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 برجام 
از كما خارج مي شود؟

 سكه 
در بورس

 گاز 
و مقصران كمبود

 سكوت 
در برابر اليحه بودجه

در ش��رايطي كه هر خبري در 
خصوص توفيق يا عدم توفيق 
برج��ام، باعث بروز نوس��انات 
پي درپي در بازارهاي اقتصادي 
كشور مي شود و باعث نوسان 
در نرخ ارز و التهاب در بازارهاي 
كش��ور مي شود، بس��ياري از 
تحليلگران و البته افكار عمومي 
ايرانيان مي خواهند بدانند چه سرنوشتي در انتظار برجام 
است. آيا بايد برجام را تمام شده تلقي كنيم و مهر پاياني بر 
آن بزنيم يا هنوز اميدي به تحقق و تداوم آن وجود دارد؟ 
امريكا و اروپا چه موضعي در قابل مذاكرات خواهند داشت 
و آيا گفت وگوها را از س��ر خواهند گرفت. به نظر مي رسد 
برجام به عنوان يكي از مهم ترين اسناد بين المللي در حالت 
كما قرار گرفته باشد. اين  بار ايران ميل و اشتياق بيشتري 
از خود نشان مي دهد تا مذاكرات سرانجامي پيدا كند، اما 
اروپا و امريكا نش��انه مثبتي از خود ارايه نمي كنند. گزاره 
مهم در خصوص سرنوشت برجام اما سفر اخير گروسي، 
مديركل آژانس به تهران است. گروسي قرار است به زودي 
راهي تهران شود تا درباره چشم انداز پيش روي فعاليت هاي 
هس��ته اي با مقامات ايران گفت وگو كند. اين مذاكرات 
درباره سه سوال اصلي آژانس از ايران خواهد بود و توفيق 
و عدم توفيق آن تا حد زيادي سرنوشت برجام را مشخص 
مي كند. در صورتي كه مذاكره با آژانس به درستي انجام 
شود، ممكن است كورسويي پيش روي مذاكرات ايجاد 
شود. نبايد فراموش كرد عدم رضايت آژانس ممكن است 
باعث صدور قطعنانه عليه ايران، راه اندازي مكانيسم ماشه 
و ارسال گزارش منفي به آژانس شود. در اين ميان اينكه 
برخي افراد و جريان��ات اعالم مي كنند پرونده ايران ذيل 
فصل هفتم قرار دارد يا ندارد، بازي هاي سياس��ي است. 
هر حركت اشتباهي در اين زمينه هم اقتصاد و هم امنيت 
كشور را دستخوش مش��كالت عديده مي كند. بنابراين 
اگر از دل مذاكرات ايران و گروس��ي بتوان فرصتي براي 
احياي برجام و اعالم رضايت ايجاد كرد، بايد به استقبال 
آن رفت. اين توافق با آژانس هم احتمال تداوم مذاكرات را 
محتمل مي كند و هم خطر تحريم هاي بيشتر و مكانيسم 
ماشه را كاهش مي دهد. در نقطه مقابل هر عدم توافقي با 
آژانس باعث فشار بيشتر بر ايران و بروز مشكالت بيشتر بر 
ايران مي شود و نوسان اقتصادي و مشكالت امنيتي ايجاد 
مي كند. با اين توضيحات بسياري از تحليلگران در انتظار 
خروجي سفر گروسي به تهران هستند تا ببينند آيا مي توان 
نسبت به احياي برجام و تداوم گفت وگو اميد داشت يا نه؟ 
البته برخي افراد هم به اشتباه تصور مي كنند تضادي در 
مواضع امريكا و اروپا وجود دارد. به جز دوره ترامپ، اروپا و 
امريكا بيشترين هماهنگي را با هم در مسائل بين المللي از 
جمله پرونده ايران داشتند. تنها در دوره ترامپ بود كه اروپا 
مخالف خروج او از برجام بود و ترامپ در عين مخالف اروپا 
از برجام خارج شد. در حال حاضر اما هيچ اختالف نظري 
ادامه در صفحه 5 ميان دو طرف وجود ندارد.   

منابع ف��روش س��كه از ذخاير 
طالي بانك مركزي است و اين 
ذخاير ارزشمند است و سرمايه 
ملي ۸۵ ميليون ايراني محسوب 
مي شود. بنابراين تاثيري كه در 
بازار مي گذارد، بستگي به قيمت 
و مق��دار عرض��ه دارد. تصميم 
بانك مركزي براي انتش��ار ربع 
سكه ها با توجه به فضاهاي هيجاني و شيدايي هايي كه در 
اقتصاد كش��ور ايجاد شده است صورت گرفت؛ زيرا اكنون 
ش��اهد يكي از باالترين حباب ها در س��كه بانكي كه عدد 
آن نسبت به واقعيت خيلي زياد و بيش از ۳۰ درصد است، 
هستيم. اگر تصميم گيري بانك  مركزي در چارچوب هاي 
درستي باشد قابل تاييد و خوب است و اگر اين سكه ها در 
قالب حراج قيمتي، با فاصله اي از بازار آزاد و از طريق بانك 
كارگشايي و بورس كاال به فروش برسد، مي تواند ظرفيت 
مناسبي براي تخليه حباب س��كه ايجاد كند. جبران اين 
مقدار عرضه طال در قالب ربع س��كه از ذخاير ملي كشور 
چون مقدار عرضه زياد نيس��ت و به نظر مي رس��د همين 
مقدار نيز خريداري نش��ود، امكان اين وجود دارد كه بانك 
مركزي در قالب هاي ديگ��ري اين ذخاير را جبران كند. از 
طرف ديگر مردم نيز متوجه مي شوند كه قيمت واقعي سكه 
چقدر بايد باشد و بيش��تر از ارزش واقعي ربع سكه ها آن را 
خريداري نمي كنند. البته بستگي به تدبير بانك مركزي 
در نحوه عرضه و مقدار آن دارد. اگ��ر به طور مثال در بازار، 
تقاضاي ربع سكه ۱۰۰ واحد باشد و نهاد پولي كشور عدد 
قابل قبولي، حداقل نصف تقاضاي مصرفي آن روز عرضه 
كند، قطعا قيمت را به نزديكي ارزش واقعي مي رس��اند و 
حبابش تخليه مي شود. اما اگر كمتر باشد توسط دالالن 
خريد مي شود و تاثير چنداني ندارد. عرضه  سكه در بورس 
كاال روي دالر جز به لح��اظ اقتصاد رفتاري تاثير چنداني 
ندارد مگر براي كساني كه رفتار سودگرانه در بازار طال و دالر 
دارند. بازار س��رمايه در بورس هاي سراسر دنيا از دو دسته 
ريس��ك اثرپذيري دارد مثل ريسك هاي سيستماتيك 
و غيرسيس��تماتيك. ما ريسك هاي غيرسيستماتيك را 
از طريق مدل هاي بهينه چينش پرتفو و س��بد مي توانيم 
مديريت كنيم. در صنايع و س��هام مختلف در كالس هاي 
مختلف دارايي مي توانيم پرتفوي خود را بچينيم كه كمترين 
ريسك غيرسيستماتيك را شامل ش��ود اما ريسك هاي 
سيستماتيك در كنترل و اختيار يك مدير دارايي و فعال 
بازار سرمايه نيست. در كشور ما ريسك هاي سيستماتيك 
اثرگذاري بسيار شديدي بر بازار سرمايه ما اعمال مي كند. 
مهم ترين ريسك سيستماتيك بازار سرمايه ما در سال هاي 
اخير را بايد مذاكرات بين المللي برجامي دانست كه بايد از 
اين مذاك��رات به نوعي مذاكرات بي فرجام ياد كرد چرا كه 
هيچ گشايش خاصي در اين مذاكرات براي اقتصاد ما حاصل 
نشد. اين اتفاقات بر بازار سرمايه ما اثرگذار بوده است چه در 
ساختارهاي كالن اقتصاد كشور و چه در ساختارهاي خرد 
ادامه در صفحه 5 اقتصادي كه... 

در سال هاي گذشته فعاالن 
صنعت ان��رژي باره��ا تذكر 
داده ان��د ك��ه صنع��ت نفت 
و گاز و ان��رژي كش��ور براي 
ت��داوم حيات و پاس��خ دادن 
به نيازه��اي جاري و آينده به 
سرمايه گذاري هاي جديد و 
گسترده احتياج دارند اما آنچه 
كه در سال هاي گذشته رخ داده عمال نشاني از درك لزوم 
سرمايه گذاري را نمايش نمي دهد. آن طور كه وزير نفت 
نيز در ماه هاي گذشته اعالم كرده، صنعت انرژي ايران 
به ميلياردها دالر س��رمايه گذاري جديد نياز دارد ولي 
در عمل همچنان نش��انه اي از تغيير اين فضا مشاهده 
نمي شود. همانطور كه ما در ماه هاي گرم سال در حوزه 
تامين برق مورد نياز با معضل مواجه مي شويم، در فصل 
سرد س��ال نيز چالش ها براي تامين گاز خود را نشان 
مي دهند و اين موضوع ريش��ه در فراموشي اولويت ها 
در حوزه هاي مختلف دارد. در يك نگاه كلي شرايطي 
كه امروز در اقتصاد ان��رژي و به طور خاص صنعت گاز 
كش��ور به وجود آمده را مي توان در سه محور و حيطه 
اصلي تقس��يم بندي كرد، محورهايي كه اگر هر يك از 
آنها تغيير عمده اي پيدا كند، مي توان انتظار داشت كه 
الاقل بخشي از معضالت در حوزه تامين انرژي برطرف 
ش��ود. با وجود تمام ظرفيت ها و تالش هايي كه در اين 
صنعت صورت گرفته، ترديدي وجود ندارد براي آنكه 
امكان استفاده از حداكثر ظرفيت به وجود بيايد، بايد 
نسبت به سرمايه گذاري هاي جديد اقدام و مقدمات الزم 
براي برداشت حداكثري از ذخاير گازي را فراهم كرد، در 
غير اين صورت هر سال توان ما در برداشت گاز و عرضه 
آن كمتر خواهد شد. با توجه به ظرفيت ها و توانايي هاي 
بالقوه اي كه در ميادين گازي مختلف كشور وجود دارد، 
بخش خصوصي ما بارها اع��الم آمادگي كرده كه توان 
سرمايه گذاري و برداشت گاز و عرضه آن به شبكه را دارد 
اما براي آنكه اين مساله برطرف شود، دولت بايد مقدمات 
الزم براي س��رمايه گذاري را فراهم كند كه متاسفانه 
تاكنون چنين تغيير رويكردي در اين سال ها مشاهده 
نشده است. در صورتي كه ساختار قيمت گذاري انرژي 
در اقتص��اد ايران تغيير كند و بخش خصوصي در كنار 
دريافت مجوزهاي الزم، اين اطمينان را داشته باشد كه 
پس از س��رمايه گذاري هاي گسترده، امكان بازگشت 
سرمايه خود را خواهد داشت، مي توان انتظار داشت كه 
ميزان توليد گاز كشور در اين حوزه و از سوي اين بخش 
نيز افزايش پيدا كن��د. جدا از تمام بحث ها، ما در حوزه 
مديريت مصرف نيز نتوانسته ايم گام هاي مثبتي  برداريم. 
بسياري از سيستم هاي گرمايشي ما در نقاط مختلف 
كشور قديمي هستند و در مصرف بهينه انرژي كارايي 
ندارند. پس چه در حوزه س��رمايه گذاري و بهبود توان 
توليد و چه در نحوه مصرف مشكالت ادامه دارند و اينها 
ريشه مشكالتي هستند كه امروز به آنها دچار شده ايم.

درخص��وص اليح��ه بودجه 
بهتراست س��كوت كرد به اين 

دليل كه: 
وقت��ي ن��ود درص��د بودج��ه 
هزينه هاي جاري و نود درصد 
بودجه جاري حقوق كارمندان 
دولت اس��ت و درآمده��ا اعم از 
واقعي و غيرواقع��ي جوابگوي 
هزينه هاي جاري قطعي نيس��ت چكار مي شود كرد؟ نه 
حقوق كارمند را كه واقعًا كم اس��ت مي ش��ود كم كرد نه 
كارمندان را مي شود اخراج و كم كرد؛ وقتي بيش از هشتاد 
درصد توليد ناخالص كش��ور در انحصار دولت است و آن 
بيست درصد بقيه هم با اجازه و دخالت دولت، و رقابت سالم 
و واقعي هم در كار نيست؛ نيازي به اين همه وقت گذاشتن 
و صرف هزينه توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه و دولت و 
كميس��يون هاي اختصاصي و كميسيون تلفيق و صحن 
مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نيست. 
ليست هزينه هاي جاري قطعي و اجتناب ناپذير مشخص 
است و دولت ناچار اس��ت از محل صادرات و درآمد فروش 
نفت و گاز و ميعانات در صورت امكان ش��رايط تحريمي و 
درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به هر ترتيب هزينه هاي 
جاري و حقوق كارمندان دولت را تامين كند. با اين وضع 
كه در واقع به دليل اش��كاالت ساختاري هيچ كارمثبتي 
نمي ش��ود كرد به نظر من بهترين و عاقالنه ترين كار اين 
است كه مجلس عينًا و بدون تغيير اليحه دولت را تصويب 
كند و سقف هزينه ها را بيشتر نكند هر چند سال آينده سال 
انتخابات مجلس است و نمايندگان تالش خواهند كرد تا با 
حداكثر تغييرات اليحه بودجه دولت را با افزايش درآمدهاي 
غيرواقعي و افزايش هزينه هاي واقعي نامتعادل تركنند. كمي 
صبر الزم است تا اين پيش بيني ناخوشايند تحقق يابد. هر 
وقت با اصالحات س��اختاري حداقل هشتاد درصد توليد 
ناخالص كشور در اختيار بخش خصوصي واقعي و در رقابت 
سالم قرار گرفت و دولتي كوچك و چابك عهده دار خدماتي 
بود كه بخش خصوصي واقعي نمي توان��د، آن روز اوضاع 
كشور خوب و شاهد بودجه اي درخدمت توسعه و پيشرفت 
كشور خواهيم بود. در هر حال بودجه ۱4۰2 به زبان ساده 
عبارت است از: دولتيان »مالياتي« را كه ۵7 درصدي است 
گرفته  و بودجه س��ازمان هاي خود را بي��ش از 4۰ درصد 
افزايش داده اند، اما چيزي كه به ملت مي دهيم مثل حقوق 
كارمندان را حداكثر 2۰ درصد افزايش مي دهيم. بودجه 
ما دولتيان و نهاد و هزينه هاي جاري ما پيشرفت كرده، اما 
اقتصاد مردم ايران با افزايش تورم و كسري بودجه، روز به 
روز تضعيف و با فشار اقتصادي مواجه خواهد شد و ربطي به 
ما ندارد. به واسطه اينكه آخرين سال مجلسيان فعلي است، 
آنان نيز به دولتيان با افزايش هزينه ها و اقتصاد دولتيان و 
س��اير نهادهاي غيراولويت دار، »حال« داده اند، شايد در 
انتخابات آينده مجلس »يار« آنان باشد. يك دست هستيم 
دست شما دولت را مي گيريم، ليكن براي ملت يكدست صدا 
ادامه در صفحه 8 ندارد.  

حميدرضا جيهاني حميدرضا صالحيحسن بهشتي پور كمال الدين پيرموذن

يادداشت- 2

 چرا 
بودجه مهم نيست؟!

