دارد. ش��اخص ميزان فروش كاالها يا 
خدمات در آذرماه )48.15( براي س��ومين ماه پياپي 
در ركود بوده اس��ت و در مقايسه با آبان ماه )48.21(، 
نرخ كاهش كمتري داش��ته اس��ت. اين شاخص در 
بخش هاي ساختمان و خدمات و كشاورزي با كاهش 
بيشتري همراه بوده اما فعاالن بخش صنعت، فروش در 
محدوده خنثي را به ثبت رسانده اند. شاخص انتظارات 
در ارتباط با مي��زان فعاليت اقتص��ادي در ماه آينده 
)55.01( در مقايس��ه با ماه قبل افزايش داشته است. 
علي رغم انتظارات خوش بينانه به بهبود فعاليت ها در 
بخش صنعت، فعاالن اقتصادي در بخش ساختمان 
همچنان انتظار كاهش فعاليت ها را براي ماه بعد دارند.

    شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده هاي به دس��ت آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت )تعديل فصلي 
نشده( در آذرماه عدد 51.69 به دست آمده است، حاكي 
از افت فعاليت هاي بخش صنعت در مقايسه با ماه قبل 
است و شاخص كل با نرخ رشد كمتري همراه بوده است. 
در آذرماه در ميان مولفه هاي اصلي بخش صنعت ميزان 
سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه عدد 
كمتر از 50 را ثبت كرده اند. در ميان رشته فعاليت هاي 
صنعتي، ساير صنايع و صنايع پوشاك و چرم كمترين 
مقدار در ش��اخص هاي صنايع منتخب را داش��ته اند. 
شاخص مقدار توليد محصوالت بخش صنعت در آذرماه 
)53.22( طي 4 ماه اخير، كمترين عدد را به ثبت رسانده 
و رش��د كمتري در توليد صنعت وجود داش��ته است. 
كمبود مواد اولي��ه و افزايش قيمت ها به دنبال كاهش 
تقاضا از داليل اصلي كمتر شدن شاخص توليد در مقايسه 
با ماه هاي قبل بوده است. ش��اخص ميزان سفارشات 
جديد مشتريان در آذرماه )49.10( براي سومين ماه 
پياپي كاهشي اس��ت و در مقايسه با آبان، نرخ كاهش، 
اندكي بيشتر بوده اس��ت. به عقيده فعاالن اقتصادي 
صعود شديد نرخ ارز و بي ثباتي آن باعث شده تا تقاضاي 
مشتريان با كاهش روبرو باشد. شاخص موجودي مواد 
اوليه خريداري شده در آذرماه )46.53( براي پنجمين 
ماه پياپي كاهشي است و كمترين مقدار 3 ماهه اخير را 
به ثبت رسانده است. به عقيده فعاالن اقتصادي افزايش 
شديد نرخ ارز باعث ش��ده تا عرضه نهاده ها در بازار كم 
شود و بنگاه ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو باشند. 
شاخص قيمت خريد مواد اوليه در آذرماه )83.29( به 
بيشترين ميزان 7 ماهه اخير رسيده است. افزايش شديد 
نرخ ارز باعث شده تا هزينه هاي توليد با افزايش روبرو 
باشد. شاخص موجودي محصول نهايي در انبار در آذرماه 
)54.27( همچنان افزايشي است و در مقايسه با آبان ماه 
با شدت بيشتري افزايش داشته است. به دليل پيشي 
گرفتن رشد توليد از رشد تقاضا و ميزان فروش، ميزان 
موجودي انبار در اين ماه نيز افزايش داشته است. شاخص 
ميزان صادرات كاال در آذرماه )47.28( براي ششمين ماه 

پياپي همچنان در ركود است و به كمترين ميزان 4 ماهه 
اخير رسيده است. شاخص قيمت محصوالت توليدشده 
در آذرماه )55.56( افزايش داشته و به بيشترين مقدار 6 
ماهه اخير رسيده است. به عقيده فعاالن اقتصادي اگرچه 
ميزان افزايش قيمت ها در مقايس��ه با ميزان افزايش 
قيمت مواد اوليه بسيار كمتر است و شركت ها به دليل 
كاهش ميزان تقاضا، علي رغم هزينه باالي نهاده هاي 

توليد، هنوز افزايش قيمت ها را اعمال نكرده اند.
ش��اخص ميزان فروش محصوالت در آذر )50.05( به 
ميزان جزيي نسبت به آبان ماه افزايش داشته است و در 
محدوده خنثي 50 قرار گرفته  است. در آذرماه افزايش 
ش��ديد نرخ ارز بر تقاضاي مش��تريان تأثيرگذار بوده و 
باعث شده تا ميزان فروش شركت ها همچنان كم باشد. 
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده )58.84( نسبت به 
ماه قبل با افت شاخص روبرو بوده است و به كمترين مقدار 
6 ماهه اخير رسيده است. اگرچه همچنان نشان دهنده 

خوش بيني فعاالن بخش صنعت براي دي ماه است.

   مشكالت اصلي از ديد فعاالن اقتصادي 
1. به دليل افزايش نرخ ارز و كاهش عرضه، توليدكنندگان 
در تأمين نهاده ها و مواد اوليه در اكثر رشته فعاليت ها با 
كمبود روبرو بوده اند و مواد اوليه قابل دسترس نيز با نرخ 
باال در بازار وجود دارد. از سوي ديگر باال رفتن نرخ ارز در 

كاهش تقاضاي مشتريان تأثيرگذار بوده است.
2. شركت ها براي واردات مواد اوليه با مشكالت تخصيص 
ارز و حواله و همچنين با مش��كل عدم وصول چك هاي 
جديد بانكي نيز روبرو هستند. )صنايع شيميايي، صنايع 

فرآورده هاي نفت و گاز( .
3. تصميمات دولت و قوانين و مقررات كارشناسي نشده 
باعث ضرر و زيان و آسيب به توليدكننده و متعاقباً نيروي 

كار مي شود.
4. به دليل سياس��ت هاي اشتباه و ناكارآمدي كه بدون 
ارزيابي دقيق و مطالعه كارشناسي براي عرضه محصوالت 
در بورس كاال وجود دارد، بسياري از توليدكنندگاني كه 
كاالهاي خود را در بورس كاال عرضه مي كنند با مشكالت 
قيمت گذاري هاي دس��توري و كارشناسي نشده روبرو 
هس��تند كه اكثراً كمتر از قيمت تمام شده محصوالت 
است، از طرفي درصورتي كه در بورس عرضه نكنند، در 
سامانه جامع تجارت وزارت صمت با مشكالتي از قبيل 
لغو مجوزها روبرو خواهند ش��د و درنهايت اين قوانين 
باعث شده تا توليدكنندگان متضرر شوند. )صنايع كاني 

غيرفلزي و صنايع فلزي( .
5. فرآيند ثبت سفارش براي قطعات موردنياز و تهيه مواد 

اوليه بسيار زمان بر شده است. )صنايع فلزي( .
6. خودروسازان براي افزايش توليد بر قطعه سازان فشار 
مي آورند. اما قطعه سازان از طرفي با كمبود نيروي كار و از 
طرف ديگر با كمبود نقدينگي و منابع مالي مواجه هستند 
و فرآيند دريافت مطالبات به ويژه از زماني كه خودروساز از 
طريق سيستم بانكي و در قالب اعتبار اسنادي و تفاهم نامه، 
پول را به قطعه ساز مي دهند كه با توجه به عدم همكاري 
بانك ها در اين مطالبه گري، تأمين نقدينگي زمان بر شده 

است. )صنايع وسايل نقليه و قطعات وابسته( .