چ��را بودجه ب��ه عنوان 
مهم ترين س��ند مالي 
دولت ه��ا  يك س��اله 
كاركرده��اي خ��ود را 
در كش��ورمان از جمله 
در ارتقاي رشد و ثبات 
اقتصادي و كاهش فقر و 
عرضه كاالي عمومي تا 
حد زيادي از دست داده و به رفتاري بوركراتيك و 
باال و پايين كردن اعداد و ارقام و تقسيم سهم بين 

سازمان و موسسات تبديل شده است؟!
اقتصاد ايران سال هاست كه به تعبير دكتر نيلي، 
اقتصاددان برجسته كشورمان، دچار رفاه مبتني 
بر »اضمحالل منابع« است. در اين پارادايم اقتصاد 
سياس��ي »مصرف منابع هيچ ربطي با ورودي 
منابع« ن��دارد و مي توان ف��ارغ از اصل پايه اي و 
محوري اقتصاد يعن��ي »محدوديت منابع« و با 
قيمت هاي دس��توري، منابع طبيعي و مالي را 

مصرف كرد و به تعبير بهتر به هدر داد. 
كمبود گاز در زمستان و كمبود برق در تابستان 
و كمبود آب در تمام فصول از جلوه هاي آش��كار 
پارادايم اضمحالل منابع است. جلوه هاي پنهان تر 
اي��ن عارض��ه را مي ت��وان در كس��ري بودجه و 
ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي و تامين 
اجتماعي و ناترازي منابع بانك ها و.... مش��اهده 
نمود.  اين فرآيند نه فقط با اجراي ش��ش برنامه 
توسعه و بودجه هاي ساالنه تغيير نكرد بلكه در 
گذر زمان و با اجراي سياست هاي غلط مبتني بر 
هر چه دولتي تر، نفتي تر و بسته تر شدن اقتصاد، 

اين جراحت عميق تر و درمان ناپذيرتر شد.
برنامه ه��اي توس��عه اي ك��ه ديگر به ت��راژدي 
كمدي ش��بيه شده اند . ش��ش برنامه اي كه در 
خوشبينانه ترين حالت به گفته باالترين مقامات 
و مسووالن كش��ور و نهادهاي پژوهشي رسمي 
يك سوم اهداف آنها محقق ش��ده است )۳۰ تا 
۳۵ درصد برنامه هاي توس��عه اي محقق ش��ده 
است- رييس مجلس و رييس مركز پژوهش ها 
– ۱4۰۱/4/4و 26/ ۱4۰۱/9( و هفتمين برنامه 
به س��بب همين بي اث��ري، كمت��ر اهميتي در 
واقعيت عملكرد اقتصادي كشور داشته و يكي دو 
سالي است كه سرگردان و موخر بر اليحه بودجه 

شده است.
وضعيت بودجه نيز دس��ت كمي از برنامه هاي 
توس��عه اي ندارد و هر س��اله فقط بر روي كاغذ 
تراز مي ش��ود و در واقعيت همچون برنامه هاي 
توسعه اي كس��ر بزرگي از آن محقق نمي شود 
)بنا به نظراتي كسري بودجه 4۰۰ هزار ميليارد 
توماني در امس��ال( و ب��ا چاپ پ��ول و افزايش 
نقدينگي به آوار تورم��ي مي انجامد، تورمي كه 
اكنون به مرز ۵۰ درصد رس��يده و كشورمان را 
صاحب ركورد جهاني به واس��طه طول مدت دو 
رقمي بودن تورم كرده است )به اعتقاد بسياري 
ايران تنها كش��وري در جهان است كه به مدت 

بيش از چهار دهه داراي تورم دو رقمي است( 
با غلبه پارادايم »اضمح��الل منابع« و در غياب 
اصل محوري »محدوديت مناب��ع«، آنچه واقع 
نمي ش��ود »توس��عه« اس��ت. چرا كه اين اصل 
نيازمند تعادل در مصرف منابع و انباشت سرمايه 
و سرمايه گذاري اس��ت و »كشوري ثروتمندتر 
مي ش��ود كه ب��ه ازاي هر واح��د از جمعيتش، 

سرمايه گذاري هم افزايش يابد- ميزس«
اين در حالي اس��ت كه گزارش هاي رس��مي از 
بحراني بودن مولفه سرمايه گذاري در كشورمان 
حكايت مي كند . چنان كه سرمايه گذاري واقعي 
طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳9۸ روند نزولي داشته 
)تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي 
ثابت ۱۳9۰ از ۱۱9 هزار ميليارد تومان در سال 
۱۳۸۳ به 9۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳9۸ 
سقوط كرد( و ميزان استهالك از تشكيل سرمايه 
در سه س��ال 9۸ تا ۱4۰۰ سبقت گرفته و رشد 

موجودي سرمايه منفي بوده است.
در اين مي��ان ارقام بودجه س��ال آينده نيز افق 
روشني را  درچش��م انداز نمي گشايد. چنان كه 
از حدود دو ه��زار هزار ميلي��ارد تومان بودجه 
عمومي ح��دود ۱67۰ ه��زار ميلي��ارد تومان 
صرف هزينه هاي ج��اري و پرداخت بدهي هاي 
دولت و تنه��ا ۳۳۰ هزار ميلي��ارد تومان صرف 
پروژه هاي عمراني مي شود كه مهم ترين شاخص 

سرمايه گذاري در يك سال آتي كشور است.
بايد باور داشت توس��عه اقتصادي و بهبود رفاه 
جامعه حاصل معجزه نيست، بلكه حاصل اتخاذ 
سياست هاي اقتصادي درست است و اين نيز از 
طريق تغيير پارادايم هاي ذهني سياست گذاران 
و فضاي اقتصاد سياس��ي مبتني بر اضمحالل 
منابع در چارچوب اقتصادي آزاد و رقابتي و غير 
انحصاري و در تعامل با جهان ممكن اس��ت و نه 
تعيين م��واد و تبصره و اعداد و ارق��ام به عنوان 

برنامه و بودجه! 

حسين حقگو

يادداشت- 1

 معماي كمبود گاز 
در فصل زمستان

»خطر قط��ع گاز جدي 
است.« اين عباراتي است 
ك��ه اين روزها بيش��تر از 
هر عبارت و خبر ديگري 
در فض��اي رس��انه اي و 
عمومي كشور بازتاب پيدا 
كرده اس��ت. كافي است 
دكمه تلويزيون يا راديو را 
روشن كنيد تا با حجم انبوهي از اخبار، گزارش ها و 
تحليل هايي مواجه شويد كه در آنها نسبت به خطر 
قطع شدن گاز هشدار مي دهند. همزمان با گسترش 
خطر كمبود گاز در كشور و در كشاكش سوز و سرماي 
زمستاني، بسياري از ايرانيان با اين ابهام جدي دست 
به گريبانند كه چرا ايران به عن��وان دومين دارنده 
ذخاير گازي جه��ان، چهارمين دارنده ذخاير نفتي 
جهان و نخس��تين دارنده، ذخاير نفت و گاز توامان 
جهان، بايد با يك چنين كمبودهايي مواجه شود؟ 
اساسا چرا بايد كش��وري در حد و اندازه ايران با يك 
چنين ظرفيت هايي، نگران كمبود گاز و س��وخت 
زمستاني خود باشد؟در اين يادداشت تالش مي كنم 

به اين ابهام ها پاسخ دهم؛ 
۱( خط��ر كمبود و قطع ش��دن گاز زماني جدي تر 
مي شود كه بسياري از ادارات، كارخانجات، مدارس، 
دستگاه ها و س��ازمان هاي ايران به دليل كمبود گاز 
و ضرورت تامين ش��بكه گاز خانگي دچار تعطيلي 
ش��ده اند. بنابراين مقوله كمبود گاز نه فقط فضاي 
عمومي كشور، بلكه حوزه هاي توليدي، اقتصادي و 
صادراتي كشور را نيز تحت الش��عاع قرار داده است. 
همواره به اين واقعيت اش��اره ك��رده ام كه موضوع 
تامين گاز مورد نياز كش��ور، تنها به ذخاير گازي بر 
نمي گردد، بلكه موضوع تامين انرژي شامل مثلث 
»توليد«، »تصفيه« و» انتقال« اس��ت. كش��وري 
كه قص��د دارد در اين بخش ه��ا حرفي براي گفتن 
داشته باش��د بايد هم در بخش توليد، هم در حوزه 
تصفيه و هم در زمينه انتقال س��ازماندهي درستي 
داش��ته باشد. براي توليد و اس��تخراج گاز، نيازمند 
احداث پااليشگاه هاي مرتبط هستيم تا گاز تصفيه 
ش��ود. در مرحله بع��د هم بايد خط��وط انتقال گاز 
مناسب هم تعبيه شوند تا نفت توليد شده و سپس 
تصفيه ش��ده به مناطق مورد نظر منتقل شود. اما 
اين پايان كار نيس��ت. اين ساختارسازي ها نيازمند 
به روزآوري و ريكاوري مس��تمر هس��تند. در واقع، 
پااليش��گاه هاي كش��ور بايد به صورت مستمر به 
روزآوري شده و به ماشين آالت روز مجهز شوند. اين 
به روزآوري ها نيازمند سرمايه گذاري هاي مستمر 
است. اما ايران به دليل تحريم هاي اقتصادي امكان 
جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي را ندارد.

2( در غياب ايران اما همسايگان مان مانند امارات و 
قطر و آذربايجان و...سرمايه گذاري هاي فراواني در 
صنايع گازي )والبته نفي( شان صورت مي دهند. اين 
روند باعث شده تا فاصله اي زياد ميان ايران و رقباي 
منطقه اي و بين المللي اش فراهم شود. كساني كه 
تحريم ه��اي اقتصادي را بي تاثير در س��اختارهاي 
اقتصادي ارزيابي مي كنن��د بايد ببينند كه فقدان 
س��رمايه گذاري در ح��وزه انرژي چه بر س��ر ايران 
آورده است. فقدان اين سرمايه گذاري هاي ضروري 
در صنايع نفت و گاز ايران باعث ش��ده تا هر سال با 
نمايان شدن نخستين نشانه هاي برودت هوا، فرياد 
»كمبود گاز« به آسمان بلند شود. وقتي اين بحران 
جدي مي شود، همه چشم ها به اين موضوع دوخته 
مي شود، كارشناسان راهكار ارايه مي كنند، رسانه ها 
نقد مي كنند و... اما با پايان گرفتن موعد سرما، همه 
فراموش مي كنند كه چه ضرورت هايي بايد در اين 
بخش مورد توجه قرار بگيرد و چه بايدها و نبايدهايي 
مي بايس��ت لحاظ ش��ود. اين مي ش��ود كه كالسه 
موضوعي »گاز«، از تيررس توجه رس��انه ها و افكار 
عمومي، كنار مي رود و موضوعات و بحران هاي ديگر 
مثل آلودگي هوا، فقر، گراني و... جايگزين آن مي شود 
تا س��ال ديگر و فصلي دوباره. چرخه اي پايان ناپذير 
از بحران ها كه راهكاري هم براي حل و فصل ش��ان 

اجرايي نمي شود. 
۳( موضوع واردات گاز از تركمنستان به ايران هم هر 
 از  گاهي مطرح مي شود، تركمنستان به مشكالت 
ما آگاه اس��ت و هر زمان كه س��رما مي زند، طلب 
پول بيش��تر مي كند. به طور كلي ايده خريد گاز از 
تركمنستان ايده درس��تي است. عاقالنه است كه 
ايران به جاي انتقال گاز از شمال به جنوب يا شرق 
به غرب، گاز مورد نياز خود را از كشورهاي منطقه 
خريداري كرده و بعد گاز خود را صادر كند. اما اين 
ايده زماني كاربردي اس��ت كه اي��ران در وضعيت 
بحراني قرار نداشته باشد. وقتي تركمنستان مي بيند 
كه گاز براي ايران حياتي اس��ت، طبيعي است كه 
قيمت را باال بب��رد. براي حل اين معضل ايران بايد 
زمينه جذب س��رمايه در صنايع نفت و گاز خود را 
تسريع بخشد. بنابراين بايد برجام احيا شود و زمينه 
بازگشت ايران به قلمروي انرژي جهاني فراهم شود. 
در مرحله بعد بايد موضوع توسعه صنايع انرژي در 
ادامه در صفحه 8 ايران به يك اولويت بدل شود.  

نرسي قربان

 زاكاني: 507 هزار ميليارد تومان 
 براي حمل و نقل عمومي 

در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شد

 برنامه توسعه
 يا بودجه 4 ساله

 حركت به سمت درآمدهاي پايدار 
يا فشار بر فعاالن اقتصادي؟

 فرشاد مومني درباره روند 
فزاينده صنعت زدايي هشدار داد

نگراني از افزايش جدي 
ماليات در بودجه

پاس گل به تحريم كنندگان

 افزايش ماليات، منجر به بي رغبتي 
فعاالن و كوچك تر شدن صنعت فاوا مي شود

 رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

 بار مالياتي 
به دوش صنعت فاوا

صفحه 6     صفحه 3    

 راهبردي جديد در زنجيره 
ارزش نفت و گاز در دستور كار
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گروه راه و شهرس�ازي| چهارمين برنامه توسعه 
تهران در نشس��ت علني ديروز شوراي شهر رونمايي 
ش��د. برنامه اي كه انتظ��ار مي رفت، فرات��ر از بودجه 
نويسي هاي س��االنه، خط مش��ي ها و سياست هاي 
كالنشهري پايتخت را معرفي و مسير آينده اين شهر 
را ريل گذاري كند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران در 
اين نشست اعالم كرد: ۵۰7 هزار ميليارد تومان براي 
توس��عه حمل و نقل عمومي در برنامه چهارم توسعه 
در نظر گرفته شده كه ۳6۰ هزار ميليارد تومان از اين 
ميزان به مترو اختص��اص دارد.  به گزارش »تعادل«، 
اگرچه در نشس��ت علني ديروز اعالم نش��د كه ۵۰7 
هزار ميليارد تومان اعتبار از چه محل و منبعي تامين 
خواهد شد، اما با بررسي بودجه سال جاري شهرداري 
تهران كه كمي بيشتر از ۵۰ هزار ميليارد تومان است، 
مشخص مي ش��ود كه رقم درج شده در اليحه برنامه 
توس��عه تهران، ۱۰ برابر )9۱4 درصد( بودجه امسال 
شهرداري است. در همين حال، ديروز اعضاي شوراي 
شهر در واكنش به اين برنامه توسعه اي دو نگراني مبني 
بر عدم انطباق اين برنامه با طرح جامع ش��هر تهران و 
تراكم فروشي ابراز كردند. معاون ش��هردار اما هر دو 

اين نگراني ها را رد كرد و گفت به جاي تراكم فروشي، 
جابه جايي تراكم خواهيم داشت. در يكصد و بيست و 
يكمين جلسه دوره ششم ش��وراي شهر تهران كه به 
دليل سرماي هوا و كمبود گاز، به جاي سالن اصلي در 
سالن شيباني ساختمان شورا، با حضور شهردار تهران 
برگزار شد، اعضاي پارلمان شهري پايتخت به بررسي 
اليحه برنامه چهارم شهرداري تهران پرداختند. عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران براي بررسي نظرات اعضاي شورا 
درباره برنامه چهارم شهرداري نيز به پارلمان شهري 
پايتخت آمد. در جلس��ه ديروز، تاكيد زيادي بر لزوم 
گسترش حمل ونقل عمومي در برنامه آينده شوراي 
شهر شد و شوراييان همچنين تاكيد كردند كه برنامه 
بعدي شهرداري بايد با طرح جامع تهران منطبق باشد 

و از شهرفروشي پرهيز شود. 
مهدي اقراريان، عضو كميس��يون نظارت و حقوقي 
شوراي اسالمي شهر تهران در نشست علني ديروز اين 
شورا در واكنش به اليحه برنامه توسعه شهر تهران بيان 
كرد: مفهوم كليدواژه TOD ذيل برنامه چهارم توسعه، 
نگراني هاي را به دنبال داشته است، شهر تهران هر بار 
صفحه 5 را بخوانيد به يك بهانه به...  

جامان��دن دول��ت اي��ران از اس��تانداردهاي جهاني 
ماليات س��تاني، يكي از موضوعاتي است كه در ميان 
تحليل گران اقتصاد كمتر اختالف نظري بر س��ر آن 
وجود دارد. وابس��تگي طوالني اقتصاد كشور به پول 
نفت باعث شده بس��ياري از دولت ها در ايران به جاي 
تالش براي فراهم كردن زيرس��اخت هاي مالياتي به 

س��راغ درآمد س��هل الوصل نفتي حركت كنند و به 
اين ترتيب در اي��ران چالش براي افزايش درآمدهاي 
مالياتي مشكلي بوده كه كمتر براي حل آن راه حل هاي 
الزم ارايه ش��ده است.  در س��ال هاي گذشته و تحت 
تاثير تحريم هاي امريكا و دش��وار شدن دسترسي به 
صفحه 2 را بخوانيد درآمدهاي نفتي، دولت ها در...  

دكتر فرش��اد مومني، اقتصاددان گفت اينك��ه در دوره 
۸ س��اله احمدي ن��ژاد ارزبري هر واح��د توليد ناخالص 
داخلي ۵ برابر دوره ۸ س��اله قبل آن ش��ده است، رييس 
قبلي س��ازمان برنامه و بودجه مي گفت، براي رش��د ۸ 
درصدي به 2۰۰ ميليارد دالر نياز داريم. اين سخنان در 
حالي مطرح مي ش��ود كه در برنامه چهارم توسعه براي 
رش��د ۸ درصدي به ۱6.۵ ميليارد دالر ارز نياز داشتيم. 
نبايد سياس��ت گذاران ما در پي اي��ن تغييرات وضعيت 
فوق العاده اعالم كنند؟ چون تمام سياس��ت هاي مالي، 
تجاري، صنعتي و ارزي ايران در اين سال ها پاس گل به 
تحريم كنندگان بوده است. او همچنين اظهار كرد: اگر 

روندهاي وحشتناك صنعت زدايي متوقف نشود و ما از 
يك برنامه توسعه گرا تبعيت نكنيم، روي آرامش نخواهيم 
ديد. نشست تخصصي شاخه اقتصادي گروه علوم انساني 
فرهنگستان علوم با موضوع »بودجه و بحران يادگيري 
دولت« برگزار ش��د. فرش��اد مومني، عضو هيات علمي 
دانشگاه عالمه و اقتصاددان در اين نشست، با بيان اينكه در 
شرايط بحراني، شيوه هاي تك بعدي نگر پاسخگو نيست، 
گفت: توصيه راهبردي متفكران بزرگ اين اس��ت كه از 
انسان شناسي شروع كنيد. آنهايي كه توصيه مي كنند به 
جاي خرد، خشونت به كار ببريد، درك خاصي از انسان 
ادامه در صفحه 2 دارند كه...  