رويداداخبار
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آمار عجيب واردات رسمي 
محصوالت بهداشتي و آرايشي

طبق اعالم گمرك، در هشت ماهه امسال كمتر از 600 
تن محصوالت آرايشي و بهداشتي مراقبت از پوست و 
مو وارد كشور شده كه در نهايت بسيار كمتر از چيزي 
است كه در بازار عرضه مي شود و اين در حالي است كه 
واردات تعداد زي��ادي از اين اقالم از قبيل كرم و صابون 
ممنوع است كه به گفته مسووالن مربوطه، مبدأ ورود آنها 
مناطق آزاد يا قاچاق هستند يا اينكه به صورت فله وارد 
كشور شده و با برندهاي مختلف خارجي بسته بندي و 
در بازار عرضه مي شوند. به گزارش ايسنا، علي رغم اينكه 
طب��ق آمار گمرك ميزان واردات رس��مي محصوالت 
بهداشتي و آرايشي چندان چشمگير نيست و واردات 
بسياري از اين اقالم به صفر رسيده و طبق اعالم انجمن 
واردكنندگان محصوالت آرايشي و بهداشتي، واردات 
بيش از 80 درصد كاالهاي اين بخش ممنوع است، در 
سطح عرضه اثري از كاهش محصوالت خارجي نيست و 
اين محصوالت به ميزان فراواني در بازار عرضه مي شوند 
كه مبدأ ورود آنها زير سوال است. به عنوان نمونه، واردات 
انواع كرم و صابون و بسياري از محصوالت آرايشي ممنوع 
و صفر بوده است اما در بازار مصرف شاهد عرضه بسياري 
از اين محصوالت با برندهاي خارجي هس��تيم كه به 
گفته مسووالن مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد يا 
قاچاق هستند يا اينكه به صورت فله وارد كشور شده و 
با برندهاي مختلف خارجي بسته بندي و در بازار عرضه 
مي شوند. همچنين باوجود عرضه فراوان و متنوع شامپو 
با برندهاي خارجي در بازار مصرف، فقط 80 تن از اين 
محصول به صورت رسمي وارد شده است. از سوي ديگر 
باوجود ممنوعيت واردات فرآورده هاي آرايش چشم، 
لب و الك ناخن، اين محصوالت با برندهاي خارجي در 
بازار مصرف فراوان عرضه مي شوند. طبق آمار گمرك، 
در هش��ت ماهه امس��ال كمتر از 600 تن محصوالت 
آرايشي و بهداش��تي مراقبت از پوست و مو وارد كشور 
شده كه در نهايت بسيار كمتر از چيزي است كه در بازار، 
عرضه و مصرف مي شود. بر اساس اعالم گمرك، واردات 
انواع صابون حمام و دستش��ويي، صابون گلسيرينه، 
صابون طبي و پودر صابون صفر و ممنوع بوده اس��ت. 
واردات محصوالت و فرآورده هاي آلي تانس��يو اكتيف 
به منظور شس��ت و شوي بدن به شكل مايع يا كرم نيز 
صفر و ممنوع بوده است. همچنين واردات فرآورده هاي 
مراقبت و نگهداري از پوست از جمله انواع كرم ها و ضد 
آفتاب ها نيز ممنوع است. در ميان ديگر اقالم آرايشي 
و بهداش��تي، در هشت ماهه امس��ال واردات ژل قابل 
تزريق و س��اير فرآورده هاي زيبايي و آرايشي 278 تن 
و به ارزش 22 ميليون دالر انجام ش��ده است. بر اساس 
آمار گمرك، مي��زان واردات رژلب، برق لب، مداد لب و 
ساير فرآورده هاي آرايش لب، الك ناخن و فرآورده هاي 
آرايش ناخن و همچنين پن كيك و فوندانسيون هاي 
آرايشي صفر و ممنوع بوده است. همچنين در هشت 
ماهه سال گذشته 6341 كيلوگرم شامپو از كشورهاي 
ايتاليا و سريالنكا وارد كشور شده كه اين ميزان در هشت 
ماهه امس��ال با افزايش 74 هزار و 255 كيلوگرمي به 
80 هزار و 596 كيلوگرم رس��يده كه ارزش واردات آن 
معادل 260 هزار و 374 دالر بوده است. گفتني است؛ 
در اين م��دت واردات ان��واع فرآورده هاي مربوط به مو 
از قبيل اس��پري مو، ژل موي سر، فيكساتورهاي موي 
سر، فر كننده ها و صاف كننده هاي شيميايي نيز صفر و 
ممنوع بوده است. در بين اقالم آرايشي، واردات عطريات 
و ادوكلن ها رشد داشته و از 46 تن در سال گذشته به 144 
تن در هشت ماهه ابتداي سال جاري رسيده كه ارزش 

آن نيز چهار ميليون و 696 هزار دالر ثبت شده است.

ريزش قيمت پياز
با توقف صادرات

رييس اتحاديه بارفروشان با اشاره به تصميمات اخير 
وزارت كش��اورزي براي تنظيم بازار پياز در بازار، گفت: 
ماحصل نشست فعاالن بخش خصوصي با معاون وزير 
كش��اورزي تنظيم تعرفه جديد بر صادرات پياز ش��د. 
مصطفي دارايي نژاد با بيان اينكه براي توقف صادرات پياز 
بايد از 6 ماه پيش صادركنندگان در جريان قرار بگيرند، 
به »ايلنا«گفت: پياز بندرعباس بايد وارد بازار ش��ود تا 
عرضه و قيمت اين محص��ول در بازار داخلي به تعادل 
برسد. به گفته رييس اتحاديه بارفروشان؛ روزانه حدود 2 
هزار تن پياز به پاكستان و عراق صادر مي شود و منطقي 
نبود كه به صورت دفعي روند صادرات متوقف ش��ود. 
دارايي نژاد با اشاره به پيشنهاد افزايش تعرفه صادراتي از 
سوي اتحاديه بارفروشان، خاطرنشان كرد: افزايش تعرفه 
باعث خواهد شد صادرات براي دالل ها صرفه اقتصادي 
نداشته باشد از اين رو 2 روز است كه صادرات پياز متوقف 
شده است و در اين 2 روز قيمت پياز كيلويي 5 هزار تومان 
كاهش داش��ت. اين فعال صنفي قيمت پياز در ميدان 
اصلي ميوه و تره بار را كيلويي 17 هزار تومان اعالم كرد 
و افزود: حدود 700 تن پياز در ميدان ميوه و تره بار ماند 
و فروخته نشد اين در حالي است كه در روزهاي گذشته 
به سرعت پياز خريداري مي شد. همچنين در انبارهاي 
»قدرجون فالورجان« باالي 40 هزار تن پياز دپو شده 
است و با رصد انبارها مانع از توزيع قطره چكاني خواهيم 
ش��د. وي با تاكيد بر كاهش نرخ پي��از در هفته آينده، 
خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه در هفته آينده قيمت 
پياز كيلويي 15 تا 16 هزار تومان شود. رييس اتحاديه 
بارفروشان در پاسخ به اين پرسش كه صادركنندگان 
بر اين باورند كه توقف روند صادرات باعث خدشه وارد 
شدن به اعتبار آنهاست آيا افزايش تعرفه نوعي توقف 
روند صادرات است و مي تواند به اعتبار آنها در بازارهاي 
منطقه اي آسيب وارد كند؟ گفت: صادركنندگان تا 
پيش از وضع تعرفه جديد ح��دود 80 تا 100 درصد 
سود عايد آنها مي ش��د اما بعد از وضع تعرفه سود آنها 
از 80 درص��د ب��ه 10 درصد مي رس��د. وي ادامه داد: 
صادركنندگان 2 هفته به سود كم قانع باشند تا پياز 
بندرعباس وارد بازار شود؛ مردم نبايد به چالش كشيده 
شوند و صادركنندگان نيز جزيي از مردم اند و اگر 2 هفته 
با مردم همكاري كنند بارفروشان نيز كمك خواهند 

كرد كه مازاد پياز بعد از تنظيم بازار داخلي صادر شود.