جامان��دن دول��ت اي��ران از اس��تانداردهاي جهاني 
ماليات س��تاني، يكي از موضوعاتي است كه در ميان 
تحليل گران اقتصاد كمتر اختالف نظري بر سر آن وجود 
دارد. وابستگي طوالني اقتصاد كشور به پول نفت باعث 
شده بس��ياري از دولت ها در ايران به جاي تالش براي 
فراهم كردن زيرس��اخت هاي مالياتي به سراغ درآمد 
سهل الوصل نفتي حركت كنند و به اين ترتيب در ايران 
چالش براي افزايش درآمدهاي مالياتي مشكلي بوده 
كه كمتر براي حل آن راه حل هاي الزم ارايه شده است.  
در سال هاي گذشته و تحت تاثير تحريم هاي امريكا و 
دشوار شدن دسترس��ي به درآمدهاي نفتي، دولت ها 
در ايران بيش از پيش به ماليات توجه كرده اند و همين 
موضوع باعث ش��ده در مدتي كوتاه ميزان درآمدهاي 
دولت از ماليات به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند، 
با اين وجود اما چه از نظر فرار مالياتي و چه از نظر عدالت 
مالياتي هنوز راهي طوالني تا رسيدن به استانداردها 

باقي مانده است. 
با اين وج��ود آنچه كه در اليحه بودج��ه 1402 اعالم 
ش��ده حاكي از ب��اال رفتن ج��دي پيش بيني ها براي 
افزايش درآمدهاي مالياتي مطرح شده و دولت حدودا 
افزايشي 50 درصدي در اين حوزه در نظر گرفته است، 
موضوعي كه هرچند هنوز مورد بررسي نمايندگان قرار 
نگرفته اما به نظر مي رسد در مسير تصويب نگراني ها 
و چالش هايي را به خود خواهد ديد. هرچند دولتي ها 
مي گويند اتفاق بزرگي در اين عرصه رخ نداده اس��ت.  
ميركاظمي - رييس سازمان برنامه و بودجه  -  در اين 
رابطه گفته: ماليات پيش بيني شده در اليحه بودجه با 
توجه به ظرفيت دريافت ماليات نسبت به توليد ناخالص 
داخلي، عدد بزرگي نيست. با اين حال دولت براي توليد 
حتي كاهش ۷ درصدي ماليات را در نظر گرفته است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: عدد ريالي فروش 
نفت تغيير قابل توجهي نسبت به پارسال نداشته و هر 
زمان در مجلس نهايي ش��ود، اعالم خواهد شد.آقاي 
ميركاظمي افزود: نرخ ارز در بودجه مهم نيست و واحد 
پول ريال در نظر گرفته مي ش��ود تا فعاالن اقتصادي 
نگران نشوند؛ روي عدد ريالي نفت توافق مي شود و براي 
موارد ديگري مانن��د ماليات هم چنين اتفاقي خواهد 
افتاد. خاندوزي -  وزير اقتصاد -  نيز اظهاراتي شبيه به 
ميركاظمي را مطرح كرده است. سيداحسان خاندوزي 
روز يكشنبه درخصوص پيش بيني درآمدهاي مالياتي 
دولت پس از پايان جلسه نوبت صبح كميسيون تلفيق 

بودجه 1402 اظهار داشت: يكي از راهبردهاي دولت 
براي كاهش وابس��تگي نفت، پيش بيني درآمدهاي 
پايدار براي پوش��ش هزينه هاي دولت اس��ت تا از اين 
طريق آس��يب پذيري اقتصاد كش��ور از محل فروش 
نفت را كاهش دهيم. وي اظهار داش��ت: اين سياست 
به معناي افزودن بار ماليات جديد روي توليدكنندگان 
و اقشاري كه به طور شفاف در فضاي اقتصادي كشور 
فعاليت دارند، نيس��ت بلكه بايد جلوي فرار مالياتي را 
بگيريم. وزير اقتصاد افزود: با همين سياست در قانون 
بودجه امسال نرخ ماليات شركت ها پنج درصد كاهش 
يافت و براي بودجه سال آينده نيز دولت تصميم گرفت 
اين نرخ را هفت درصد ديگر كاهش دهد تا از واحدهاي 
توليدي و فعاالن اقتصادي كه به طور ش��فاف فعاليت 
مي كنند، حمايت كند. با توجه به استقرار سامانه هاي 
اطالعات اقتصادي، موفق به شناسايي موارد متعددي 
از فرارهاي مالياتي و اش��خاص و شركت هايي شديم 
كه به صورت ش��فاف عمل نمي كنن��د. وزير اقتصاد 
اظهار داشت: با اين روش اميدواريم بتوانيم بيش از 2 
ميليون مودي مالياتي جديد و شركت هاي اقتصادي 
كه ش��فاف عمل نمي كنند، شناسايي و از آنها ماليات 
اخذ كنيم و از اين درآمدهاي ديده شده براي دولت در 
سال آينده نسبت به عملكرد امسال 50 درصد افزايش 
خواهد داشت. خاندوزي تاكيد كرد: اين ميزان درآمد 
مالياتي بدون ايجاد فشار مالياتي به موديان خواهد بود 
و اميدواريم بتوانيم سهم ماليات را از درآمدهاي جاري 
دولت افزايش دهيم. با وجود آنكه در بلندمدت راهي جز 
افزايش درآمدهاي مالياتي دولت وجود ندارد اما با توجه 
به مشكالت اقتصادي كه در سال هاي گذشته وجود 
داشته و فشاري كه بر واحدهاي توليدي و بنگاه ها وارد 
شده، اين نگراني وجود دارد كه اصرار دولت بر افزايش 
درآمد مالياتي در س��ال آينده در نهايت به س��خت تر 
شدن توليد و به دنبال آن كاهش رشد اقتصادي منجر 
ش��ود، موضوعي كه بايد ديد در نهاي��ت، نمايندگان 
مجلس چه راهي ب��راي آن پيدا خواهند كرد. با توجه 
به اينكه بررس��ي بودجه در مجلس در روزهاي آينده 
به شكل رسمي آغاز مي شود، فعال نمايندگان درباره 
آن اظهارنظر رس��مي نكرده اند، هرچند س��خنگوي 
كميس��يون تلفيق نيز به فرار مالياتي در اقتصاد ايران 
اشاره كرده است. سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه 1402 از فرار مالياتي به ميزان ۸0 هزار ميليارد 
تومان در طول سه سال گذشته خبر داد و گفت كه در 

سه سال گذشته ۸۸5 هزار فرد حقوقي و 5/۳ ميليون 
نفر اشخاص حقيقي ماليات پرداخت نكرده اند. رحيم 
زارع در توضيح جلسه كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
1402 گفت: اين جلسه با حضور ميركاظمي رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه و خاندوزي وزي��ر اقتصاد و 
معاونان آنها تشكيل ش��د و منابع درآمدي  و موضوع 
ماليات ها اعم از ماليات مس��تقيم، ماليات بر درآمد و 
ماليات بر ثروت و اش��خاص حقوقي در اليحه بودجه 
سال آينده بررسي ش��د. وي ادامه داد: منابع مالياتي 
در سال جاري افزايش داشته به طوري كه از 454 هزار 
ميليارد تومان سال جاري به حدود ۷00 هزار ميليارد 
تومان رسيده است؛ نكته مهم در اين جلسه اين بود كه 
۸۸5 هزار فرد حقوقي در طول سه سال گذشته ماليات 
پرداخت نكرده اند كه نزديك به ۳0 هزار ميليارد تومان 
مي شود. زارع افزود: 5/۳ ميليون نفر اشخاص حقيقي 
نيز طي سه سال گذشته ماليات پرداخت نكردند كه 
نزديك به 50 هزار ميليارد تومان مي ش��ود لذا از اين 
دو محل ۸0 ه��زار ميليارد تومان به عنوان پايه جديد 
مالياتي در بودجه آمده اس��ت. اين اشخاص حقوقي 
و حقيقي به نوعي فرار مالياتي داش��ته اند. سخنگوي 
كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه پيشنهاد دولت 
در اليحه بودج��ه كاهش ۷ درص��دي ماليات بخش 
توليدي براي حمايت از توليد اس��ت، گفت: دولت در 
اليحه بودجه نرخ تورم را 40 درصد پيش بيني كرده 
و مواردي براي حمايت از معيش��ت م��ردم و توليد و 
ش��اخص هاي كالن آمده اس��ت. زارع در پايان يادآور 
شد: كميسيون تلفيق طي 5 روز بررسي كليات اليحه 
بودجه 1402، مصوبه اي نداشته و فقط كليات بودجه 
را بررسي مي كند؛ در صورت تصويب كليات در صحن 
علني، كميسيون وارد تبصره ها و جزييات بودجه شده 
و مصوباتي خواهد داش��ت. جدا از كميس��يون، مركز 
پژوهش هاي مجلس نيز نخستين تحليل خود از اليحه 
بودجه را ارايه كرده و نقاط قوت و ضعف آن را تش��ريح 
كرده است. در اين گزارش با توجه به كاهش اثر شوك 
قيمتي ناش��ي از حذف ارز ترجيحي، در سال 1402 
پيش بيني شده است كه با فرض تداوم وضعيت موجود، 
نرخ تورم نسبت به س��ال 1401 كمتر ولي همچنان 
باالي 40 درصد باش��د. ضمن اينكه با وجود نرخ رشد 
اقتصاد پايين و نرخ تورم باال كاهش نرخ فقر دور از انتظار 
خواهد بود. همچنين پيش بيني مي شود نسبت كسري 
تراز عملياتي به مصارف عمومي منفي 25 درصد باشد. 

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در تشريح نقاط قوت 
اليحه بودجه سال 1402 به مواردي چون حركت به 
سمت برنامه محوري با ارايه جدول اطالعات تكميلي 
و برنامه دستگاه ها، توسعه ارايه خدمت بر اساس بيمه 
پايه سالمت و گسترش پوش��ش بيمه با شناسايي و 
تحت پوش��ش بيمه قرارداد افراد فاقد بيمه پايه از سه 
دهك پايين درآمد به صورت فعاالنه و رايگان، تقويت 
س��ازو كار نظارتي تبصره 1۸ از طريق راه اندازي نظام 
جامع اطالعات بازار كار و سامانه ها مربوطه، رشد سهم 
مجموع اعتبارات حمايتي از كل بودجه عمومي كشور، 
توجه به موضوع واگذاري اموال مازاد و ظرفيت مشاركت 
بانك هاي دولتي در سرمايه گذارهاي راهبردي، توجه 
به ظرفيت انتش��ار اوراق درون س��ازي براي مديريت 
نقدينگي خزانه و پيشبرد طرح هاي عمراني در ماه هاي 
ابتدايي س��ال، كاهش ۷ واحد درص��دي نرخ ماليات 
عملكرد بخش توليد، اعمال سقف بر تسهيالت تكليفي 
موضوع تبصره 1۶ با هدف كنترل نقدينگي، اهتمام بر 
اجراي حس��اب واحد خزانه، شناسه يكتاي پرداخت، 
برنامه ريزي براي اجراي مشاركت عمومي- خصوصي 
با رعاي��ت قانون مناقصات عمومي و ايجاد ش��فافيت 
مالي در سازوكار پيشبرد طرح هاي مرتبط با واگذاري 
قير، اشاره كرد. اين گزارش همچنين در تبيين نقاط 
ضعف اليح��ه بودجه 1402، به م��واردي چون بيش 
برآوردي قابل توج��ه برخي اقالم منابع عمومي نظير 
صادرات نفت، واگذاري شركت هاي دولتي و مولدسازي 

دارايي هاي دولت و كم برآوردي برخي از اقالم مصارف 
نظير خريد تضميني گندم و تكاليف به سازمان تامين 
اجتماعي، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه 
عمومي، عدم ارايه جدول منابع و مصارف هدفمندي 
يارانه ها و اخذ مجوزهاي بدون س��قف براي واگذاري 
نفت خام براي پرداخت تعهدات و عناوين غير دقيقي 
مانند طرح هاي پيشران، تقاضاي دايمي شدن برخي 
از احكام در قالب اليحه بودجه با ماهيت يك س��اله و 
ابهام حقوقي در رابطه با شيوه تصويب اين احكام، عدم 
پيشبرد برنامه مشخص در مس��ير حل ناترازي نظام 
بانكي به عنوان پيش ش��رط هاي نيل به ثبات اقتصاد 
كالن و رون��ق توليد، حذف الزام به افش��اي اطالعات 
مربوط به تسهيالت و تعهدات كال و اشخاص مرتبط 
بانك ها، حذف ماليات بر سود سپرده اشخاص حقوقي، 
امهال بدهي هاي شركت هاي تابعه وزارت نفت به بانك 
مركزي و بانك هاي تجاري، فقدان احكام تنظيمي در 
خصوص فروش اوراق دولتي، تداوم سياست تكليف به 
بانك مركزي در خصوص خريد ارزهاي دولت و حذف 
سامانه رصد و پايش محروميت در كشور و ساير احكام 
به روزرساني شاخص هاي محروميت اشاره كرد. آنچه 
فعال قطعي است پيش��نهادات دولت براي سال آينده 
ايران در حوزه اقتصاد است كه در اليحه بودجه آمده و 
آنچه كه هنوز مشخص نيست رويكرد مجلس در قبال 
اين پيشنهادات و ميزان تغييراتي كه احتماال نمايندگان 

مجلس براي آن در نظر خواهند گرفت.
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رييسجمهور: 
تعطيليراهكارمناسبينيست

رييس جمه��ور با بيان اينكه در وضعي��ت خاص آب و 
هوايي پيش آمده با تالش هاي مسووالن اداره گاز و البته 
همراهي و همكاري متعهدانه مردم، قطعي گسترده گاز 
نداشتيم و فقط در نقاط محدودي متأسفانه گاز قطع شد، 
گفت: تعطيلي ادارات و سازمان ها راهكار مناسبي نيست، 
اما امروز موضوع اهم رس��اندن سوخت به منازل مردم 
اس��ت و بعد به واحدهاي تجاري و اداري. سيد ابراهيم 
رييسي صبح يكشنبه با حضور از پيش اعالم نشده در 
شركت ملي گاز، ضمن حضور در مركز كنترل شبكه گاز 
كشور، از نزديك در جريان آخرين وضعيت توزيع گاز در 
سراسر كشور و اقدامات صورت گرفته جهت پايداري اين 
شبكه قرار گرفت.  رييسي سپس در جلسه ويژه كارگروه 
تامين پايدار سوخت زمستاني شركت كرده و از تالش ها 
و زحمات وزير نفت و مس��ووالن شركت ملي گاز كه با 
توجه به شرايط خاص آب و هوايي پيش آمده در كشور 
براي مديريت صحيح توزيع گاز تالش زيادي كرده اند، 
قدرداني كرد. رييس جمه��ور وجه مكمل تالش هاي 
مسووالن اداره گاز را مصرف صحيح گاز از سوي مردم 
عنوان كرد و گف��ت: اصالح الگوهاي مص��رف نياز به 
فرهنگ سازي دارد كه مسووليت اصلي در اين زمينه 
بر عهده رسانه ملي، اصحاب رسانه و تريبون داران است.  
رييسي با بيان اينكه در وضعيت خاص آب و هوايي پيش 
آمده با تالش هاي مسووالن اداره گاز و البته همراهي و 
همكاري متعهدانه مردم قطعي گسترده گاز نداشتيم و 
فقط در نقاط محدودي متاسفانه گاز قطع شد، درباره 
مديريت اعمال شده گفت: تعطيلي ادارات و سازمان ها 
راهكار مناسبي نيست، اما امروز موضوع اهم رساندن 
سوخت به منازل مردم است و بعد به واحدهاي تجاري و 
اداري. وي با تاكيد بر ضرورت مديريت جدي مصرف و 
مواجهه با مشتركان پرمصرف در بخش خانگي، تجاري 
و اداري به نحو مقتضي، افزود: در موضوع مشتركان 
پرمصرف نظارت بر مصرف سازمان هاي دولتي اولويت 
بيشتري دارد. رييس جمهور حضور و اقدام به موقع در 
كنار پيش بيني صحيح و اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه 
را از ديگر الزامات مديريت صحيح دانس��ت و تصريح 
كرد: موضوع ذخيره سازي گاز و نفت از مسائل بسيار 
مهم به ويژه براي شرايط بحراني و غيرقابل پيش بيني 
است كه متاسفانه در يك مقطعي مورد بي توجهي قرار 
گرفته و ش��ركت ذخيره سازي منحل شده است. 
وزارت نفت پس از پايان ش��رايط ويژه فعلي بايد 

حتما اين موضوع را مورد توجه جدي قرار دهد.

ادعاييدربارهبازنگريلندن
درحمايتشازبرجام

يك روزنامه انگليسي در گزارشي به نقل از منابع ارشد 
دولتي مدعي شد كه دولت اين كشور در حال بازنگري 
رويكرد خود درقبال برجام است. روزنامه ساندي تلگراف 
در گزارش ادعايي خود به منابع ارشد دولت انگليس كه 
اش��اره اي به نام و سمت آنها نشده است، نوشت: در پي 
اعدام عليرضا اكبري، معاون سابق وزير دفاع ايران كه 
تابعيت ايراني -انگليسي داشت و به جاسوسي محكوم 
شده بود، ممكن است بريتانيا از حمايت خود از برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( دست بردارد. به گفته اين 
منابع، از آنجايي كه از زمان آغاز روند مذاكرات احياي 
هسته اي، شرايط به طور قابل توجهي تغيير كرده است، 
لندن در حال بررسي موضع خود درخصوص اين توافق 
و مشاركتش در آن است. يك منبع دولتي در اين باره ادعا 
كرد: از زماني كه ما مشغول تعامالت )مذاكرات احياي 
برجام( بوديم، چشم انداز و گزاره ها كامال تغيير كرد - كه 
عمده آن نيز به دليل رفتار ايران اس��ت. اين منابع آگاه 
همچنين خاطرنشان كردند كه روابط لندن با تهران در 
ماه هاي اخير به دليل سياست دولت ايران درخصوص 
اعتراضات داخلي تحت فش��ار شديد قرار گرفته است 
و انگليس اكنون در حال بررس��ي تمام گزينه ها براي 
واكنش نش��ان دادن ب��ه اعدام عليرضا اكبري اس��ت. 
مركز رس��انه قوه قضاييه ايران روز شنبه اعالم كرد كه 
حكم عليرضا اكبري فرزند علي داراي تابعيت مضاعف 
ايراني-انگليسي كه به اتهام افس��اد في االرض و اقدام 
گسترده عليه امنيت داخلي و خارجي كشور از طريق 
جاسوسي براي دس��تگاه اطالعاتي دولت انگليس به 
مجازات اعدام محكوم شده بود، اجرا شد. پس از اعالم 
اين خبر، نخست وزير و وزير امورخارجه انگليس در ادامه 
مداخله هاي آش��كار مقامات اين كشور در امور داخلي 
ايران به اجراي حكم عليرضا اكبري واكنش نشان دادند 
و آن را محكوم كردند.  مقامات لندن بدون اشاره به اين 
واقعيت كه عليرضا اكبري براي دستگاه هاي اطالعاتي 
انگلي��س فعاليت مي كرده، مدعي ش��دند كه حكم او 
ناعادالنه و با انگيزه سياسي بوده است. جيمز كلورلي، 
وزير امور خارجه انگليس همچنين طي پيامي در 
صفحه توييتر خود نوشت: ما امروز اين رژيم )ايران( 
را پاسخگو كرديم. انگليس امروز دادستان كل ايران 
را تحري��م و كاردار ايران در لن��دن را احضار كرد و 
موقتا سفير لندن در تهران را براي رايزني فراخواند.