انعقاد بزرگ ترين قرارداد 
زعفران جهان ميان ايران و قطر

رييس سازمان توسعه تجارت با تاييد خبر نهايي 
شدن بزرگ ترين قرارداد زعفران جهان ميان ايران 
و قطر، از تالش اين سازمان براي حمايت همه جانبه 
از اجراي آن خب��ر داد. عليرضا پيمان پاك، افزود: 
سازمان توسعه تجارت به عنوان نماينده دولت، از 
نظر ماهيت و مفاد قرارداد، دخالتي در قراردادهاي 
منعقد ش��ده بين گروه هاي تجاري كشور با ديگر 
كشورها نخواهد داش��ت و تنها به عنوان مشّوق و 
حمايت كننده در اي��ن قراردادها حضور دارد و در 
صورتي كه صادركنندگان ني��از به حمايت هاي 
دولت مانند مهيا كردن زيرس��اخت هاي پولي و 
بانكي مورد نياز داشته باش��ند، سعي مي كند در 
حد ت��وان خدمات مطلوبي را ب��ه صادركنندگان 
اراي��ه و از آنه��ا حمايت كند. پيمان پ��اك درباره 
قرارداد تجاري انتقال و فرآوري زعفران ميان ايران 
و قط��ر گفت: قرارداد قطر، بي��ن يكي از برندهاي 
معروف و ش��اخص كش��ور و يكي از تجار بزرگ 
و به نام قطر با حضور س��فير جمهوري اس��المي 
ايران و ديگر مقامات دو كش��ور امضا شده است. 
به دليل حساس��يت هاي موجود در بازار زعفران 
جهان و صيانت از جايگاه مه��م ايران در اين بازار 
و همچنين مباحث مرتبط به تحريم هاي ظالمانه 
اقتصادي كشور، تاكنون طرف ايراني اين قرارداد 
بنابر صالحديد از انتش��ار اخبار ابعاد مختلف آن 
خودداري كرده است. وي ادامه داد: قرارداد با ارزش 
اوليه 300 ميليون دالر منعقد شده و طبق آخرين 
آمار دريافتي توسط سازمان توسعه تجارت ايران از 
طرف هاي قرارداد، بخش اول اين محموله تجاري 
به ارزش تقريب��ي 15 ميليون دالر آماده ارس��ال 
است و قرار است پس از تحقق برندينگ و فرآوري 
و بسته بندي از طريق قطر به ديگر كشورهاي دنيا 
ارس��ال ش��ود كه قطعا با تحقق اين قرارداد حجم 
قابل توجهي از زعفران توليدي كشور صادر شده و 
ارزآوري خوبي براي كشور خواهد داشت. اميدواريم 
با تحق��ق اه��داف صادركننده و ايج��اد زنجيره و 
بسترسازي مناسب در اين مس��ير، در سال هاي 
آينده نيز خيال كشاورزان و فعاالن صنعت زعفران 

ايران براي منتفع شدن از اين بازار راحت شود.

مانور تمريني، آموزشي
صنعت آب و برق

در استان چهارمحال و بختياري
به گ��زارش روابط عمومي ش��ركت آب منطقه اي 
چهارمح��ال و بختياري، مانور تمريني، آموزش��ي 
صنعت آب و برق روز چهارشنبه 14 دي ماه 1401 
در سطح استان شروع شد. اين مانور با برنامه ريزي 
شوراي هماهنگي مديران مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل صنع��ت آب و برق اس��تان چهارمحال و 
بختياري و ب��ا رويكرد زلزله فرضي در تاسيس��ات 
زيربنايي صنعت آب و برق استان به ميزباني استان 
چهارمحال و بختياري و حضور استان هاي ياري رسان 
)فارس، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر( در سه نقطه، 
شامل خط فرعي بن-بروجن به سمت شهر هفشجان، 
نقطه اتصال خط فرع��ي بن-بروجن به چاه آهكي 
منظريه، مسيل شرقي شهرك منظريه به اجرا درآمد.

طي 9 ماهه سال جاري صورت گرفت 
انجام 241 مالقات مردمي

در شركت گاز 
استان چهارمحال و بختياري

در 9 ماه سال جاري تاكنون، تعداد 241مورد مالقات 
حضوري با مردم در ش��ركت گاز استان چهار محال و 
بختياري انجام شده اس��ت.به گزارش روابط عمومي 
شركت ملي گاز ايران، جهانبخش سليميان، مديرعامل 
شركت گاز اس��تان چهارمحال و بختياري با اعالم اين 
خبر، گفت: در 9 ماه سال جاري، 241 مالقات حضوري 
مردمي انجام شده و عالوه بر آن تعداد زيادي مالقات ها 
نيز بدون هماهنگي قبل��ي در طول هر هفته با مردم و 
حتي با همكاران و پيمانكاران صورت گرفته است.وي 
ادامه داد: هدف از انجام ديدارهاي حضوري، مستقيم و 
چهره به چهره با مردم، بررس��ي موارد مرتبط در حوزه 
گازرساني و خدمات رساني بوده تا در اين راستا بتوانيم 
جهت پيگيري و مرتفع شدن موارد مطرح شده توسط 
مراجعين، اقدام��ات الزم در چارچوب قوامين صورت 
پذيرد.سليميان يكي از برنامه هاي راهبردي اين شركت 
را، بهبود وضعيت خدمات رساني و همچنين پاسخگويي 
سريع و شفاف به درخواست هاي مشتركين عنوان كرد و 
افزود: اجراي مطلوب اين برنامه ها كه رضايت مندي مردم 
عزيز را به همراه دارد از اهم اهداف كيفي اين شركت بوده 
كه همواره در طول سال مورد توجه قرار مي گيرد.وي در 
ادامه، بيان داشت: هرگونه همت و تالش در زمينه احترام 
و تكريم ارباب رجوع و جلب نظر مراجعاني كه به خدمات 
شركت گاز در حوزه هاي مختلف خدمت نياز دارند، امري 
خداپسندانه بوده و رضايت و خشنودي خداوند را در ارايه 
خدمت بي منت به  دنبال دارد.مديرعامل ش��ركت گاز 
استان چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه روزهاي 
دوشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الي 12 براي مالقات 
حضوري و ديدار مردمي اختصاص يافته، گفت: تمامي 
مشتركين شركت گاز استان و متقاضيان و گروه هاي 
ذينفع مي توانند با هماهنگي با دفتر مديريت تعيين 
وقت كرده و در ساعت مقرر بصورت حضوري مشكالت 
خود را مطرح تا پيگيري هاي الزم انجام پذيرد. وي اظهار 
اميدواري كرد كه به زودي، روزي فرا برسد كه روند كارها 
شفاف و داراي زمانبندي قابل قبول و سهل انجام شود و 

نياز به پيگيري مردم براي تحقق نيازها نباشد.

شاخص مديران خريد آذرماه به 49.14 واحد رسيد

توليد در جاده بالتكليفي

دستور وزارت صمت اجرا شد/نخستين خودروهاي هايماS ۸  به مزايده مي رود

نامه نگاري 11 نماينده با شوراي رقابت؛ 

ماجراي حواله »هايما« به مديران ايران خودرو

عرضه خودرو در بورس غيرقانوني و ضدرقابتي است

به  دنب��ال بحث هاي اخير پيش آمده پيرامون دس��ت 
و دلبازي ايران خودرو و جانفش��اني مديران اين گروه 
صنعتي براي دريافت خودروهاي اي��راددار كه وزارت 
صمت بر ابطال آن دستور داد، گروه صنعتي ايران خودرو 
اعالم كرد كه در راستاي شفاف سازي و پاسخ گويي به 
افكار عمومي، نخس��تين خودروهاي هايما 8S كه در 
مرحله آزمايش��ي راه اندازي خط مونتاژ اين محصول 
توليد ش��ده، از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
گروه صنعتي ايران خودرو، اخيرا در اقدامي براي تعدادي 
از مدي��ران خود، حواله تخصيص محصول هايما S8 با 
قيمت كارخانه، ارايه كرده، سخنگوي وزارت صمت در 
واكنش به اين دست و دلبازي ايران خودرو به صراحت 

اعالم ك��رد كه تخصيص خودرو ب��ا قيمت كارخانه به 
مديران ايران خودرو اشتباه بوده و بايستي سريعا ابطال 
شود. تصاوير و اطالعاتي منتشر شده است كه در آن به 
تخصيص و تحويل محصول هايما S8 به قيمت كارخانه 
)يك  ميلي��ارد و 50 ميليون تومان( ب��راي تعدادي از 
مديران گروه صنعتي ايران خودرو اشاره شده و اين گروه 
صنعتي مديران خود را مورد لطف قرار داده است. اين 
موضوع در حالي مطرح شده كه بازار با التهاب روبرو است 
و عليرغم كاهش قيمت ها طي يك هفته اخير همچنان 
قيمت ها با قيمت هاي  مص��وب درب كارخانه و حتي 
قيمت واقعي مطابق با ارزش كيفي محصوالت، فاصله 
بسيار دارد؛ بر همين اساس به نظر مي رسد، در شرايط 

فعلي وجود اين امكان براي خودروسازان كه محصوالت 
خود را با قيمت كمت��ر از بورس كاال به مديران خودرو 
بدهند، جايز نباشد. سخنگوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در اين رابطه اظهار ك��رد: برابر اخبار واصله و 
بررسي هاي اوليه، مشخص شد شركت ايران خودرو روز 
13 دي 1401 تعدادي خودروي هايما S8 را با قيمت 
كارخانه به مديران خود اختصاص داده است؛ اين اقدام 
نه  تنها در شرايط كنوني بازار خودرو ناپسند است، بلكه 
با سياس��ت هاي مبارزه با رانت دول��ت و وزارت صمت 
نيز در تعارض قرار دارد. پس از واكنش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گروه صنعتي ايران خودرو، اطالعيه اي 
منتش��ر كرد كه ضمن آن براي توجيه اين اقدام خود، 

عذرهاي��ي بدتر از گن��اه آورد و از جانفش��اني مديران 
ايران خودرو براي اس��تفاده از خودروهاي داراي ايراد 
فني يا ظاهري خبر داد. اين ش��ركت اعالم كرد كه به 
سبب اينكه اين خودروها در فرآيند شناسايي ايرادهاي 
كيفي و مونتاژي، داراي برخي مغايرت هاي كيفي در 
بخش هاي موتور، بدنه، رنگ، تزيينات داخلي و... بوده، 
قابليت عرضه به مشتريان را نداشت؛ بر همين اساس با 
تصميم و صدور مجوز هيات مديره شركت ايران خودرو 
مقرر ش��د، اي��ن خودروهاي داراي نقص ِ نخس��تين 
سري از توليد اوليه محصول هايما 8S، به صورت هاي 
ديگري )جز سيستم عادي فروش(، حتي بدون اعطاي 

گارانتي در اختيار مديران شركت قرار گيرد. 

يازده نماينده مجلس در نامه اي به ش��وراي رقابت 
اعالم كردند كه شيوه فعلي عرضه خودرو در بورس 
غيرقانوني و ضدرقابتي بوده و بدليل ايجاد س��فته 
بازي و نوسانات غيرموجه در معامالت، عرضه بايد 
متوقف شود. به گزارش خبرنگار مهر، يازده نماينده 
مجلس در نامه اي به شوراي رقابت اعالم كردند كه 
شيوه كنوني عرضه خودرو در بورس كاال به داليل 

متعدد غيرقانوني و ضد رقابتي است.
در اين نامه كه 11 دي ماه صادر ش��ده، آمده است: 

اينجانبان نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضمن 
اعتراض و ش��كايت از وزارت صنعت و شركت هاي 
خودروس��از مربوطه، اعالم مي داريم شيوه كنوني 
عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس كاال به دالي��ل متعدد 

غيرقانوني و ضد رقابتي است از جمله آنكه؛ 
1- هي��چ قاعده و ضابطه اي در خصوص دس��تورالعمل 
تعيين قيمت در اين ش��يوه لحاظ نش��ده و لذا ش��اهد 
سفته بازي هاي فاحش و نوسانات غيرموجه و بدون ضابطه 

در قيمت هاي معامالتي خودرو در بورس كاال هستيم.

2- اضافه درآمد حاصل شده براي خودروسازان در بورس 
كاال يعني )مابه التفاوت قيمت معامالتي و قيمت تمام 
شده واقعي( نبايستي تمامًا به جيب خودروساز برود چرا 
كه حاصل از عملكرد خودروساز نبوده و به دليل ساختار 

شبه انحصاري بازار خودرو ايجاد شده است.
3- طرح تهيه شده در كميسيون صنايع مجلس شوراي 
اس��المي در حال حاضر در كميسيون در دست بررسي 
اس��ت، ضوابط و قواعد دقيقي را ب��راي عرضه خودرو در 
بورس كاال طراحي كرده كه به موجب آن ضمن تنظيم 

بازار خودرو به حذف س��وداگري و سفته بازي هم در 
سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجاميد.

از اين رو با استناد به قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 و به ويژه مواد 58 و 61 از آن ش��ورا انتظار 
مي رود از اختيارات قانوني خود غفلت نكرده و ضمن 
توقف فوري رويه ضد رقابتي كنوني عرضه خودرو 
در بورس كاال و مجازات مديران متخلف نس��بت به 
سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معامالت 

اخير بورس كاال تدبير الزم اعمال شود.
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خبرروز

كوهنوردان از صعود بپرهيزند
بنا به توصيه سازمان هواشناسي در پي ورود سامانه بارشي به كشور و بارش برف در ارتفاعات استان ها و كاهش دما، كوهنوردان از صعود بپرهيزند. 
صادق ضياييان در اين باره گفت: طي روز پنجشنبه در استان كرمان و ارتفاعات آن و خراسان رضوي نيز برف و كوالك پيش بيني مي شود 
بنابراين كوهنوردان از صعود به ارتفاعات بايد خودداري كنند. در رشته كوه البرز مركزي واقع در شمال استان قزوين، البرز و شمال استان تهران 
بارش هاي خفيف تري پيش بيني مي شود. همچنين در استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، كرمان، يزد و ارتفاعات البرز مركزي به ويژه ارتفاعات 
بيش از ۲۰۰۰ متر نيز بارش برف و كوالك پيش بيني مي شود. طي روز جمعه براي استان هاي هرمزگان، فارس، جنوب بوشهر و ارتفاعات 
رشته كوه البرز مركزي بارش هاي خفيف برف و در استان هاي هرمزگان و بوشهر بارش برف همراه با آبگرفتگي و سيالب پيش بيني مي شود. 