واكنشاتحاديهاروپا
بهاعدام»عليرضااكبري«

اتحاديه اروپا با مداخله در امور داخلي ايران بيانيه اي را در 
رابطه با اعدم جاسوس انگليس منتشر و اين اقدام را محكوم 
كرد. اتحاديه اروپا در بيانيه مداخله جويانه خود با محكوم 
كردن اجراي حكم عليرضا اكبري، مقام سابق ايران كه 
سال ها براي دستگاه هاي اطالعاتي انگليس جاسوسي 
كرده ب��ود، مخالفت خود را با صدور حك��م اعدام در هر 
شرايطي اعالم كرد. در اين بيانيه كه در ادامه مداخله هاي 
آشكار اروپا در امور داخلي كشورمان منتشر شده، آمده 
است: اعدام يك شهروند اروپايي يك رويداد وحشتناك 
اس��ت كه اتحاديه اروپا آن را به دقت دنبال خواهد كرد. 
بنابر گزارش وب سايت س��رويس سياست خارجي 
اتحاديه اروپا، همچنين در اين بيانيه از ايران خواسته 
شده است تا در آينده از صدور حكم اعدام پرهيز كند.

حركت به سمت درآمدهاي پايدار يا فشار بر فعاالن اقتصادي؟

نگراني از افزايش جدي ماليات در بودجه

پاسگلبهتحريمكنندگان
فرشاد مومني درباره روند  فزاينده صنعت زدايي هشدار داد

 ضد توسعه اي، ضد ديني و ضد عقلي است. ما بايد از خرد 
و دانايي مدد بگيريم و در جست وجوي فهم مشترك 
براي حل و فصل مس��ائل تالش كنيم لذا گام نخست 
بازنگري در بنيان هاي انسان ش��ناختي حكومتگران 
است. بايد مشخص ش��ود آنها به سبك قرون وسطي، 
انسان ها را رعيت به شمار مي آورند يا انسان ها را صاحب 

خرد مي خواهند. 

مشاركتبهجايروشهايگانگستري
به گزارش پايگاه خبري جماران، وي افزود: وقتي توسعه، 
عدالت و آزادي محور كوشش تصميم گيران قرار گيرد، 
مشاركت، يادگيري و... به رويه هاي گانگستري تقدم 
مي يابد. حكومتگران بفهمند كه هركس كه در مواجهه 
با مردم بر طبل خشونت مي كوبد، مشكوك يا نادان است. 
جامعه اي كه شهروندان خود را گرامي ندارد، قادر به انجام 
كارهاي بزرگ نيست. خوار كردن شهروندان به خواري 
مضاعف و بزرگ تر حكومت ها مي انجامد. ما مي توانيم 
ذهن خود را به صدها سال پيش ببريم و ياد بگيريم كه 
سهل انگاري مالي حكومت ها و تحميل فشارهاي مافوق 
طاقت مالياتي در ش��رايط بحراني، يكي از ريشه هاي 
س��قوط تمدن ها اس��ت. مي توانيم دوره زماني خود را 
كوتاه تر كنيم و اي��ران را از زمان بودجه ريزي پارلماني 
بررسي كنيم. در اينجا هم مي بينيم يكي از كانون هاي 
اصلي نابرابري، فساد و دس��ت نشاندگي حكومت ها، 
پافشاري بر شيوه هاي غيرعالمانه در تنظيم رفتارهاي 
مالي است. حكومت ها هميشه ادعاهاي بزرگي دارند 
اما رفتارهاي مالي آنها، آيينه ذات شان است. حكومت 
گران گرامي ما بايد بفهمند كه آميزه اي از س��ازه هاي 
ذهني پول محور، نظام قاعده گذاري هاي تسخير شده 
به دس��ت رانت جويان و نظام توزيع منافع مافيا پرور، 
فاجعه ساز خواهد شد و از دل آن توسعه بيرون نمي آيد. 
بيش از 2۸ سال است كه با استناد به مطالعات و مكتوبات 
رسمي انتشار يافته در درون حكومت نشان داده ايم وقتي 
دولت مي خواهد با شوك درماني مسائل خود را حل و 
فصل كند، قبل از تنبيه مردم و توليدكننده ها، خود را 

دچار بحران مالي مي كند.

شرطاعمالحاكميتدربازارپول
به گزارش جم��اران، مومني با تاكيد ب��ر فروافتادگي 
مالي دولت در اثر شوك درماني ها، گفت: صندوق پول 
گزارش��ي از ميزان مسووليت شناس��ي حكومت هاي 
جهان در خصوص تعهدات خ��ود ارايه كرد كه فقط 5 
كشور در دنيا هس��تند كه وضع بدتري از ايران دارند. 
يعني شوك درماني الش��خورها را چاق كرده و مردم و 
توليدكنندگان را به فالكت كش��انده است و ايران را به 
يكي از بي مسووليت ترين كشورها تبديل كرده است. 
در اقتصاد سياسي توسعه به اين پديده تسخيرشدگي 
و حاكميت زدايي از حكومت گفته مي شود. حاكميت 

دولت در بازار پول، در بازار س��رمايه، در بازار كار و بازار 
ارز زايل ش��ده و بيشتر اراده الش��خورها در اين بازارها 
حاكم شده اس��ت. آنها كه حكومت را به يك بازنگري 
بنيادي در اين رابطه دعوت مي كنند، دلسوز هستند. 
وقتي گزارش هاي رسمي مي گويد 5۸ درصد شاغلين 
كش��ور در بخش غير رس��مي فعال هس��تند، يعني 
قاعده گذاري هاي دولت در آن بخش كاركرد نخواهد 
داشت. اگرچه گفته مي ش��ود رقم واقعي اين شاخص 
۷5 تا ۸5 درصد است. مگر ما نمي گوييم انسان ها عامل 
توسعه و انسان هاي مولد برجسته ترين آنها در جريان 
توسعه هستند؟ چرا بايد حكومت به دست خود در اين 
بازار حاكميت زدايي كند؟ عين اين مساله در بازارهاي 
ديگر هم وجود دارد. به ازاي يك واحد نقدينگي بانك 
مركزي خلق مي كند، بانك هاي خصوصي نزديك به ۶ 
برابر آن پول خلق مي كنند لذا مشخص است كه مقام 
پولي دنباله روي مافياها مي شود. وقتي ما مي گوييم تا 
زماني بانك هاي خصوصي فعال هستند شما نمي توانيد 
در بازار پول اعمال حاكميت كنيد، چنين حس��اب و 
كتاب هايي دارد. وقتي بيش از ۶0 درصد بازار سرمايه 
در اختيار فعاليت هاي رانتي-معدني و سوداگرانه است، 
با شاخصي كه گوياي واقعيت اين بازار نيست با حكومت 
بازي مي كنند و باج مي گيرند. اگر حكومت نسبت به اين 
شيوه ها حساس نشود، نمي تواند از عهده اين ناآرامي ها 

و آشفتگي ها بر بيايد. 

افزايشبدهيهايدولت
عضو هيات دانشگاه عالمه خاطرنشان كرد: شوك نرخ 
ارز، ۳50 ميلي��ارد دالر از ذخاير ارزي كش��ور را به باد 
فنا داده و قيمت ارز را حدود 20 هزار برابر كرده اس��ت. 
چقدر بايد بي كفايتي اينگونه سياس��ت ها بر مال شود 
كه تصميم گيران از زير يوغ رانت جوها بيرون بيايند؟ 
چرا بايد دولت از اين الزام قانوني كه قبل از ارايه بودجه 
هر سال تصويري از روند بدهي هاي خود بدهد، طفره 
مي رود؟ ناصحانه مي گويم از گذشته اين رويه ها كه سي 
سال است ادامه دارند، عبرت بگيريد. بيش از ۸2 درصد 
كل عايدات ارزي كشور از سال 1۳۳۸ تا امروز، در اختيار 
تصميم گيران بعد از جنگ تحميلي بوده است. چطور 
اين همه ارز در اختيار داشته ايد اما ۷5 ميليارد دالر به 
صندوق توسعه و بيش از 50 ميليارد دالر بدهي ارزي از 
كانال شركت نفت داريد؟ خالص بدهي دولت به سيستم 
بانكي نسبت به توليد ناخالص داخلي )جي دي پي( از 
حول و حوش ۳.۷ درصد در سال 1۳90 به حدود 10.۳ 
درصد در سال 1۳99 رسيده است كه نام آن را پيشروي 
در باتالق مي گذاريم. آنهايي كه اين ضعف هاي ش��ما 
را مي پوشانند مي خواهند شما سقوط كنيد. دولت را 
اينگونه دچار يك افالس كرده ايد و توليدكنندگان را به 
روزي انداخته ايد كه فقط در ۸ ساله احمدي نژاد ۷ هزار 
بنگاه صنعتي در ايران ورشكست شده است. دين خدا به 

شما گفته از محل فروش دارايي هاي مردم نيرو آموزش 
دهيد و زيرساخت هاي توليدي مهيا كنيد اما دوسوم 
آن بالاستفاده بماند؟ ازلحاظ اقتصاد سياسي بين منافع 
مردم و منافع توليدكننده ها درهم تنيدگي وجود دارد و 

دود اين رفتارها به چشم مردم مي رود.

مسابقهوارداتخودرو
وي افزود: در ش��رايطي كه كش��ور با بحران اش��تغال 
روبه رو است، تصميم گيران براي واردات خودرو مسابقه 
گذاشته اند. مقامي كه بايد مساله ترافيك را حل كند عليه 
توليدكننده داخلي و به نفع خارجي ها حرف مي زند. 
بعد همان ها كه اين افراد را در اين مناصب مي گمارند 
مي گويند ما نسبت به نفوذ حساس هستيم. وقتي ساختار 
قدرت به تسخير واردات چي ها و دالل ها مي آيد به جاي 
كشف نفوذ از بيرون بايد خود را در آينه ببيند. وقتي وزير 
شما سنگ واردات را به سينه مي زند دنبال نفوذ در كجا 
مي گرديد؟ نفوذ در انديشه ها نمود پيدا مي كند. از دل 
تمام اين رفتارهاي مالي، بازتوليد وابستگي رخ مي دهد.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: گزارش مهر سال 1۳92 
مركز پژوهش هاي مجل��س را ببينيد كه مي گويد در 
دوره ۸ ساله احمدي نژاد ارزبري هر واحد توليد ناخالص 
داخلي )جي دي پي( در ايران 5 برابر از دوره ۸ ساله قبل 
آن شده است. احمدي نژاد خيلي ادعا مي كرد اما كارنامه 
اقتصاد سياسي آن وابستگي دروني را نشان مي دهد. 
رييس قبلي سازمان برنامه و بودجه مي گفت، براي رشد 
۸ درصدي به 200 ميليارد دالر نياز داريم. اين سخنان 
در حالي مطرح مي شود كه در برنامه چهارم توسعه براي 
رشد ۸ درصدي به 1۶.5 ميليارد دالر ارز نياز داشتيم. 
نبايد سياس��تگذاران ما در پي اين تغييرات وضعيت 
فوق العاده اعالم كنند؟ چون تمام سياست هاي مالي، 
تجاري، صنعتي و ارزي ايران در اين سال ها پاس گل به 

تحريم كنندگان بوده است. 
مومني با اشاره به پژوهش اخير دفتر پژوهش هاي اتاق 
مشهد گفت: ما در دوره 1۳۸0 تا 1۳9۶ چيزي حدود 
199 ميلي��ارد دالر بنزي��ن و در دوره 1۳۶۷ تا 1۳9۶ 
چيزي حدود ۳1۸ ميليارد دالر گازوييل مصرف كرديم 
كه جمع اين دو مورد 51۷ ميليارد دالر است. چرا يك 
درصد اين رقم صرف طراحي يك موتور بنزيني و يك 
موتور ديزلي كارآمد نشد كه هم صنعت خودرو را ارتقا 
بدهد، هم فارغ التحصيالن با صالحيت را به كار بگيرند و 
هم هواي پاك تري داشته باشيم؟ به جاي دعواهاي رانتي 
بگوييد چرا با آن همه ادعا درباره داشتن برنامه ۷ هزار 
صفحه اي در ارايه برنامه يك ساله بودجه تاخير دارند؟ 
يك حرف هايي مي زنند كه از نظر دانايي شرم آور است. 

هشداردربارهشوكهايچنداليه
او افزود: بارها در خصوص ش��وك هاي چنداليه برنامه 
بودجه س��ال 1401 هشدار داديم اما آقايان گفتند كه 

ما به رانت حساس هستيم و آن فجايع را رقم زدند. حاال 
مي گويند ما مي خواهيم همان كاري كه به آن حساسيت 
داشتيم را در يك س��طح ۶ برابري اجرا كنيم. به اندازه 
فاصله ارز 4200 تا 2۸500 تومان به سر چه كساني گل 
زديد؟ نمي بينيد چه كساني را به افالس كشيديد و چه 
كس��اني را چاق كرديد كه حاال مي گوييد دوباره روز از 
نو؟ مي خواهند ارز جهانگيري كه آن همه در تقبيحش 
حرف زدن��د را با 100 پله بي آبرويي بيش��تر به عنوان 
ارز مخبر جا بيندازند. او افزود: 10 سال پيش در جهاد 
كشاورزي گزارشي منتشر مي شد كه اگر الگوي كشت 
سنتي خودش را به الگوي كشت گلخانه اي محصوالت 
جاليزي بدهد، آب بري آن ۸5 درصد كاهش، زمين بري 
آن 90 درصد كاهش و بازدهي آن بيش از ۷ برابر افزايش 
مي يابد. به جاي شيرين كاري هايي كه بلد هستيد، اين 
كار را انجام دهيد و با افتخار از آن نام ببريد. دانايي اينقدر 
اميدبخش است. وي بيان كرد: سازمان بهداشت جهاني 
مطالعه اي داشته مبني بر اينكه كه سهم مراقبت هاي 
باليني از كل عوامل بيماري 10 درصد است و ۷0 درصد 
آن به عوامل فردي، اقتصادي و اجتماعي مربوط مي شود 
و اين سهم ۷0 درصدي با آموزش قابل رفع است. بنابراين 
شما به جاي طراحي يك نظام سالمت مبتني بر درمان 
بايد پيشگيري را دستور كار قرار بدهيد. مجمع جهاني 
اقتصاد مي گويد بزرگ تري��ن درس پاندمي كرونا اين 
است كه نظام هاي سالمت مبتني بر پيشگيري 500 
برابر نسبت به نظام هاي سالمت مبتني بر درمان بازدهي 
اقتصادي داشته است. از اين جهت بايد بگوييم تكيه به 

دانايي بسيار اميدبخش است. 

تلطيفرابطهملتوحكومت
او تصريح كرد: اگر تصميم گي��ران از تجربه خطاهاي 
فاحشي كه در بودجه 1401 بود، درس بگيرند در جريان 
بودجه 1402 بايد روي تلطيف رابطه ملت و حكومت 
همت بگذارن��د. از طريق بودجه مي ت��وان فهميد كه 
مسووالن چه تصميمي در اين رابطه مي گيرند. رويه هاي 
پنهانكارانه و شفافيت زدايانه را بايد كنار گذاشت. ما به 
تمام روساي بانك مركزي از سال 1۳9۶ تاكنون گفته ايم 
نحوه تخصي��ص ارز در حدفاصل س��ال هاي 1۳94 تا 
1۳9۶ را ش��فاف كنيد. از چه مي ترسيد كه داده هاي 
تخصيص دالر مربوط به مديريت قبل خودتان را منتشر 
نمي كنيد؟ چطور داده هاي قبل و بعد آن منتشر شده 
اما داده هاي مربوط به اين دوس��ال عمومي نمي شود؟ 
چه چيزي در آن داده ه��ا وجود دارد؟ اكنون به رييس 
جديد بانك مركزي هم مي گوييم هم داده هاي مربوط 
به آن سال ها و هم داده هاي مربوط به سال 1400 به بعد 
را منتشر كنيد. كسري واقعي دولت، سهم واقعي نفت 
در بودجه و ميزان بدهي واقعي دولت را پنهان مي كنند. 
سهل انگاري درباره بودجه شركت هاي دولتي را هم بايد 
كنار بگذاريد. نمي شود سهم دو سوم بودجه كل از ميزان 

بررسي هاي مجلس نزديك به صفر باشد. همه ما از اين 
رويه ها صدمه مي بينيم. مومني گفت: از تجربه س��ال 
1401 پرهيز كنيد و دس��ت از شوك درماني  برداريد. 
چند بار بايد اين سياست شكست بخورد تا از آن درس 
بگيريم؟ اگر روندهاي وحشتناك صنعت زدايي متوقف 
نشود و ما از يك برنامه توسعه گرا تبعيت نكنيم، روي 
آرامش نخواهيم ديد. يادتان رفته كه مي گفتند بگذاريد 
ارز ترجيحي را حذف كنيم تا توليدكننده ها حمايت 
ش��وند؟ آيا شرافت اين را دارند كه بگويند ميزان توليد 
مرغ چقدر در اين ۸ ماهه كاهش يافته است؟ وقتي شما 
بر سر توليدكننده مرغ مي زنيد راه را براي واردات مرغ باز 
مي كنيد. درباره هر توليد ديگر هم اين است. فشارهاي 
فاسد رانتي به خودروسازها آورديد و آنها را به مركز مطامع 
رانتي تبديل كرديد بعد با افتخار مي گوييد ما راه را براي 
واردات خودرو باز مي كنيد؟ در شرايطي كه كشور با اين 
همه بحران روبرو است بايد تصميم گيران ما افتخار كنند 

كه خودرو وارد مي كنند؟

افزايشنرخارزكسريبودجه
رابيشترميكند

دكتر حسين نمازي، رييس شاخه اقتصادي فرهنگستان 
علوم و وزير اسبق دارايي ديگر سخنران اين نشست در 
سخنان كوتاهي گفت: استفاده از تجربه هاي تاريخي در 
بودجه ريزي خيلي حائر اهميت است. بايد ديد دانش 
اقتصاد به چه اندازه به دانش هاي تجربي نزديك است. 
يك نظريه مطرح است كه نظريات اقتصادي قابل تجربه 
است و با مشاهدات عملي نشان داده مي شود كه نظريات 
اقتصادي چقدر با واقعيت انطباق دارد. براي مثال تجربه 
نشان مي دهد تاثير افزايش ماليات بر درآمد يا سود بانكي 
بر سرمايه گذاري چه خواهد بود. فرض كنيد داروسازان 
و پزشكان بگويند يك ماده خاص بر يك بيماري تاثير 
خواهد داشت اما اگر ديديم از 100 موردي كه از آن ماده 
استفاده مي كنند ۸0 نفرشان فوت كردند و مابقي هم 
خوب نشدند، حتما اگر تمام پزشكان بگويند از لحاظ 
تئوري اين ماده اثر مثبت دارد، به آنها گفته مي ش��ود 
بي خود كرده اي��د. درباره اقتصاد هم مي بينيد طي ۳0 
سال تجربه، مي توان فهميد افزايش نرخ ارز نمي تواند 
كسري مالي دولت را برطرف كند.  وي افزود: من سال ها 
پيش گفتم شما فكر مي كنيد اين سياست درست است 
و كسري مالي دولت را رفع مي كند. ۷0 درصد متقاضي 
ارز خود دولت است بنابراين افزايش نرخ ارز، كسري را 
بيشتر مي كند. وقتي ما از اين تجارب استفاده نكنيم و 
باز نرخ ارز را افزايش مي دهيم بايد بدانيم كساني كه اين 
سياست را پيشنهاد مي كنند يا فاقد درك هستند يا به 
خاطر اهداف و منافعي ك��ه دارند با ذي نفعان زد و بند 
مي كنند. اگر ما سعي كنيم از تجربيات عملي و مشاهدات 
عيني خود در اين ۳0 س��ال استفاده كنيم، بسياري از 

مسائل اين روزها را نخواهيم داشت.

ادامه از صفحه اول



گلناز پرتوي مهر|
يكي از نقاط مورد اصابت توس��ط تحريم ها، در بخش 
مربوط به صنايع بزرگ و ارزآور كش��ور ب��ود. هدف از 
اعمال تحريم ها نيز پايين آوردن س��طح توليد كشور 
بوده است. به همين دليل تحريم ها در فاز جديد عليه 
كشور ما و بر صنعت نفت و گاز كشور نيز شدت گرفت. 
تحريم و ممنوعيت فروش تجهيزات و اقالم راهبردي 
صنايع مختلف از بخش هاي نفت و گاز گرفته تا زنجيره 
ارزش فوالد نيز يكي از راهبردهاي مهم تحريم ها عليه 
كشورمان طي سال هاي اخير بوده است. سياست مورد 
بحث به دنبال ضربه زدن به صنعت ايران در نهايت هزينه 
توليد در كشور را به ميزان زيادي افزايش داد. با اعمال 
تحريم هاي جديد، اقالم راهبردي فرآيند توليد صنايع 
نفت و گاز نظير كمپرسورها، پمپ ها، شيرهاي كنترلي، 
راكتورها و كاتاليست ها به ايران فروخته نمي شود. در 
هر جا بدون نظارت اوفك و خزانه داري آمريكا، جريان 
خريد اين اقالم رديابي شود، كل زنجيره تامين اين اقالم 
راهبردي تحريم و جريمه هاي سنگين اعمال مي شود. 
به گزارش خبرنگار »تعادل«؛ تمامي آنچه در باال توضيح 
داده شد، ما را به اين نتيجه رساند كه راهبردي جديد 
در صنعت كشور به خصوص زنجيره ارزش نفت و گاز 
به عنوان مهم ترين بخش اقتصادي كشور مورد استفاده 
قرار گيرد. در همين راس��تا استفاده از سياست جديد 
»توليد بار اول اقالم راهبردي و اس��تفاده حداكثري از 
ظرفيت هاي دانش بنيان در دستور كار قرار گرفت. به 
همين دليل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
به عنوان ب��ازوي اصلي ارتباط بي��ن صنعت و فضاي 
دانش بنيان كشور، اقدام به راه اندازي كارگروه توليد بار 
اول كرد. صنعت نفت و گاز كشور نيز بيشترين تعامل را 
با اين كارگروه داشته و زمينه دانش بنيان شدن صنعت 
نفت و گاز كشور مهيا شد. در اين ميان صنعت نفت و گاز 
كشور با تعامل مناسب در زمينه توليد بار اول، به تازگي 
توانسته بخش خوبي از تجهيزات موردنياز زنجيره ارزش 
اين صنعت را از طريق سناريو بومي سازي براي بار اول 
توليد كند. يكي از اقالم راهبردي صنعت نفت، تجهيز 
كمپرسور است.  كمپرسورها برخالف ساير تجهيزات 

نفتي، هزينه سرويس و نگهداري تجهيزات دوار از جمله 
كمپرسورها در يك دوره 20 ساله، حدود 93 درصد كل 
هزينه هاي انجام شده براي اين تجهيز است. به بيان ديگر 
قيمت خريد كمپرسور )CAPEX( به نسبت هزينه هاي 
تعمير و نگهداري )OPEX( بس��يار پايين اس��ت. به 
عبارتي فارغ از اهميت مباحث وابس��تگي و ... ميزان 
ارزبري براي كمپرسورها را بايد در دامنه زماني 20 ساله 
محاسبه كرد و در اين صورت حجم باالي ارزبري آن 
آشكار مي شود. ايران پس از سال ها و در دل تحريم ها 
توانست بخش مهمي از كمپرسورهاي موردنياز خواد 
را داخلي س��ازي كند. توليد انواع كمپرسور از جمله 
كمپرسور سانتريفيوژ براي كشور از نظر استراتژيك 
بسيار مهم است. چون اين دستگاه ها جزو دستگاه هاي 
High Tech بودند و هميشه جزو اقالم تحريمي بوده 
است كه با بومي سازي و توليد داخل آنها يك گام رو به 

جلو براي خنثي سازي تحريم ها برداشته شد.
مس��ير دانش بنيان ش��دن صنعت نفت و گاز كشور با 
توليد بار اول اقالم راهبردي عالوه بر صرفه جويي ارزي 
و كاهش نياز ب��ه ارز، در بخش هاي مهم زنجيره ارزش 
نفت و گاز نظير پااليشگاه ها يا پتروشيمي ها نيز ايران 
را به توانمندي بس��يار بااليي رسانده است تا جايي كه 

اي��ران اكنون در بخش ص��ادرات تجهيزات و خدمات 
فني مهندسي صنعت پااليش��گاهي، به موفقيت هاي 
بزرگي رس��يده است. اهميت سياست توليد بار اول به 
خصوص در صنعت نفت و گاز كشور و تجربه هاي موفق 
پيشين، الگوبرداري از اين سياست مهم و صنعتي را براي 
ديگر صنايع كشور بيش از پيش عيان كرده است و نه 
فقط صنعت نفت و گاز، بلكه صنايع ديگر كشور نيز بايد 
به س��رعت به اين سمت حركت كنند و به تامين مالي 
توليد بار اول تجهيزات راهبردي زنجيره ارزش صنعت 
خود بپردازند. در همين رابطه، با رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس پيرامون اهميت سياس��ت توليد بار 
اول به گفت وگو پرداختيم كه در ادامه خواهيد خواند. 
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اشاره به ضرورت دانش بنيان شدن صنايع راهبردي نفت 
و پتروشيمي اظهار داشت: دانش بنيان شدن نه تنها در 
صنعت نفت، بلكه در همه صنايع يك ضرورت است، اما 
استثنائًا در صنعت نفت ايران ضرورت بيشتر است، زيرا 
تاثير بسيار زيادي بر اقتصاد كشورمان دارد. پورابراهيمي 
تاكيد كرد: اگر ما بتوانيم با استفاده از روش هاي تخصصي 
و علمي به توليد بار اول اقالم راهبردي صنايع كشور به 

خصوص در حوزه تجهيزات كه وابستگي زيادي هم در 
آن داريم به��ره ببريم، بخش قابل توجهي از تهديدات 

تحريم حوزه صنعت كشور كاهش پيدا مي كند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه دانش بنيان شدن صنعت نفت تأثير زيادي بر 
افزايش درآمدهاي نفتي دارد، اظهار كرد: ما ساالنه حجم 
زيادي از دالرهاي نفتي را صرف تأمين و تعمير تجهيزات 
صنعت نفت مي كنيم كه ارزبري بسيار بااليي دارند و اگر 
اين نياز از طريق توليد بار اول اقالم راهبردي موردنياز و 
با دانش بنيان شدن تجهيزات صنعت نفت جبران گردد، 
مي توانيم در هزينه ها صرفه جويي زيادي داشته باشيم. 
وي افزود: در كش��ور روند دانش بنيان شدن صنايع به 
خصوص صنايع نفتي آغاز شده است، اما نياز به تكميل 
دارد، قانون جهش ويژه توليد دانش بنيان ظرفيت بسيار 
خوبي براي دانش بنيان شدن صنايع فراهم كرده است 
كه دولت بايد قدر آن را بداند و نهايت اس��تفاده را از اين 
قانون بسيار راهبردي و خوب داشته باشد. پورابراهيمي 
با بيان اينكه وضعيت فعلي صنايع راهبردي نفت بهاي 
تمام شده قيمت محصوالت پتروش��يمي را به شدت 
افزايش مي ده��د، تصريح كرد: ادامه اي��ن روند قدرت 
رقابت را از ما مي گيرد، طبق گزارشات مصرف انرژي در 
بخش هاي پتروشيمي ايران 5/2 برابر متوسط جهاني 
است در حالي كه با مصرف بسيار پايين تر هم مي توانيم 
توليدات پتروشيمي داشته باشيم. وي افزود: در شرايط 
فعلي ما به دليل پايين بودن قيمت انرژي و استفاده از 
اقالم دست چندم به دليل تحريم ها، با بيش از 5/2 برابر 
مصرف انرژي جهاني محصول مشابه خارجي را توليد 
مي كنيم كه مابه التفاوت آن تلف شدن بيهوده سرمايه 
كشور است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي بيان داشت: بزرگ ترين اتفاقي كه با دانش بنيان 
شدن صنايع از مسير توليد بار اول تجهيزات راهبردي 
صنعت نفت رقم مي خورد تسريع در روند توليد، كاهش 
بهاي تمام ش��ده محصوالت و افزاي��ش رقابت پذيري 
است كه در نهايت منافع ملي حداكثري تامين مي شود 
به نحوي ك��ه در بخش فروش نف��ت و تجربه صادرات 
تجهيزات بومي سازي شده پااليشگاهي شاهد آن بوديم.
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۱۷ هزار مشترك
از نعمت گاز بي بهره اند

با دس��تور فوري وزي��ر نفت در تربت  ج��ام از فردا 
عمليات اجراي خط انتقال تقويتي گاز از فريمان 
يا مش��هد به اين شهرس��تان آغاز مي شود. جواد 
اوجي يكشنبه، 25 دي  ماه، در جلسه ستاد بحران 
تربت  جام كه در محل فرمانداري اين شهرس��تان 
برگزار شد، گفت: متأسفانه در حال حاضر فقط در 
تربت جام ۱۷ هزار مش��ترك از نعمت گاز بي بهره 
ش��ده اند. وي خاطرنش��ان كرد: در راس��تاي رفع 
مشكل گاز تربت  جام خط انتقال تقويتي به طول 
۶5 كيلومت��ر با اعتبار 500 ميلي��ارد تومان انجام 
مي ش��ود. وزير نفت با بيان اينكه از فردا بايد پروژه 
آغاز  شود و تا سال آينده اين خط انتقال به سرانجام 
برسد، تصريح كرد: تمام تالش خود را خواهيم كرد 
كه تا س��ال آينده ديگر شاهد اين مشكل نباشيم. 
وي با بيان اينكه به محض بازگشت به تهران تمام 
اعتبار اين پروژه تأمين مي ش��ود، عنوان كرد: اگر 
اين زيرساخت و تقويت خط از قبل انجام شده بود، 
امروز شرمنده مردم تربت  جام نمي شديم، با احداث 
اين خط قطعا به شبكه گازرساني تربت  جام كمك 
خواهد شد. اوجي خاطرنشان كرد: چون زيرساخت 
خطوط ضعيف بوده و از س��ويي اين شهرستان در 
آخر شبكه گازرساني قرار دارد، شاهد اين مشكالت 
هستيم. وي با اشاره به اينكه از روز گذشته با قطع 
گاز بالفاصله توزيع نفت سفيد و كپسول گاز به طور 
رايگان در شهرس��تان تربت  جام آغاز شد، گفت: 
حدود ۱۷ هزار بخاري نفتي و برقي توسط شركت 
گاز تأمين ش��ده و از امروز توزيع مي ش��ود. وزير 
نفت ادامه داد: تاكنون س��ابقه نداشته كه مصرف 
گاز به عدد ۶90 يا ۷00 ميليون متر مكعب برسد. 
امروز در پيك توليد گاز هستيم. وي با بيان اينكه 
نزديك به يك ميلي��ارد متر مكعب توليد گاز خام 
در 2۱ پااليش��گاه گازي فرآورش مي شود، افزود: 
روزان��ه ۸۴۸ ميليون متر مكعب گاز ش��يرين به 
شبكه تزريق مي ش��ود. اوجي با بيان اينكه شبكه 
گازرس��اني در سراسر كشور مديريت شده و پايدار 
است، از گازرساني به حدود 3۶ هزار و 3۶5 روستا و 
هزار و 22۴ شهر و نزديك به ۴۸0 هزار كيلومتر خط 
انتقال گاز در كشور خبر داد و گفت: با صرفه جويي 
در خراس��ان رضوي ميانگين روزانه 2 ميليون متر 
مكعب كمك شبكه گاز شد. در اين جلسه امام جمعه 
تربت  جام گفت: مطالبه فوري ما افزايش فشار گاز در 
خط لوله هاي انتقالي گاز به تربت  جام در اسرع وقت 
است. حجت االسالم حسين اسالمي با بيان اينكه 
مردم تربت  جام چگونه مي توانند سرماي منفي 20 
درجه را بدون گرمايش تحمل  كنند، افزود: همه ما 
ش��رمنده مردم صبور و نجيب خطه جام هستيم. 
وي با بيان اينكه اگر كمبود گازي در كشور هست، 
نبايد ميان پايتخت نشين و مرزنشين فرقي باشد، 
اظهار كرد: نبايد شهرستان تربت  جام با 250 هزار 
نفر جمعيت خط لوله انتقال گازش ۱0 اينچ باشد 
ت��ا وقتي ظرفيت خ��ط لوله انتقال��ي اين منطقه 
افزايش نيابد، مشكل به طور اساسي حل نخواهد 
شد. شهرس��تان مرزي تربت  جام با 230 هزار نفر 
جمعيت در ۱۶0 كيلومتري جنوب شرق مشهد 
قرار دارد و با كشور افغانستان از شرق هم مرز است.