رويداد

تداوم آلودگي هوا در كالن شهرها باعث تعطيلي مدارس 
و دانشگاه ها و حتي ادارات ش��ده است. طبق اعالم وزارت 
بهداشت، هزينه مرگ هاي منتس��ب به آلودگي هوا هم 
۸ميليارد دالر در سال است. اين تداوم آلودگي نشان داده كه 
بايد دعاي باران بخوانيم چرا كه مسووالن اگر مي خواستند 
و مي توانس��تند كاري در اين زمينه انجام دهند تا به حال 
انجام داده بودند، اما ... داريوش گل عليزاده، سرپرست مركز 
ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست در اين 
خصوص به گزارش هواشناسي اشاره مي كند و مي گويد: 
براساس پيش بيني  سازمان هواشناسي، از پنج شنبه شاهد 
وزش باد و باران خواهيم بود و بر اين اساس احتماال از شدت 
آالينده هاي هواي تهران طي روزهاي پنجشنبه و جمعه 
كاسته خواهد شد. او ادامه مي دهد: همچنين پيش بيني ها 
مي گويد هفته آينده نيز احتمال ورود سامانه بارشي به كشور 
را داشته باشيم كه اميدواريم اين وضعيت تغيير دهنده ميزان 
آالينده هاي هواي شهرها شود. به گفته او طي ده سال اخير 
بهترين وضعيت هواي تهران از لحاظ تعداد روزهاي سالم و 
پاك متعلق به سال ۱۳۹۷ است كه اين موضوع هم به ميزان 
باد و باران همين س��ال برمي گردد. گل عليزاده مي گويد: 
به طور كلي سال هاي ۹۰، ۹۱ و ۹۲ از لحاظ روزهاي ناسالم 
س��ال هاي بدي بود كه بعد از اين س��ال ها به دليل ارتقاي 
سوخت منابع متحرك و ساكن، بهبود آالينده هاي خودرو 
و خارج سازي و اسقاط خودروهاي فرسوده، وضعيت خوبي 
داش��تيم. اين مقام مسوول ۴ موضوع را در بهبود وضعيت 
هواي تهران مهم ارزيابي مي كند: توسعه و نوسازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي، كاهش وابستگي به انرژي هاي فسيلي 
از طريق توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير، از رده خارج كردن 
خودروهاي فرسوده و ارتقاي كيفيت سوخت در خودروها 
و منابع متحرك و ساكن. گل عليزاده همچنين معتقد است 
بايد قوانين مربوط به ارتقاي كيفيت هوا اجرا ش��ود تا اين 
مشكالت حل شود. او درباره اين قوانين مي گويد: اجراي 
قانون جامع حمل و نقل عمومي، قانون اصالح الگوي 

مصرف، مصوبات دولت در اين حوزه، قوانين مربوط به 
هواي پاك در بودجه هاي ساالنه و برنامه هاي توسعه 
پنج ساله مي تواند در بهبود كيفيت هوا در كالن شهرها 
موثر باشد كه متاسفانه ما در اين حوزه دچار مشكل و 

انباشت و بي توجهي به اجراي قوانين هستيم.

    شاه كليد آلودگي هوا
وحيد نوروزي، كارشناس و فعال حوزه شهري و محيط 
زيست در رشته  توئيتي در پاسخ به اين سوال مي گويد: 
به طور ميانگين روزانه حدود ۱۱۱ميليون ليتر بنزين در 
كشور مصرف مي شود. متوسط مصرف بنزين بسياري 
از خودروهاي در حال تردد ح��دود ۱۲ ليتر به ازاي هر 
۱۰۰ كيلومتر است. خودروهاي معمولي توليد روز اروپا 
كمتر از ۴ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر مصرف مي كنند. 
او ادام��ه مي دهد: خودروهاي ما س��ه برابر خودروهاي 
خارجي مصرف مي كنند. يعني روزانه حدود ۷۰ ميليون 
ليتر بنزين را هدر مي دهيم. ثروت ملي را مي سوزانيم و 
آلودگي اش را به جان مردم مي اندازيم. دقت كنيد ساالنه 
حدود ۲۵ ميلي��ارد دالر و به عبارتي ح��دود ۷۵۰ هزار 
ميليارد تومان را مي شود حفظ كرد اما تعمدا نمي كنيم. 
اين كارش��ناس مي گويد: طبق اعالم وزارت بهداشت، 
هزينه مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا هم ۸ميليارد 
دالر در سال است. يعني فقط دو رقم هدر رفت بنزين و 
خسارت سالمت در سال حدود۳۳ ميليارد دالر است. آيا 
تصميم گيرندگان ما اين اعداد را نمي دانند؟ هم پول مان 
مي رود. هم سالمتي مردم به خطر مي افتد. به چه قيمتي؟

    افزايش 15درصدي مراجعه به اورژانس
طبق تحقيقات آلودگي دايمي هوا به طور متوسط بيش 
از دو سال از عمر هر فرد مي كاهد، وضعيت خطرناكي كه 
مي شود از افزايش مراجعه مردم به مراكز درماني متوجه آن 
شد، درهمين باره شروين تبريزي، مسوول روابط عمومي 

اورژان��ش تهران در توضيح افزاي��ش مراجعه كنندگان 
به اورژانس مي گويد: در روزهاي آلودگي هوا به نس��بت 
روزهاي ديگر ۱۰ تا ۱۵ درصد مراجعه بيماران افزايش 
يافته است. ما تقريبا از ۱۹ تا ۲۱ آذر، هزار و ۶۰۰ مريض 
تنفسي داشتيم كه از اين تعداد ۳۲۸ نفر به مراكز درماني 
انتقال يافته اند. ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به روزهاي ديگر 
افزايش ماموريت در زمينه قلبي و تنفسي داشتيم. تبريزي 
از تفاوت آماري با سال گذشته اطالع مي دهد: وضعيت 
كنوني به مدت مش��ابه سال قبل تقريبا حدود ۱۵ تا ۲۰ 
درصد افزايش داشته است. كودكان و سالمندان باالي 
۶۰ سال بيشترين مراجعه كنندگان در هفته هاي اخير به 
اورژانس تهران بوده اند. به خصوص افرادي كه با تنگي 
نفس و مشكالت قلبي دست و پنجه نرم مي كنند در 

هفته هاي اخير بيشترين آسيب را ديده اند.

    سكون شديد هوا در تهران
تا ارتفاع ۴۰۰ متري از سطح زمين

از سوي ديگر سازمان هواشناسي اعالم كرد: سكون شديد 
هوا در تهران تا ارتفاع ۴۰۰ متري از سطح زمين داده هاي 
ايستگاه هواشناس��ي جو باالي تهران نشان مي دهد كه 
بامداد امروز )ديروز(دماي س��طح زمي��ن تا ارتفاع ۴۰۰ 
متري در تهران با ميزان ۲.۶ درجه سلسيوس ثابت بوده 
كه سبب تجمع آالينده ها شده است. اين شرايط موجب 
تشديد انباشت آالينده ها در نزديك سطح زمين تا ارتفاع 
بيش از ۴۰۰ متري و افزايش آلودگي هوا شده است. به طور 
معمول دماي هوا با افزايش ارتفاع كاهش مي يابد اما در 
پاييز و زمستان بر اساس ويژگي هاي اقليمي - جغرافيايي 
و شرايط فيزيكي جو اين شرايط در بخش هاي زيادي 
از كره زمين معكوس يا ثابت مي شود. اين اتفاق سبب 
كاهش يا قطع چرخه تبادل هوا در اليه هاي مختلف جو 
مي ش��ود كه در صورت وجود منابع آالينده، عامل 

افزايش تجمع آالينده ها و آلودگي هوا مي شود.

هزينه مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا هم ۸  ميليارد دالر در سال است
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

جنين ها مرده متولد مي شوند
 وزن كم هنگام تولد، رشد ناكافي ريه ها در نوزاد و 
مرگ نوزاد در حين تول��د يا مدت كوتاهي پس از 
تولد را افزايش مي دهد. يك مطالعه در سال ۲۰۱۹، 
اثرات آالينده هاي رايج مانند ازن، دي اكسيد گوگرد، 
اكسيد نيتروژن و دي اكسيد نيتروژن را ارزيابي كرد 
و به اين نتيجه دس��ت يافت كه بين آلودگي هوا و 
زايم��ان زودرس رابطه وج��ود دارد و اين خطر در 
طول ب��ارداري بعدي باالتر بود. ح��ال با تمام اين 
فكت هاي علمي و نظريات كارشناسانه بين المللي 
نبايد در كنار تشويق افراد به فرزند آوري فكري هم 
براي رهايي مردم از اين ميزان آلودگي هوا شود. مگر 
 مي شود مسووالن فقط به فكر طرح بخشنامه و ابالغ 
دستور العمل در مورد ازدواج و فرزند آوري باشند، 
اما هيچ كدام از شرايطي كه را كه شهروندان براي 
اجرايي كردن اين بخش��نامه ها و ابالغيه ها به آن 
احتياج دارند فراهم نكنند. تنف��س هواي پاك از 
اصلي ترين و بديهي ترين حقوقي است كه هر انساني 
بايد از آن برخوردار باشد، اما وقتي از نماينده مجلس 
گرفته تا ديگر مقام��ات در مورد افزايش جمعيت 
اظهارنظ��ر مي كنند و راهكار اراي��ه مي دهند، در 
اين بين بايد فكري هم به حال آلودگي هوا كنند. 
نمي توانيم بگوييم كه اين آمارها و تحقيقات صورت 
گرفته هم مانند آنچه ناسا در مورد گسترش توده گاز 
متان بر باالي تهران گفته بود، دروغ است. در اين باره 
ديگر كارشناسان و پزشكان داخلي هم بر اين باورند 
كه آلودگي هوا يكي از داليل سقط جنين يا مرده به 
دنيا آمدن جنين است. پس اگر همچنان بر ماجراي 
افزايش جمعيت اصرار داريد تا دير نشده فكري به 
حال اين هواي آلوده بكنيد كه نه تنها باعث مرگ 
جنين مي شود كه حتي انسان هاي سالم و زنده را 
هم به سوي مرگ مي كشاند. در واقع آن چيزي كه 
ما بيش از همه به آن نياز داريم، اراده اي براي انجام 
عملي كارهايي است كه تا به حال تنها در مورد آنها 
انواع و اقسام شعارها داده شده اما نتيجه عملي در 

پي نداشته است.

 اقتصاد ايران
 و ارتباطات جهاني

 اين ترتيب امضاي ايران پ��اي اين لوايح به نوعي 
حكم خودكشي اقتصادي دارد. صرف نظر از ميزان 
درستي يا نادرستي ادعاي هر كدام از طرفين دعوا، 
آنچه كه واضح به نظر مي رس��د، لزوم رسيدن به 
پاسخي قطعي در اين زمينه خواهد بود. اگر بناست 
اي��ران در نهايت اين لوايح را بپذي��رد، پس هر روز 
تاخير در اعالم آن به ض��رر منافع اقتصادي ايران 
خواهد بود و اگر بناس��ت با قبول كردن استدالل 
مخالفان اين ايده اساسا رد بشود نيز بهتر اين است 
كه هرچه زودتر تكليف روشن شود و البته مخالفان 
راهكار جايگزين خود براي ارتباط با اقتصاد جهاني 

و بانك هاي بين المللي را عرضه كنند.

چرا »پيروز« گردنبند طبي بست
در پ��ي انتش��ار تصويري از»پي��روز« با 
گردنبند اليزابت، سرپرست دفتر حفاظت 
و مديريت حيات  وحش سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ضمن تاكيد بر سالمت 
او گف��ت: اي��ن گردنبند ب��ه صالحديد 
تيمارگران و دامپزشكان براي مراقبت از 
»پيروز« در ۲۰ روز گذشته بسته شده بود. 
غالمرضا ابدالي درباره وضعيت »پيروز« 

اظهار كرد: هرگونه  احتمال اينكه »پيروز« در فرآيند 
رشد كس��الت هايي پيدا كند، وجود دارد. نكته حائز 
اهميت اين است كه اكنون حال »پيروز« خوب است، 
هيچ مشكل خاصي ندارد و كامال سالم است. او تاكيد 
كرد: بستن گردنبند اليزابت مربوط به ۲۰ روز گذشته 

بوده است.اين گردنبند در بيمارستان ها و 
فروشگاه هاي حيوانات وجود دارد. بعضا 
ش��رايط ايجاب مي كند كه حيوان سر 
خود را برنگرداند و بدن خود را ليس نزند، 
بدين جهت اين گردنبند بسته مي شود. 
اين گردنبند بنابر صالحديد دامپزشكان 
و تيمارگران در طول دوره مداوا به منظور 
مراقبت بيشتر از »پيروز« طي يك تا دو 
روز بسته شد. ابدالي درباره علت بستن اين گردنبند 
تاكيد و خاطرنشان كرد: ضرورت مراقبت از »پيروز« 
بس��تن اين گردنبند براي او را ايجاب كرده است. 
مش��كل و بيماري خاصي نبوده و نگراني ها نسبت 

به وضعيت »پيروز« براي اين مورد اشتباه است.

موج هشتم كرونا روي شاخه صعودي
معاون درمان وزارت بهداش��ت ضمن 
اشاره به موج هش��تم كرونا در كشور، 
با بيان اينك��ه در حال حاض��ر از نظر 
ميزان تخت بيمارستاني، ذخيره دارو و 
پرسنل، مشكل خاصي در بيمارستان ها 
نداريم، گفت: احتماال موج هش��تم از 
موج هاي قبل��ي خفيف تر خواهد بود؛ 
با اين حال اصال نمي توان بي احتياطي 

كرد. دكتر س��عيد كريمي درباره وضعيت آمادگي 
بيمارس��تان ها براي مقابله با پيك هش��تم كرونا، 
گفت: خوشبختانه فعال از نظر وضعيت بيمارستاني 
ش��رايط باثباتي داريم. در ح��ال حاضر حدود يك 
درصد تخت هاي بيمارستاني  ما به بيماران محتمل، 
مشكوك و قطعي كوويد ۱۹ اختصاص دارد. زيرا ما 
بعد از مثبت شدن تس��ت PCR موارد مشكوك و 
محتمل را كوويد حساب مي كنيم. بنابراين مي توان 
گفت كه يك درصد تخت هاي بيمارستاني كشور به 

بيماران تنفسي اختصاص دارد. او با بيان 
اينكه از نظر ميزان تخت بيمارستاني، 
ذخيره دارو و پرسنل، مشكل خاصي 
در بيمارستان ها نداريم، گفت: از نظر 
ميزان بستري آي سي يو نيز كمتر از دو 
درصد آي سي يوهايمان اشغال است. 
بنابراين نگراني از جهت بيمارستاني 
وجود ندارد و باتوجه به ش��روع موج 
هشتم، بيشتر بحث اطالع رساني به مردم اهميت 
دارد؛ چراكه اكنون روي شاخه صعودي موج قرار 
داريم و ممكن است طي چند هفته آينده تعداد 
بيماران كرونا افزايش يابد. معاون درمان وزارت 
بهداشت با بيان اينكه به نظر مي آيد كه احتماال 
موج هشتم كرونا از موج هاي قبلي خفيف تر باشد، 
گفت: بااين حال اصال نمي توان بي احتياطي كرد. 
زيرا اگر بي احتياطي اتفاق بيفتد، ممكن اس��ت 

برايمان عوارض ايجاد كند. 