مصرف خانگي گاز
به ۶۶۳ ميليون متر مكعب رسيد

س��خنگوي ش��ركت ملي گاز با تاكيد ب��ر اينكه 
همچنان الزم اس��ت مردم كمك ك��رده و صرفه 
جويي داش��ته باش��ند، گفت: اگر م��ردم در كل 
كش��ور ۱0 درصد صرفه جويي داشته باشند، ما 
به خوبي از اين شرايط عبور مي كنيم و شبكه در 
سرشاخه ها پايدار خواهد شد. عباس اعظمي در 
گفت وگو با ايلن��ا، درباره آخرين وضعيت مصرف 
گاز در كشور اظهار داشت: در حال حاضر خطوط 
سراس��ري گاز در ش��رايط پايدار كامل اس��ت و 
مش��كلي كه براي خطوط تربت جام ايجاد شده 
بود، رفع شده اس��ت. به رغم سرماي شديدي كه 
در حال تش��ديد است و سامانه جديد وارد كشور 
شده، مشكل حادي نداريم. وي با بيان اينكه قطع 
گاز تركمنستان مشكل بزرگي ايجاد كرد، افزود: با 
اين شرايط بايد منتظر اتفاقات سخت تري بوديم 
اما به خوبي مديريت شد و قطعي گاز نداشتيم، در 
سرشاخه هاي تغذيه برخي شهرها و روستاها افت 
فشار ش��كل گرفت كه باعث برخي قطعي جزيي 
در برخي ش��هرها از جمله تربت جام شد و اكنون 
به طور كامل رفع ش��ده اس��ت. اكنون فشار گاز را 
افزايش داديم و شرايط مديريت و پايدار شده است. 
سخنگوي ش��ركت ملي گاز آخرين رقم مصرف 
گاز را ۶۶3 ميليون متر مكعب عنوان كرد و گفت: 
ميزان مصرف گاز در تهران ۱2۶ ميليون متر مكعب 
و مشابه روز قبل اس��ت. وي گاز خراسان رضوي، 
خراسان جنوبي، خراسان شمالي، گلستان و شرق 
مازندران را اضطراري و در ش��رايط هشدار و قطع 
گاز توصيف كرد. وي ب��ا تاكيد بر اينكه همچنان 
الزم است مردم كمك كرده و صرفه جويي داشته 
باش��ند، گفت: اگر مردم در كل كشور ۱0 درصد 
صرفه جويي داشته باشند، ما به خوبي از اين شرايط 
عبور مي كنيم و شبكه در سرشاخه ها پايدار خواهد 
شد. اعظمي گفت: به رغم اقداماتي كه انجام شد و 
واقعا موج بزرگ تاثير بحران قطع گاز تركمنستان 
عبور كرديم همچنان در مرز هشدار قرار داريم و 
هر چه به شب مي رس��يم، سرما تشديد و مصرف 
باالتر رفته و به پيك نزديك مي شويم. وي يادآور 
شد: همچنان در مرز هشدار قرار داريم و حتي يك 
درجه كاهش دماي وس��ايل گرمايشي به تامين 
گاز مناطق شمال شرق كمك مي كند. سخنگوي 
ش��ركت ملي گاز بر لزوم پيوستن مردم به پويش 

هر خانه يك اتاق گرم در هواي سرد تاكيد كرد.

معاون برنامه ريزي وزير نفت: 
سبد سوخت صنايع

 بايد متنوع شود
معاون برنامه ريزي وزي��ر نفت گفت: با متنوع كردن 
سوخت صنايع مي توان خسارت ملي توليد را به حداقل 
رساند. به گزارش ايسنا، هوشنگ فالحتيان ديروز در 
نشست ستاد مديريت بحران كشور با حضور وزير كشور 
تصريح كرد: دوگانه سوز كردن بعضي مراكز، خسارت 
ملي توليد را به حداقل ممكن مي رس��اند. وي با بيان 
اينكه راهكارش بسيار ساده است، افزود: همه صنايع 
كوچك عمدتاً و صنايع متوسط كه به راحتي مي توانند 
اين كار را انجام دهند، اگر واحدهاي صنعتي خود را 
مسلح به دي جي ها يا مولدهايي كنند كه گازوئيل سوز 
باش��د، به راحتي مي توانيم در تابستان ذخيره سازي 
گازوئيل انجام دهيم و به راحتي ظرف دو يا س��ه ماه 
زمستان كه كمبود گاز داريم شيفت كنند به سمت 
واحدهاي داخلي و استمرار تأمين برق را داشته باشند 
و هيچ گونه خس��ارتي هم متوجه شان نشود. معاون 
برنامه ريزي وزير نفت اظهار كرد: اعالم آمادگي كرده ايم 
كه اگر اين اتفاق بيفتد س��هميه گازوئيل برايش��ان 

پيش بيني شود تا توليد كشور دچار خسارت نشود.

وزير نيرو با اشاره به برودت كم سابقه هوا:
وضعيت تامين آب و برق

پايدار است
وزير نيرو گفت: در شرايط كنوني وضعيت تامين آب و 
برق پايدار است و نگراني در اين دو بخش وجود ندارد و 
تمام تالش خود را براي تامين پايدار آب و برق خواهيم 
كرد. به گزارش ايس��نا، علي اكب��ر محرابيان با بيان 
اينكه در شرايطي كه برودت هوا زياد مي شود طبيعتا 
هم در بخش ش��بكه هاي آب و همچنين شبكه برق 
خدمت رساني مشكل مي شود، گفت: بايد بتوانيم هم 
تاسيسات برق را پايدار نگه داريم و هم از يخ زدگي ها 
جلوگيري كنيم.وي افزود: يخ زدگي در آبرس��اني و 
سوخت رساني به نيروگاه ها اثرگذار است، زماني كه 
هوا سرد مي شود سوخت مايع نيز حالت نيمه جامد 
به خود مي گيرد و تجهيزاتي كه بايد نصب شود تا برق 
توليد كند مي بايست دايما مورد مراقبت قرار بگيرد، با 
اين حال مردم مطمئن باشند آب و برق پايدار را به آنها 
مي رسانيم و تمام تالش مجموعه دولت، دستگاه هاي 
مختلف و همكارانم در وزارت نفت اين است كه سوخت 
را به موقع تحويل دهند و بتوانيم برق پايدار را تامين 
كنيم. وي با تاكيد بر اينكه ب��ا صرفه جويي و رعايت 
الگوهاي مصرف اين شرايط برودت بي سابقه را پشت 
س��ر مي گذاريم، گفت: در ح��وزه آب و برق همكاران 
آمادگي كامل دارند، انش��ااهلل با ياري خدا اين شرايط 
را پشت س��ر مي گذاريم. وي با اشاره به برنامه وزارت 
نيرو براي برخورد با مش��تركان ادارات پر مصرف، در 
گفت وگويي تلويزيوني گفت: انصاف��ا بخش اداري از 
تابستان كه يك برنامه مديريت مصرف را ابالغ كرديم، 
در مجم��وع رعايت خوبي داش��تند، ادارات وضعيت 
بهتري نس��بت به گذش��ته دارند، البته ممكن است 
ساختمان هايي نيز باشند كه رعايت كمتري كنند اما 
در مجموع خوب است و امروز روحيه صرفه جويي در 
بخش اداري عمومي شده است. اتفاقي كه در تابستان 
افتاد جز با همراهي مردم ممكن نبود. وي با اش��اره به 
وضعيت سدهاي كشور، گفت: بارش ها در بخش هاي 
قابل توجهي از كشور خوب بود، اميدواريم تداوم داشته 
باشد، پيش بيني ها نيز در اين بخش خوب است اما در 
حوزه هايي نيز نسبت به شرايط عادي و نرمال فاصله 
داريم، به ويژه در استان تهران، البرز، قزوين، همدان و 
برخي استان هاي شرق كشور، انتظار داريم با بارش هاي 
پيش رو جبران ش��ود. به گفته وي حجم پرشدگي 
سدها ۴0 درصد است، اين عدد تا 35 درصد هم رسيد 
اما اكنون وضعيت بهتر است اما روان آب ها با توجه 
به برودت هوا كم است اما در ماه هاي آينده روا آب ها 

بيشتر مي شود و حجم پرشدگي نيز بهبود مي يابد.

واردات جهاني ال ان جي 
ركورد زد

 ،Refinitiv  بر اساس داده هاي موسس��ه ريفينيتيو
واردات گاز طبيع��ي ماي��ع )LNG( توس��ط 
مصرف كنندگان جهاني در س��ال 2022 در مجموع 
۴09 ميليون تن بوده است كه بيشترين رقم در طول 
تاريخ محسوب مي شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم به 
نقل از راشاتودي، بر اساس داده هاي موسسه ريفينيتيو 
Refinitiv، واردات گاز طبيعي مايع )LNG( توسط 
مصرف كنندگان جهاني در سال 2022 در مجموع ۴09 
ميليون تن بوده است كه بيشترين رقم در طول تاريخ 
محسوب مي شود. بر اساس گزارش موسسه ريفينيتيو، 
واردات جهاني س��وخت ال ان جي در س��ال قبل از آن 
3۷9.۶ ميليون تن ثبت شده بود. گفته مي شود كه اين 
حجم از واردات بي سابقه به دليل افزايش تقاضا به ويژه 
از سوي اتحاديه اروپا صورت گرفته است. اين اتحاديه 
در پي تحريم ها واردات گاز طبيعي خود را از روسيه به 
سرعت كاهش داد و به بازار برتر براي گاز ال ان جي ظاهر 
تبديل شد. تخمين زده مي شود كه اين منطقه حدود 
25 درصد از كل LNG معامله ش��ده در س��ال 2022 
را خريداري كرده است و در رقابت با مصرف كنندگان 
آسيايي پيروز شده است، چرا كه به دنبال كاهش عرضه 
خط لوله روسيه به اكثر مشتريان خود در اتحاديه اروپا در 
بحبوحه تحريم ها، قيمت هاي معيار اروپا افزايش يافت. 
سال گذشته، واردات LNG اتحاديه اروپا به ۱0۱ ميليون 
تن رسيد كه نشان دهنده رشد 5۸ درصدي نسبت به 
سال 202۱ مي باشد. بيشتر خريد LNG اروپا به دليل 
كاهش تقاضا در آسيا افزايش يافته است، جايي كه چين 
كاهش غيرمعمول مصرف انرژي را به دليل كاهش رشد 
اقتصادي مرتبط با بيماري همه گير كوويد ثبت كرده 
است. در عين حال، بيشتر كشورهاي جنوب و جنوب 
شرق آس��يا به دليل واردات رو به رشد اتحاديه اروپا 

توانايي پرداخت قيمت هاي لحظه اي گاز را نداشتند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

راهبردي جديد در زنجيره ارزش نفت و گاز در دستور كار

مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

سوخت موردنياز مناطق سردسير ذخيره سازي شده است
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي از تالش شبانه روزي زنجيره تأمين و توزيع سوخت 
كشور به ويژه در نقاط سردسير با توجه به پايداري كاهش 
دما خبر داد و ضمن تأكيد بر لزوم همياري مردم براي 
مديريت صحيح توزيع سوخت گفت: سوخت موردنياز 
در تمامي مناطق كشور، به مقدار كافي ذخيره سازي 

شده و در اختيار همه هموطنان قرار مي گيرد.
به گزارش ايلنا از وزارت نفت، جليل ساالري در اين باره 
افزود: هم زمان با ورود جبهه هواي سرد به كشور و با توجه 
به ش��رايط كاهش دماي پايدار و لزوم مديريت مصرف 
گاز طبيعي، س��تاد مديريت بحران شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي نيز به موازات شركت ملي گاز ايران و 
وزارت نيرو شكل گرفت و هم اكنون همكاران ما در ستاد و 
مناطق به صورت 2۴ ساعته و در شيفت هاي پيوسته براي 
تأمين مناسب سوخت فعال هستند.  وي با تأكيد بر اينكه 
هدف گذاري اصلي ما تأمين سوخت بخش خانگي است، 
تأكيد كرد: از ابتداي فصل س��رد در سال جاري، تمركز 
مجموعه پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي بر تأمين 
سوخت نيروگاهي قرار گرفت؛ بخشي از ناترازي سوخت 
در حوزه نيروگاهي اتفاق افتاده است. در ماه جاري به طور 
ميانگين روزانه حدود ۷۴ ميليون ليتر س��وخت مايع به 
نيروگاه ها منتقل كرديم و مابقي نيز از طريق موجودي 
ذخاير تأمين ش��د كه مجموعًا اين عدد به ۱20 ميليون 
ليتر در روز رسيده است. مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي بيان كرد: در گام بعدي تأمين 
سوخت صنايع س��يمان و ديگر بخش ها قرار داشت كه 
عالوه بر ذخيره س��ازي 550 ميليون ليتري، روزانه ۱5 
ميليون ليتر سوخت مايع موردنياز اين بخش ها تأمين 
شد. ساالري ضمن ابراز شگفتي از مصرف عدد بي سابقه 
ميانگين روزانه ۱0۴ ميليون ليتر بنزين در دي ماه امسال 

گفت: مصرف بنزين در ماه هاي سرد سال به رغم فصول 
سرد سال هاي گذشته نه تنها كاهش نيافته، بلكه با روندي 
افزايشي روبه رو بوده كه الزم است در اين باره با مديريت 
هموطنان و حذف سفرهاي غيرضروري، بتوانيم از ظرفيت 
خطوط لوله كشور و ناوگان حمل ونقل فرآورده براي تأمين 
سوخت مايع موردنياز نيروگاه ها استفاده كنيم. وي با اشاره 
به تعطيلي برخي جايگاه هاي عرضه سي ان جي به دليل 
افت فشار گاز طبيعي افزود: بنزين موردنياز مناطقي كه 
جايگاه هاي سي ان جي تعطيل شده، تأمين شده است و 
كمبودي وجود ن��دارد، اما با توجه به پيش بيني ها براي 
تشديد كاهش دماي هواي كشور، انتظار ما اين است كه 
با كاهش ترددها، بتوانيم زيرساخت ها را در جهت توزيع 
سوخت به مناطقي كه دماي حتي تا منفي ۱۸ درجه را 
تجربه كرده اند، به كار بگيري��م. معاون وزير نفت در امور 
پااليش تأكيد كرد: بخشي از افزايش مصرف بنزين كشور 
به دليل ازدحام در بخش حمل ونقل و خودروهاي جديد 
پرمصرف اس��ت كه مصرف را در روند افزايشي قرار داده 
است. افزون بر آن قيمت نيز سبب مديريت مصرف نشده 
و در نتيجه س��وخت بس��يار زيادي به ويژه در جاده هاي 
بين ش��هري به مصرف مي رسد. متأس��فانه اين روند در 
روزهايي كه شهرها تعطيل مي ش��وند، افزايشي بوده و 
ما شاهد هس��تيم در شرايطي كه در استان هاي شمالي 
دچار كمبود گاز هس��تيم، همچنان ترددها زياد بوده و 
در ويالهاي شمال كشور كه گازشان قطع مي شود، روي 
مصرف برق تمركز مي كنند كه اين امر نيز حجم مضاعفي 
را بر نيروگاه ها تحميل مي كند. ساالري ضمن تأكيد بر 
آمادگي ش��بانه روزي مجموعه تأمين و توزيع سوخت 
كشور براي تأمين فرآورده موردنياز بخش هاي مختلف 
گفت: تمهيدات الزم براي تأمين سوخت ويژه موردنياز 
مناطق��ي كه در انتهاي زنجيره ش��بكه گاز و در معرض 

افت فشار شبكه قرار دارند، انديشيده شده است و در اين 
زمينه هماهنگي هاي الزم با س��ازمان راهداري، پليس 
راهور و ... انجام ش��ده است تا مجموعه ۱2 هزار دستگاه 
ناوگان فعال در زنجيره توزيع س��وخت كش��ور بتوانند 
به صورت شبانه روزي به فعاليت بپردازند. وي همچنين 
از ذخيره سازي ۸ هزار تن گاز مايع در ابتداي فصل سرد 
در سال جاري خبر داد و گفت: با توجه به پيش بيني 
ناترازي سوخت در كشور، از ابتداي سال تمهيداتي را 
در اين باره انديشيده بوديم و با توجه به شرايط دمايي 
هواي كشور و پايداري آن تا هفته آتي، ذخيره سازي 
س��وخت مايع در مناطق بحراني انجام ش��ده و نفت 
سفيد موردنياز تمامي مناطق سردسير ارسال شده و 
در فروشندگي هاي روستايي ذخيره سازي شده است.

معاون وزير نفت در امور پااليش از ذخيره سازي ۸ هزار تن 
گاز مايع در مخازن و مجموعه شركت هاي توزيع كننده گاز 
مايع به منظور تأمين مصارف فصل سرما خبر داد و گفت: گاز 
مايع كه عمده مبادي توليدي آن در تهران و اصفهان است، 
به نقاط بحراني منتقل شده است تا در صورت نياز توزيع 
شود. ساالري با اشاره به توزيع رايگان گاز مايع و نفت سفيد از 
طريق فروشندگي ها و با همكاري استانداري و فرمانداري ها 
گفت: در اين زمينه نفتكش هاي سيار و نفتكش هاي مجهز 
به توزيع در گالن با اعالم فراخوان هايي، نس��بت به توزيع 
س��وخت، مقابل دِر منازل اقدام مي شود. وي ضمن اعالم 
آمادگي مجموعه پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور 
براي تأمين گاز مايع موردنياز بخش هاي مختلف گفت: گاز 
موردنياز مجموعه هاي مرغداري، گلخانه ها، نانوايي ها و... 
كه دچار قطعي و افت شبكه گاز شوند، تأمين خواهد شد، 
همچنين با هماهنگي  شركت ملي گاز ايران با مجموعه 
وزارت كشور، هالل احمر و...، سيستم هاي گرمايشي بر پايه 
سوخت مايع، به مناطق در معرض قطعي گاز ارسال خواهد 

شد. معاون وزير نفت گفت: انتظار داريم با تعطيلي در 
برخي استان ها، بخش��ي از مصارف حوزه غيرخانگي 
ش��امل مجموعه هاي اداري و تجاري كاهش يابد و با 
مديريت مصرف از سوي مردم، حدود ۸ ميليون ليتر 

كسري سوخت جبران شود تا دچار چالش نشويم.
ساالري با اشاره به بي سابقه بودن پايداري كاهش دما در 
زمستان امس��ال افزود: ما در زمستان سال ۸۶ با كاهش 
ش��ديد دماي هوا روبه رو بوديم، اما تف��اوت اين دوره در 
پايدار بودن آن است كه نيازمند مديريت مصرف از سوي 
همه بخش هاس��ت. وي با اشاره به فعاليت حدود 5 هزار 
نفتكش در زنجيره تأمين س��وخت موردنياز نيروگاهي 
كشور در شعاع ۱500 كيلومتري براي ارسال سوخت به 
نيمه شمالي كشور تأكيد كرد: اميدواريم با توجه به تالش 
ش��بانه روزي و پرحجم اين رانندگان نفتكش، مردم نيز 
همدلي كنند و با مديريت مصرف اين دوره ۱0 روزه را طي 
كنيم و با همكاري مجموعه هاي شركت ملي گاز ايران و 
مجموعه وزارت نفت، امسال نيز خاموشي نداشته باشيم.  
مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي كشور يكي از داليل افت شبكه گاز كشور را قطعي 
گاز تركمنستان به دليل چالش هاي داخلي شبكه گاز اين 
كشور اعالم كرد و گفت: اين قطعي نيز مزيد بر علت شد و 
با عدم استفاده از اين ظرفيت مناسب، فشار مضاعفي بر 
شبكه گاز كشور تحميل شد. ساالري با اشاره به تأمين 
سوخت موردنياز همه جانبه كشور از طريق شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور افزود: تالش 
مي كنيم در تمامي ميدان ها حضور فعال داشته باشيم 
و با فعاليت شبانه روزي، سوخت موردنياز بخش هاي 
صنعتي تا حمل ونقل، دريايي، هوايي، كش��اورزي و 
... را تأمين كنيم و به رغم رش��د قابل توجه مصرف، 

تاكنون اجازه نداديم كمبودي وجود داشته باشد.

گزارش»تعادل« از قراردادي كه نتيجه آن مبهم است

سوآپ گازي يك شوآف بود؟!
در نيمه اول امسال سرتيتر تمامي رسانه هاي خبري 
انعقاد قراردادي به منظور سوآپ گاز به ظرفيت ۱.5 تا 
2 ميليارد متر مكعب از تركمنستان به آذربايجان از 
طريق ايران بود. اين خبر كه در همان زمان مورد تحليل 
بسياري از كارشناسان حوزه انرژي قرار گرفت اما انگار 
يك شوآف رسانه اي بيش نبود چرا كه از نيمه دوم سال 
اين موضوع در سكوت خبري به سر مي برد. به گزارش 
»تعادل« اگر كمي حافظه تاريخي مان ياري كند بايد 
گفت ج��واد اوجي، وزير نف��ت در روز امضاي قرارداد 
سوآپ سه جانبه ميان تركمنستان، ايران و آذربايجان 
بيان كرده بود: »با امضاي اين قرارداد گامي رو به جلو 
در مناسبات انرژي دو كشور برداشته شد و اين قرارداد 
به تأمين پايدار سوخت زمستاني استان هاي خراسان 
رضوي، ش��مالي و جنوبي، گلستان و سمنان كمك 
مي كند.« اما حاال كه در زمان موعود قرار گرفتيم خبري 
از اين دست خبرها نيست. براساس اين گزارش؛ فعال 
كردن ديپلماسي انرژي و توسعه همكاري هاي ايران با 
كشورهاي همسايه به عنوان يكي از برنامه هاي جواد 

اوجي، وزير نفت دولت سيزدهم از نخستين روزهاي 
كاري وي در اوايل شهريورماه در دستور كار قرار گرفت. 
ماحصل آن امضاي قرارداد سوآپ گازبود كه از نگاه 
كارشناس��ان يك گام مهم بود ول��ي نتيجه آن در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. به گفته تحليلگران حوزه 
انرژي مبرهن است كه يكي از فرصت هاي ايران براي 
افزايش سهم خود از بازار جهاني گاز و تبديل شدن 
به قطب گازي منطقه، آذربايجان است كه چنين به 
نظر مي رس��د گام نخست را ايران با امضاي قرارداد 
سوآپ سه جانبه، هوشمندانه برداشته است و براي 
تقويت و توسعه روابط در آينده از طريق ديپلماسي 

سازنده و فعال مي تواند به اين مهم دست يابد.  
برخي از كارشناسان بر اين اعتقادند از ديگر سو موقعيت 
راهبردي ايران در نزديكي دارندگان بزرگ ذخاير گازي 
سبب مي ش��ود كه براي تصاحب سهم ۱0 درصدي از 
تجارت جهاني گاز به منابع ديگر كشورهاي همسايه نيز 
انديشيد تا بتوان با استفاده از منابع اين كشورها تجارت 
گاز در منطق��ه با محوريت ايران را ش��كل داد. قرارداد 

س��وآپ گاز ايران از تركمنس��تان به مقصد جمهوري 
آذربايجان از اقدام هاي ضروري و بلكه راهبردي است 
كه در صورت اس��تمرار و وجود يك نقش��ه راه اصولي 
مي توان��د مقدمه طراحي و اجراي ديپلماس��ي گازي 
ايران در منطقه اي باشد كه حاال چالش ها و فرصت ها 
به سرعت در حال دگرديسي و تغيير و تحول است، البته 
ايران براي نخستين بار در سال ۱99۷ قرارداد خريد گاز 
از تركمنس��تان را عملياتي كرد، اما اين قرارداد سوآپ 
هس��ت، يعني ايران به يك كريدور انتق��ال گاز ميان 
تركمنستان و جمهوري آذربايجان تبديل مي شود. اما 
از س��وي ديگر برخي از كارشناسان بر اين باور هستند 
وزارت نفت با مانور روي اين موضوع، احياي سوآپ گاز 
تركمنستان را يك دستاورد بزرگ در حوزه ديپلماسي 
انرژي مي داند در حالي كه سوآپ گاز، در بلند مدت به 
ضرر منافع جمهوري اسالمي ايران است. آنها مي گويند 
دولت ايران مي خواهد گاز تركمنستان را به آذربايجان 
برساند تا اين كشور، گاز تركمن ها را صادر كند و به تركيه 
برساند. تركمنستان چيزي جز گاز براي صادرات ندارد 

و بيش از ۸0 درصد درآمدهاي اين كشور، به صادرات 
گاز وابسته است. مشتريان اصلي گاز تركمن ها شامل 
سه كشور ايران، چين و روسيه است كه هر يك از اين 
كش��ورها، قراردادهاي مختلفي را با عش��ق آباد امضا 
كرده اند. اين اقدام جمهوري اسالمي ايران به طور كامل 
در تضاد با منافع ملي كشور است چراكه سه سال ديگر، 
قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه پايان مي يابد؛ ترك ها 
كه همواره از گرانفروش��ي گاز ايران شكايت كرده اند، 
به دنبال گاز تركمنس��تان هستند چرا كه مي توانند با 
قيمتي ارزان تر از گاز ايران، خريدار گاز تركمن ها باشند. 
در پايان گفتني است؛ بي شك توافق سوآپ گازي پايان 
ماجرا نخواهد بود، بايد ديد و منتظر نتيجه بوداين قرارداد 
به مرور زمان به صورت هوشمندانه مديريت مي شوديا 
خير و آيا دستاوردهاي باارزشي در آينده نصيب كشور 
خواهد كرد يا نه و اينكه برقراري اين كانال ارتباطي ما با 
تركمنستان، مي تواند نقطه عطفي براي پايان بسياري 
از تنش ها در منطقه و باز شدن مسيرهاي ارتباطي شود 

يا اينكه با شوآف خبري ماجرا تمام مي شود.



عرضه گسترده س��كه در بورس كاال از روز شنبه آغاز 
شده و قرار است تا روز چهارشنبه ادامه پيدا كند؛ ربع 
سكه حبابي كاال در بازار فلزات ايران است و همزمان با 
افزايش شديد حباب ربع سكه در بازار، بانك مركزي 
نسبت به عرضه گس��ترده اين قطعه سكه در بورس 
كاال اقدام كرده اس��ت. خريداران مي توانند پنج روز 
كاري بعد از خريد سكه در بورس، به خزانه بانك هاي 
عامل مراجعه كنند و با ارايه اس��ناد مربوط به بورس، 
به صورت فيزيكي، معادل سكه هاي خريداري شده را 

تحويل بگيرند.
تمامي اش��خاص حقيقي باالي 18 س��ال داراي كد 
ملي مي توانند حداقل يك قطعه و حداكثر پنج قطعه 
سكه طالي ربع بهار آزادي را خريداري كنند. تمامي 
متقاضيان خريد ربع سكه در مكانيزم حراج ناپيوسته 
ش��ركت مي كنند و قيمت سكه عرضه ش��ده بر اين 
اساس، كشف مي ش��ود. حداقل يك قطعه و حداكثر 
5 قطعه مي توان خريد.خريداران ربع سكه در بورس 
حتمًا بايد آن را به ص��ورت فيزيكي تحويل بگيرند و 
بعداً نمي توانند در بازار بورس بفروش��ند. سفارشات 
ارسال شده بايد مضربي از 100 باشد )هر 100 سفارش 
معادل يك ربع سكه( و ربع سكه هاي  تحويل داده شده 
به مشتريان بدون وكيوم است. اين سكه داراي هزينه 
انبار داري و ماليات اس��ت. هزين��ه انبارداري، مبلغ 
هزار ريال روزانه به ازاي هر قطعه س��كه طالي ربع 
بهار آزادي است كه اين هزينه بر عهده خريدار است و 
زمان تحويل كاال از خزانه بايد با انباردار تسويه شود. 
ماليات بر ارزش افزوده نيز به ميزان 9 درصد هزينه 
انبارداري محاس��به و به انباردار پرداخت مي ش��ود. 
ب��راي تحويل گرفتن ربع س��كه از خزان��ه، مالك يا 
نماينده قانوني وي باي��د از تاريخ اول بهمن 1401 
و پس ازهماهنگي ب��ا خزانه و دريافت نوبت دريافت 
كاال، در زمان نوبت مش��خص شده، همراه با مدارك 
اح��راز هويت به محلي كه هنگام اخذ نوبت توس��ط 
بانك اعالم خواهد ش��د، مراجعه كند. حداكثر زمان 
نگهداري كاال در خزانه تا تاريخ 20 اس��فند 1401 
است و پس از آن معامالت نماد براي فرآيند تحويل و 
تسويه حساب با انباردار متوقف خواهد شد. همچنين 
فرآيند عرضه هاي بعدي سكه هاي طالي تمام، نيم و 
ربع بهار آزادي به صورت منظم و پيوسته متعاقبًا از 

سوي بانك مركزي اعالم خواهد شد.

   علت عرضه سكه چيست؟
برخي از كارشناسان عقيده دارند كه بانك مركزي براي 
جذب بيش��تر نقدينگي اين عرضه را انجام داده است 
چراكه ربع سكه حبابي فلز اسياي در بازار ايران است؛ 

البته با توجه به مبلغ عرضه و كسري بودجه احتماال 
مبلغ نصيب دولت نشود. براساس اعالم بانك مركزي 
تا پايان مهرماه ميزان نقدينگي به 5۷00 هزار ميليارد 
تومان رس��يده بود. آن طور كه از شرايط اقتصادي و 
سياست هاي دولت پيداست، طي دو ماه گذشته هم 
موتور چاپ پول بانك مركزي با آخرين توان كار كرده و 

نقدينگي را به ميزان زيادي افزايش داده است.
يك كارشناس بازار سرمايه نيز در اين خصوص نوشت 
كه ماهي��ت بورس هاي كااليي براي كش��ف قيمت 
است، براي اينكه كاال بتواند به صورت شفاف و روشن 
در دسترس عموم قرار گيرد. در بورس كاال تقريبا هر 
چيزي را مي توان عرضه كرد. در دنيا معموال عرضه ها 
به صورت مداوم انجام مي ش��ود تا فع��االن بتوانند از 
ابزارهاي آن بهره ببرند تا در ميان مدت دغدغه تامين 
نداشته باشند. در كش��وري كه از سال 2018 خودرو 
وارد نشده و عرضه خودرو كم ش��ده اما تقاضا فراوان 
است و هر ثانيه 44 ميليون تومان نقدينگي )تقاضا( 
خلق مي ش��ود بردن آن در بورس كاال معنايي ندارد. 
تنها تفاوت اين است كه نسبت به قرعه كشي شفاف تر 
شده اما در عين حال گران تر شده است. عرضه طال در 

بورس كاال همه جا مرس��وم است اما سوال اينجاست 
كه چرا عرضه به صورت مداوم انجام نمي ش��ود و چرا 
بازارهاي آتي بس��ته مي شود؟ به محض اينكه قيمت 
در ب��ازار آتي باال م��ي رود آن را مي بندند. متاس��فانه 
تصميم هاي اقتصادي شتر گاوپلنگي است. ابزارهاي 
اقتصادي اس��تفاده مي شود اما از درون آن را استحاله 
مي كنند و بعد تبديل به يك سياست بي معنا مي شود. 
بايد گفت در يك اقتصادي كه تورم دارد نمي توان انتظار 
داشت ابزارهايي مانند عرضه سكه چه در بورس كاال يا 
به شكل ديگر قيمت را در بلندمدت كاهش دهد. تنها 
كاري كه عرضه سكه در بورس كاال مي تواند انجام دهد 
اين است كه حباب قيمت سكه را ازبين ببرد.آنچه كه در 
اقتصاد باقي مي ماند تورم است كه بورس كاال نمي تواند 
مش��كل تورم را حل كند. بورس كاال يك ابزاري براي 
شفاف سازي عرضه اس��ت. اين عرضه هر چقدر كه 
ادامه پيدا كند مردم باز هم مي خرند چرا كه تورم 45 
درصد است و براي فرار از تورم مردم دست به دامن 
طال مي شوند. در اين بين عده اي دارند طالي خام 
خريداري مي كنند و عده اي كمتر دارند ربع س��كه 
مي خرند. براي همين است كه تقاضا براي ربع سكه 

زياد است و حباب آن باالست. كسي كه اين سكه را 
از بورس مي خرد مي تواند آن را با يك سود در بازار 
بفروشد. در حالي كه مي شد با همان روش ابزارهايي 
مانن��د صندوق هاي طال و ابزارهاي آتي را توس��عه 
دهند اما متاسفانه سر بزنگاه جلوي آن را مي گيرند. 

   عرضه سكه ادامه دارد
مصطفي قمري وفا گفت: روش كشف قيمت ربع سكه 
طال در بورس كاال به صورت ثبت سفارش دفتري و بر 
مبناي بيشترين حجم تقاضا و قيمت اعالمي توسط 
خريداران است و متقاضيان خريد هم از ساعت 9 الي 
1۳ اقدام به س��فارش گذاري مي كنند. فرآيند تطابق 
قيمت خريد در ساعت 1۳ بر اساس روش مذكور انجام 
مي شود. گفتني است؛ در اولين عرضه گواهي سپرده 
ربع سكه طال در بورس كاال، ۷44 كد حقيقي موفق به 
خريد 2800 قطعه ربع سكه طال به قيمت هفت ميليون 
و 200 هزار تومان شدند. همچنين تعداد ربع سكه هاي 
قابل عرضه در بورس كاال 500 هزار قطعه است و مدت 
عرضه سكه ها سه روز كاري است كه در صورت وجود 

تقاضا توسط خريداران، اين مدت تمديد مي شود.
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كدام پتروشيمي ها
با قطعي گاز مواجه شدند؟

فرداي اقتصاد| اطالعيه اي كه روز ش��نبه از س��وي 
پتروشيمي  شيراز منتشر ش��د تير خالصي بود بر پيكر 
صنعت پتروش��يمي  ايران ؛ چراكه از اواس��ط آذر هر دو 
متانول ساز بزرگ بازار سرمايه و هر چهار اوره ساز بازار از 
قطعي گاز با كاهش 100 تا 50 درصدي ظرفيت توليد خود 
مواجه شده اند. در يك ماه گذشته كمبود گاز منجر شد تا 
گاز تخصيصي به صنايع بزرگ سهميه بندي شود و روزانه 
فقط 55ميليون متر مكعب به اين صنعت گاز اختصاص 
داده شود. در اين بين بيشترين عدم النفع از لحاظ درآمدي 
)باتوجه به درآمد شركت از محل فروش محصوالت بخشي 
كه از قطعي گاز متاثر مي شود( متوجه پتروشيمي  پرديس 
شده اس��ت كه به طور متوس��ط در يك ماه قطعي گاز با 
عدم النفع يك هزار و 191 ميليارد توماني مواجه خواهد 
شد. دو پتروشيمي خراسان و كرمانشاه نيز با قطعي كامل 
گاز خود به طور كامل با توقف توليد مواجه ش��ده اند. دو 
متانول ساز ديگر بازار سرمايه، يعني پتروشيمي زاگرس و 
فناوران نيز به ترتيب با كاهش 50 و ۶9 درصدي ظرفيت 
درآمدي در يك ماه روبرو خواهند ش��د. به گفته احمد 
مهدوي  ابهري، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت 
پتروشيمي ايران، پتروش��يمي ها در سال گذشته ۶80 
ميليون دالر زيان و عدم النفع از محل قطعي گاز متحمل 
شدند و اين رقم با توجه به تشديد بحران گاز در سال جاري 
احتماال افزايش يابد. صنعت پتروشيمي كه در يك سال 
اخير از محل باال بودن نرخ گاز خوراك با چالش هايي 
از سمت كاهش سود و بعضا زيان سازي متوجه شده  
بود، اكنون بسيار جدي تر از گذشته با مشكل كمبود 
 گاز مواجه شده اس��ت. برآوردها از بررسي اطالعات 
منتشر شده شركت ها در سامانه كدال نشان مي دهد 
اين قطعي ها در يك  ماه به طور متوسط 4 هزار و11۷ 
ميليارد تومان عدم النفع براي بخش اوره و متانول )۶ 

شركت  بورسي( پتروشيمي به دنبال داشته باشد.