شايعه لو رفتن سواالت امتحانات نهايي رد شد
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش گف��ت: در 
جريان برگ��زاري آزمون هاي دي ماه، 
م��ورد خاصي كه بر خ��الف پروتكل و 
دس��تور العمل امتحانات باشد، وجود 
نداشته است. يوسف نوري گفت: براي 
آزمون ه��اي دي ماه كه بي��ش از ۳۵۰ 
هزار نفر ش��ركت كردند و داوطلبان با 
سابقه تحصيلي هم در آن حضور دارند، 

تدابير الزم ديده شده و از امكانات سازمان سنجش 
براي برگزاري اين آزمون ها با همكاري كه دوستان 
در اين سازمان داشته اند، بهره برده ايم . وزير آموزش 
و پرورش در همين ارتب��اط افزود: موارد خاصي كه 
بر خالف پروتكل و دس��تور عمل امتحانات باشد و 
سبب افشا شده باشد وجود نداشته است، همچنين 

دوستان در شوراي عالي انقالب فرهنگي 
از فرآيند طراحي س��وال تا اجرا بازديد 
كردند و نامه اي هم به اصحاب رس��انه، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و 
نهادها ناظر داده شده تا براي اطمينان 
در ط��ول مدتي كه تا پاي��ان برگزاري 
آزمون هاي دي ماه باقي مانده، بيايند و 
از اين فرايند بازديد كنند . نوري افزود: 
به طور طبيعي در جريان برگزاري امتحانات اتفاقاتي 
بوده ك��ه بعضا دانش آموزان تخل��ف كرده اند مانند 
نگاه كردن از برگه ديگري يا موارد اينچنيني كه در 
امتحانات معمولي رخ مي دهد، در مواردي كه چنين 
اتفاقاتي رخ داده، برابر قوانين و مقررات امتحاني، با 

دانش آموزان متخلف برخورد شده است.

سن تجرد قطعي براي مردان 50 سال و براي زنان 45 سال است

مشكل تنها مسائل اقتصادي نيست
تعادل |

 همي��ن چند هفت��ه پيش ب��ود كه يكي 
از نماين��دگان مجلس راه ح��ل افزايش 
جمعيت را با اين جمله كه بايد كاري كنيم دهه شصتي ها 
با ه��م ازدواج كنند، پيدا كرد. راه حلي كه انگار تا قبل از 
اين كسي به اين مس��اله توجه نكرده بود، آمارهايي كه 
بارها و بارها منتشر شده اند نشان مي دهند، افراد متولد 
دهه شصت باالترين نرخ افراد مجرد در كشور را تشكيل 
مي دهند. اما آيا مساله اينجاست كه براي ازدواج كردن 
اين افراد بايد يك مقام حقوقي و قضايي يا يك نماينده 
مجلس دستور صادر كند. قطعا نمي توان با دستور صادر 
ك��ردن آمار ازدواج و بعد از آن فرزند آوري را در كش��ور 
افزايش داد. مس��اله اينجاس��ت كه همه افراد به خوبي 
مي دانند كاهش جمعيت و پير شدن آن يعني از دست 
رفتن پيشرفت جامعه اما وقتي شرايط براي جوانان به 
سن ازدوج رسيده مهيا نباشد كسي خودش را به انجام 
كاري كه مي داند، آمادگي آن را ندارد مجبور نمي كند. 
همان نماينده مجلس در بخش ديگري از س��خنانش 
اعالم كرده بود كه بيش از ۴ ميليون دهه شصتي و دهه 
پنجاهي مجرد در كشور حضور دارند كه نيمي از آنها زن 
و نيم ديگر مرد هستند و اگر اينها با هم ازدواج كنند و ۲ 
فرزند بياورند عدد قابل توجهي براي افزايش جمعيت 
كشور مي ش��ود. البته اين نماينده مجلس به خيلي از 
مسائل ديگري كه بايد براي فراهم آوردن شرايط ازدواج 
و فرزند آوري در كشور به آن توجه شود، اشاره اي نكرد. 

    دست فرماني كه موفق نيست
انيس��ه مهاج��ر، جمعيت ش��ناس در اين ب��اره به 
»تعادل« مي گويد: متاس��فانه مس��ووالن در بحث 
افزايش جمعي��ت و حل بحران جمعيتي كش��ور 
دس��ت فرماني را پيش گرفته اند كه موفق نيست و 
نمي خواهند آن را تغيير دهند. ما نمي توانيم به افراد 
دستور بدهيم كه ازدواج كنند و بعد دستور بدهيم 
كه فرزند بياورند، ما بايد ش��رايط را براي آنها مهيا 
كنيم. مساله مهم ديگري كه بايد به آن توجه شود، 
افزايش سن ازدواج اس��ت، متاسفانه مردان خيلي 
بيشتر از زنان بعد از گذر از ۴۰ سالگي امكان ازدواج 
را دارند اما براي بسياري از دختران گذشتن از اين 

سن به معني تجرد قطعي است. او مي افزايد: اينكه 
سن ازدواج در كشور ما باال رفته يا اينكه بسياري از 
جوانان ترجيح مي دهند، به جاي ازدواج تجرد قطعي 
را بپذيرند، به دليل ش��رايط حاكم بر جامعه اس��ت 
تا زماني كه ما نتوانيم ش��رايط را براي يك زندگي 
نرمال با رفاه نس��بي براي افراد جامعه فراهم كنيم 
نمي توانيم انتظار داش��ته باش��يم بر اساس قوانين 

يا سياست هاي از پيش تعيين شده حركت كنند. 

    مشكل تنها مسائل اقتصادي نيست
اين جمعيت ش��ناس در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: مس��اله تنها مسائل و مشكالت اقتصادي 
نيست، مساله اينجاست همين افراد دهه شصتي كه 
نماينده مجلس از ازدواج آنها حرف مي زند، كساني 
هستند كه بيشترين آمار مهاجرت از كشور را دارند، 
همين افرادي هس��تند كه بيش��ترين آمار نداشتن 
چش��م انداز مطمئن از آينده تحصيلي و شغلي خود 
را دارند. متاس��فانه ما وقتي تمامي آمارهاي مرتبط 
با جوانان را مورد بررسي قرار مي دهيم، مي بينيم كه 
اين برگزيدن تجرد از روي دلخوشي و هيجان جواني 
نيس��ت بلكه درصد زيادي از آن مربوط به آينده اي 

است كه چشم انداز درستي از آن ندارند. 

    امنيت شغلي بسيار مهم است
انيس��ه مهاجر مي افزايد: در هم��ان دهه هاي ۶۰ و 
۷۰ كه افراد وقتي وارد حرفه اي مي ش��دند، قرارداد 
رسمي داشتند و از امنيت ش��غلي نسبي برخوردار 
بودند، نيازي به اين نبود تا به آنها بگوييم حتما بايد 
ازدواج كنيد و بچه دار شويد. جامعه روال خود را طي 
مي كرد، جوانان بين ۲۰ تا ۳۰ سالگي نهايتا ازدواج 
مي كردند و تشكيل خانواده مي دادند و خيلي زود هم 
بچه دار مي شدند، اما در حال حاضر افراد حتي امنيت 
شغلي مناسب ندارند، چطور مي توانند به مساله اي 

مانند ازدواج و از آن مهم تر فرزندآوري فكر كنند.

    چه تعداد از دهه شصتي ها مجردند؟ 
بر اساس آمارهاي اعالم شده تا سال گذشته يك ميليون 
و ۴۰۰ ه��زار مرد و ۸۳۰ هزار زن دهه ش��صتي مجرد 

بوده اند. شهال كاظمي پور، جمعيت شناس نيز در اين باره 
مي گويد: مطابق با آمار موجود در سال ۹۵، حدود ۸.۵ 
ميليون مرد و حدود هشت ميليون و ۳۰۰ هزار زن دهه 
شصتي در كشور وجود داشته است كه مجموع جمعيت 
زنان و مردان دهه شصتي تا آن زمان حدود ۱۶ ميليون 
و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. اين جمعيت شناس با اشاره 
به آمارهاي موجود در سال گذشته، ادامه داد: در سال 
۱۴۰۰ تعداد مردان دهه شصتي مجرد يك ميليون و 
۴۰۰ هزار نفر بوده است. يعني حدود هفت ميليون 
نفر از مردان مجرد دهه شصتي تا سال قبل ازدواج 
كرده اند. همچنين تعداد زنان دهه شصتي مجرد 
در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۸۳۰ هزار نفر بوده است و 
درواقع حدود هفت ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از زنان 
مجرد دهه شصتي نيز تا سال قبل ازدواج كرده اند.

    بسياري از آقايان باالي ۴۰ سال 
ازدواج مي كنند

او با يادآوري اينكه دهه شصتي ها امسال ۳۱ تا ۴۱ ساله 
شدند. اما آمار ذكر شده متعلق به سال گذشته است كه 
در آن زمان متولدين اين دهه سني بين ۳۰ تا ۴۰ سال 
داشتند، مي افزايد: مي توان گفت تا سال گذشته تقريبا 
۷۰ الي ۸۰ درصد مردان دهه ش��صتي ازدواج كرده اند. 
البته بايد در نظر گرفت كه س��ن ازدواج مردان الزاما در 
بازه سني ۳۰ سالگي نيست و بسياري از آقايان باالي ۴۰ 
سال ازدواج مي كنند و مي توان گفت تقريبا باقي مردان 

دهه شصتي نيز در اين بازه سني ازدواج خواهند كرد.

    3۰  سالگي
و كاهش فرصت ازدواج براي زنان

كاظمي پور در عين حال با اشاره به شانس كمتر زنان 
براي ازدواج پس از ۳۰ س��الگي خاطرنش��ان كرد كه 
فرصت ازدواج براي زنان پس از ۳۰ سالگي كمتر مي شود 
و اين در حالي است كه براي آقايان اين محدوديت وجود 
ندارد و ازدواج خواهند كرد. البته ما معموال سن تجرد 
قطعي را براي مردان ۵۰ سالگي و براي زنان ۴۵ سالگي 
در نظر مي گيريم و اگر تا اين س��نين ازدواج نكردند به 
تجرد قطعي مي رسند و درواقع ميل به ازدواج يا شانس 
ازدواج آنها كاهش پيدا مي كند. بنابراين چون هنوز زنان 

مردان دهه شصتي به س��نين ياد شده نرسيده اند 
نمي توان درباره تجرد قطعي آنها آماري داد.

    در بازه هاي اخير تجرد قطعي زنان 
افزايش داشته است

او همچنين درباره تجرد قطعي متولدين دهه پنجاه نيز 
عنوان مي كند: تا به حال آمار تجرد قطعي براي مردان ۲ 
درصد و براي زنان ۱.۸ درصد بوده است اما در بازه هاي 
اخير تجرد قطعي زنان مق��داري در حال افزايش بوده 
است. براي مثال در خصوص تجرد قطعي متولدين دهه 
۵۰ آمار وجود دارد. تجرد قطعي مردان دهه پنجاهي ۲ 
درصد اس��ت و تجرد قطعي زنان دهه پنجاهي نزديك 
پنج درصد است. در عين حال بايد اين امر را نيز در نظر 
گرفت كه اين درصد تجرد قطعي براي زنان دايمي نيست 
و براي مثال اين آمار تجرد قطعي در زنان دهه هفتادي 
از بين مي رود. كاظمي پوردر به اين سوال كه آيا از منظر 
جمعيت شناختي نگراني نسبت به تعويق افتادن ازدواج 
دهه ش��صتي ها وجود دارد، توضيح مي دهد: مي توان 
گفت اين نگراني قدري براي زنان دهه شصتي كه ممكن 
است به تجرد قطعي برسند، وجود دارد. شايد حدود ۳۰۰ 

يا ۴۰۰ هزار زن دهه شصتي به تجرد قطعي برسند اما 
آنچه تجربه در خصوص تجرد قطعي مردان به ما نشان 
مي دهد اين است كه حدودا دو درصد از مردان در تجرد 
قطعي باقي خواهند ماند و باقي مردان ازدواج مي كنند.

    با بخشنامه و دستورالعمل
 نمي توان گفت ازدواج كن

اين جمعيت شناس همچنين درباره اظهارنظر اخير يكي 
از نمايندگان مجلس درخص��وص ارايه راهكاري براي 
كاهش تجرد قطعي و جلوگيري از خروج دهه شصتي ها 
از چرخه باروري، كه گفته ب��ود »بايد كاري كنيم دهه 
شصتي ها با يكديگر ازدواج كنند«، اينطور پاسخ مي دهد: 
احتمال ازدواج دهه شصتي ها با يكديگر وجود دارد اما 
نبايد آن بازه سني پنج س��اله كه مطابق با هنجارهاي 
جامعه ما معموال اختالف سن پنج سال هاي ميان دختر 
و پسر براي ازدواج در نظر گرفته مي شود را فراموش كرد. 
براي مثال فردي كه سال ۶۰ به دنيا آمده در سال گذشته 
۴۰ ساله شده است اما اين مرد چهل ساله دهه شصتي 
اگر تصميم به ازدواج بگيرد با خانمي حدودا ۳۳ ساله و 
نه دختر ۴۰ س��اله ازدواج مي كند. بنابراين نمي توان با 

بخشنامه و دستورالعمل به مرد دهه شصتي ۴۰ ساله 
گفت كه با خانم دهه شصتي ۴۰ ساله ازدواج كن.

    نگراني در خصوص
زنان مجرد 35 ساله به باال

او با بيان اينكه اساس��ا با توجه به توضيحات ياد ش��ده 
نگراني چنداني در خصوص ازدواج مردان دهه شصتي 
وجود ندارد، مي گويد: شايد به دليل مشكالت اقتصادي 
تاخير در ازدواج مردان دهه شصتي اتفاق افتاده باشد اما 
اين تاخير دايمي نيست و باالخره اينها ازدواج مي كنند. 
به بياني ديگر شايد در حال حاضر به دليل تغييرات رخ 
داده در جامعه مردان دهه شصتي تجرد زيستي را ترجيح 
دهن��د اما باالخره ازدواج براي عم��ده اين مردان اتفاق 
مي افتد. نگراني موجود در خصوص آن دس��ته از زنان 
دهه شصتي است كه به سنين باالي ۳۵ سال رسيده اند.

او مي افزايد: فقط بحث »سن« براي ازدواج مهم نيست. 
فرهنگسازي بسيار مهم است. عمده مطالعات ما نشان 
مي دهد ك��ه اغلب زنان تحصيلكرده و داراي مش��اغل 
سطوح باال ازدواج خود را به تاخير انداخته اند. در چنين 
شرايطي دايره همسرگزيني اين زنان محدود مي شود. 

گزارش
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