قانوني براي جلوگيري
از ورشكستگي

ب�ورس نيوز| دانيال آس��تانه، مدير نظارت ش��ركت 
س��رمايه گذاري گروه توس��عه ملي بيان ك��رد: حوزه 
فعاليت شركت هاي س��رمايه گذاري يا هلدينگ هاي 
سرمايه گذاري در خريد، فروش و نگهداري اوراق بهادار 
و كس��ب س��ود تقس��يمي از محل اين اوراق است. در 
شركت هاي سرمايه گذاري با توجه به پرتفوي بورسي، 
سهامداران شركت س��رمايه گذار غير هلدينگي انتظار 
سود تقسيمي و س��ود حاصل از سرمايه گذاري رادارند. 
ولي ش��ركت هلدينگ با فرض س��هامداري بلندمدت 
تشكيل مي شود و متعهد است بلندمدت شركت داري 
كند. در ماده 58 قانون آمده اس��ت، كه س��ود حاصل از 
س��رمايه گذاري در اين ش��ركت ها به ميزان 20 درصد 
تقسيم شود و 80 درصد آن به شرط سرمايه گذاري مجدد 
در شركت باقي بماند، اين موضوع منجر به تداوم فعاليت 
شركت مي شود. وي افزود: در علم تجارت تداوم فعاليت 
بايد هميشه در نظر گرفته شود، تقسيم سود حاصل از 
فروش سرمايه گذاري در شركت هلدينگ، فرض تداوم 
فعاليت در آن را با خطر مواجه مي كند و ممكن است تكرار 
اين روند مانع شركت داري در هلدينگ شود؛ بنابراين ماده 
58 كمك مي كند، پس از تقسيم سود سرمايه گذاري 80 
درصد از آن با فرض سرمايه گذاري مجدد در سهام ديگر 
شركت ها داخل ش��ركت باقي بماند كه تداوم فعاليت 
هلدينگ را منجر شود. مدير نظارت شركت سرمايه گذاري 
گروه توسعه ملي تشريح كرد: عايدي كه حاصل از فروش 
سرمايه گذاري است، بايد به اندوخته ماده 58 منتقل شود 
و به عنوان اندوخته سرمايه در ترازنامه شركت نگهداري 
شود، اما تنها 20 درصد از آن قابليت تقسيم را دارد. زماني 
كه جمع اين اندوخته ها برابر با نيمي از سرمايه شركت شد 
هليندگ ها مي توانند درخواست افزايش سرمايه بدهند 
و عدد را به سرمايه پايدار تبديل كنند. ماده 58 از سنوات 
قبل در اساسنامه شركت ها از طرف سازمان بورس و اوراق 
بهادار گنجانده شده بود و در شرايط موجود دستخوش 
تغييرات ش��د. از طرفي عملكرد س��ود و زيان شركت 
بررسي مي شود و بر اساس زيان انباشته آن نحوه برخورد 
با اندوخته متفاوت است. آستانه در پايان گفت: در قانون 
قبل شركت ها موظف بودند تمام سود حاصل از فروش 
سرمايه گذاري را به حساب اندوخته منتقل كنند، ولي در 
قانون جديد بايد زيان انباشته پوشش داده شود و مابقي 
مبلغ به صندوق اندوخته برگردد. همچنين اين قانون 
جديد تسري دستورالعمل به سال هاي بعد را هم دارد، اگر 
به واسطه زيان انباشته مبلغي براي اندوخته شركت كسر، 
در سال هاي بعد بايد جبران شود. اما در جاي ديگر اگر زيان 
انباشته جبران شد، ولي همچنان مانده انباشته و ذخيره 
سرمايه هم وجود داشته باشد امكان محاسبه مانده ذخيره 

انباشته براي جلوگيري از ماده 141 شدن وجود دارد.

افزايش سود خودروسازان
با عرضه خودرو در بورس كاال

اقتصادني�وز| خودروسازان و ش��ركت هاي فعال در 
زمينه س��اخت قطعات بورس تهران در آذر ماه امسال 
فروشي بيشتر از متوس��ط فروش ماهانه سال جاري و 
سال قبل داشته اند. با وجود افزايش 85 درصدي فروش 
قطعه سازان اين صنعت به نسبت فروش ماه مشابه در سال 
قبل؛ خودروسازان اين صنعت عملكرد بهتري داشتند و 
فروش آذر ماه امسال خود را 2۷9 درصد باالتر از آذر سال 
قبل به ثبت رساندند. شركت هاي فعال در صنعت خودرو 
و ساخت قطعات بورس تهران روزهاي خوشي را پشت 
سر گذاشتند. روزهاي خوش خودروسازان پس از مدت ها 
زيان دهي و فروش در قيمت هاي نامناسب به ثمر رسيد. 
خودروسازان رشد درآمدزايي و سودآوري خود را در چند 
ماه گذشته مديون بورس كاال هستند. با عرضه خودرو 
در بورس كاال، قيمت فروش محصوالت خودروسازان 
نسبت به قبل افزايش داشت اما عايدي كه نصيب دالالن 
مي ش��د؛ اين بار وارد شركت هاي خودروساز شد. با اين 
همه، هنوز بعضي از مسولين با روند عرضه در بورس كاال 
مخالف اند. در آذر ماه امسال با توجه به تأثير بورس كاال 
بر فروش خودروسازان؛ شركت هاي خودروساز صنعت 
خودرو و قطعات بورس تهران از قطعه س��ازان عملكرد 
بهتري داشتند. رشد بيشتر فروش خودروسازان به نسبت 
قطعه سازان دور از ذهن نبود. اين رشد بيشتر، نشان دهنده 
بهتر بودن ش��رايط بنيادي خودروسازان نيست و تنها 
نشأت گرفته از روند فروش نامناسب سال قبل آنها است. 
در ميان 8 شركت خودروساز فعال بورس تهران بيشترين 
افزايش فروش به نسبت ماه مشابه سال قبل مربوط به 
ايران خودرو ديزل )خاور( با 420 درصد اس��ت. پس از 
خاور نيز دو شركت بهمن ديزل )خديزل( و ايران خودرو 
)خودرو( با ۳۶5 درصد افزايش به نس��بت فروش آذر 
ماه سال قبل بيشترين افزايش فروش را داشتند. 

خودروسازان بورس تهران در آذر ماه امسال 12۳ درصد 
بيشتر از متوسط فروش ماهانه خود در سال قبل فروش 
داشتند كه در اين ميان خاور، خديزل و خكاوه صدرنشين 
بودند. اين ۷ شركت در آذر ماه امسال 9۶ درصد بيشتر از 
متوسط فروش ماهانه سال جاري خود فروش داشتند كه 
سه نماد خودرو، خديزل و خاور در اين ميان صدرنشين 
شدند. فروش قطعه سازان اين صنعت در آذر ماه امسال 
۳ هزار و 414 ميليارد تومان بوده كه به نسبت 44 هزار 
و 515 ميليارد تومان فروش خودروسازان اين صنعت، 
تنه��ا ۷.2 درص��د از درآمد صنعت خ��ودرو را به خود 
اختصاص مي دهند. قطعه سازان بورس تهران در آذر 
ماه امسال توانستند 85 درصد بيشتر از آذر سال قبل 
فروش داشته باشند. در ميان 20 نماد فعال قطعه ساز 
صنعت خودرو، نمادهاي خفناور، خنصير و خوس��از 
بيشترين افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل 
را داشته اند. قطعه سازان بورس تهران به نسبت متوسط 
فروش ماهانه خود در س��ال جاري 48 درصد افزايش 
فروش داشتند كه در اين ميان نيز نمادهاي خپويش، 
خريخت و خلنت بيشترين افزايش را به نسبت متوسط 
ماهانه سال جاري داشتند. فروش آذر ماه قطعه سازان 
به نسبت متوس��ط فروش ماهانه سال قبل خودشان 
112 درصد افزايش داشته و نمادهاي خوساز، خمحور و 
خموتور بيشترين افزايش فروش را در اين ميان داشته اند.

اين هفته چه خودروهايي
در بورس عرضه مي شود؟

تجارت نيوز| بر اس��اس اطالعيه ب��ورس كاال، قرار بود 
امروز 10 هزار دس��تگاه خودروي دنا پالس دستي سفيد 
از سوي ش��ركت ايران خودرو روي تابلوي معامالت برود. 
كه فعال عرضه آن به دليل تعطيلي بورس به زمان ديگري 
موكول شده است. با اين حال اما بورس كاال در همين هفته 
ميزبان عرضه دو مدل كاميون كش��نده خواهد بود. براي 
خريد خودرو از بورس كاال بايد چه كرد؟ متقاضيان ملزم 
هس��تند ميزان مبلغ پايه و درصد وجه قيمت پايه اعالم 
شده براي هر خودرو را در حساب وكالتي نزد بورس واريز 
كنند. اين مبلغ از زمان ثبت و ارسال سفارش تا زمان اعالم 
نتايج اين مبلغ در حساب مذكور مسدود خواهد شد. بايد 
توجه داشت كه ثبت و ارسال سفارش از سوي متقاضي به 
منزله برنده شدن در رقابت نيست و متقاضيان بايد تا زمان 
اعالم نتايج منتظر بمانند. در همين حال متقاضيان خريد 
خودرو بايد با توجه به قيمت پايه اعالم شده از سوي شركت 
خودروس��ازي و هزينه هاي جانبي هر خودرو )ماليات و 
عوارض ش��ماره گذاري خودرو، مالي��ات ارزش افزوده بر 
مبناي قيمت نهايي فروش، هوشمندسازي كارت خودرو، 
خدمات حمل و نقل پستي، توليد پالك، شماره گذاري و 
بيمه شخص ثالث( قيمت پيشنهادي خود را اعالم كنند. 
افراد منتخب در رقابت خريد خودرو، در صورتي كه بنا به 
هر دليلي قصد انصراف از خريد و تكميل وجه داشته باشند، 
موظفند ميزان »5 درصد« ارزش كل معامله را به عنوان 
هزينه انفساخ به عالوه »0.5 درصد« هزينه كارمزد دو سر 
معامله )در مجموع پنج و نيم درصد ارزش كل معامله( را 
پرداخت نمايند. ابتدا قرار بود شركت ايران خودرو 5 هزار 
دستگاه خودروي دنا پالس را امروز عرضه كند. با اين حال 
به دليل سنگ اندازي هاي شوراي رقابت در مسير عرضه 
خودرو در بورس كاال، اين ش��ركت درخواست لغو عرضه 
را به بورس كاال ارس��ال كرد. اين درخواست البته از سوي 
بورس كاال رد شد و بدين ترتيب عرضه ها از سر گرفته شد. 
با بازگشت دنا به بورس كاال، ايران خودرو اعالم كرد، تعداد 
عرضه را افزايش داده و به دو برابر خواهد رساند. بدين ترتيب 
قرار شد در مجموع 10 هزار دستگاه خودروي دنا با قيمت 
پايه 189 ميليون و 500 هزار تومان روي تابلوي معامالت 
تاالر خودروي بورس كاال برود. با اين حال به دليل تعطيلي 
امروز بورس، اين عرضه فعال لغو شده است اما قيمت پايه 
اعالم ش��ده براي شروع معامالت، همچنان همين مقدار 
خواه��د بود. در همي��ن حال براي ثبت س��فارش خريد 
خودروي دنا پالس دس��تي سفيد، بايد 100 درصد مبلغ 
پايه در حس��اب وكالتي متقاضي موجود باشد و پرداخت 
ش��ود. بورس كاالي ايران همچنين س��ه شنبه 2۷ دي 
 FAW 1401 ميزبان 50 دس��تگاه كاميون كشنده فاو
خواهد بود. سيباموتور س��ه شنبه با 50 دستگاه كاميون 
كشنده فاو به بورس كاال مي آيد؛ قيمت پايه براي عرضه 
اين خودرو 2 ميليارد و ۳۷0 ميليون تومان اعالم ش��ده و 
موعد تحويل آن 14 اسفند اعالم شده است. گفتني است 
براي خريد اين خودرو درصد پيش پرداخت نيز 20 درصد 
درنظر گرفته شده اس��ت. هر كد ملي )شخص حقيقي( 
صرفا مجاز به ثبت س��فارش براي يك دستگاه خودرو و 
هر شناس��ه ملي )شخص حقوقي( حداكثر مجاز به ثبت 
س��فارش 5 دستگاه خودرو اس��ت. رنگ خودروها سفيد 
و مدل خودرو 1401 اس��ت. صدور سند و شماره گذاري 
خودرو فقط به اسم شخص خريدار خواهد بود و خريداران 
بايد جهت تكميل مراحل خريد همزمان با تس��ويه اصل 
مبلغ معامله در ب��ورس كاال و در مدت زمان مقرر تعيين 
شده در اطالعيه عرضه تكميلي و حداكثر طي ۷ روز تقويمي 
 بامراجعه به پورتال فروش ش��ركت سيبا موتور به آدرس 
bahman.iranecar.com نسبت به ايجاد و تكميل پروفايل 
خود اقدام و از اين طريق نس��بت به پرداخت هزينه هاي 
جانبي و انتخاب عامليت م��ورد نظر خود جهت تحويل 
خودروي خريداري ش��ده اقدام كنند.هزينه هاي جانبي 
شامل 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي قيمت نهايي 
فروش و ساير هزينه ها جمعا به مبلغ 10 ميليون و 285 هزار 
و ۶01 تومان اس��ت كه 2 ميليون و 200 هزار تومان بابت 
هزينه ماليات و عوارض شماره گذاري، 250 هزار تومان بابت 
هزينه شماره گذاري، 12۶ هزار و 200 تومان هزينه پست، 
صدور كارت و هوشمند سازي كارت خودرو، ۷ ميليون و 

۷09 هزار و 401 تومان هزينه بيمه شخص ثالث است.

»تعادل«بررسيميكند

معضل سكه در بورس كاال چيست؟

تورم به كمك وال استريت آمد

پيشنهادصمت،تداومعرضهدربورس

ش��اخص هاي اصلي بازار سرمايه امريكا در پي انتشار 
داده هاي تورمي اين كش��ور براي ماه دسامبر 2022 
سبزپوش شد. اميدواري به كاهش ميزان رشد نرخ بهره 
از سوي فدرال رزرو در مرحله ابتدايي سال 202۳، از 

افزايش ارزش وال استريت حمايت كرد.
در حال��ي كه س��رمايه گذاران بهره بانك��ي را ديده و 
پيش بيني كرده بودند كه تورم در سال 202۳ كاهش 
يابد، سهام روز جمعه افزايش يافت. همه شاخص هاي 
اصلي پس از شروع روز در رنگ قرمز، راهي سبز شدند. 
ميانگين صنعت��ي داوجون��ز 112/۶1 واحد يا 0/۳۳ 
 500 S&P .درصد افزايش يافت و به ۳4۳02/۶1 رسيد
با 0/40 درصد افزايش به ۳999/09 رس��يد و نزدك 
كامپوزيت با 0/۷1 درصد رشد به 110۷9/1۶ رسيد.

S&P و Nasdaq ه��ر ك��دام دومي��ن هفته مثبت 
متوال��ي و بهترين عملكرد هفتگي خود از نوامبر را به 
ثبت رساندند. نزدك كه از نظر فناوري سنگين است، 
پس از رشد 4/82 درصدي، عملكرد بهتري در هفته 
داش��ت.S&P 2/۶۷ درص��د و داو 2 درص��د افزايش 
ياف��ت. به گفت��ه راس ميفيلد، تحليلگر اس��تراتژي 
س��رمايه گذاري در Baird، درآم��د بانك ه��ا براي 
ش��روع روز بر سهام تاثير گذاشت، اما به نظر مي رسد 
س��رمايه گذاران از اخبار منفي كه تا حدودي انتظار 

مي رفت دوري كنند، احساسات معكوس شد.
او گفت: »واقعا انتظار نمي رفت كه بخش مالي يك 
فصل پرفروش داش��ته باش��د. اين فقط كمي موج 
احساسات را ايجاد مي كند، و از آنجايي كه بانك ها 

در فصل درآمد پيش��رو هستند، مي توانند به نوعي 
لحن را ب��راي نحوه نگاه س��رمايه گذاران به تصوير 
گسترده تر تعيين كنند.« ميفيلد افزود: »راستش 
بگويم، بازار در چند هفته گذش��ته به خوبي رش��د 
كرده اس��ت، بدون كاتاليزور، بنابراين ممكن است 
اندكي س��ود از فصل درآمد خارج شود.« ولز فارگو 
كه س��ود آن در سه ماهه گذش��ته به نصف كاهش 
يافته بود، گفت كه در حال آماده شدن براي »بدتر 

شدن اقتصاد نسبت به چند فصل گذشته است.«
جي پ��ي مورگان چي��س درآمدي را به ثبت رس��اند 
ك��ه انتظ��ارات را شكس��ت داد، با اين وج��ود، بانك 
هشدار داد كه پول بيشتري را براي پوشش ضررهاي 
اعتباري كنار مي گذارد زي��را »ركود خفيف« »مورد 
اصلي« آن اس��ت. اين بانك 2/۳ ميليارد دالر ذخيره 
براي ضررهاي اعتباري در س��ه ماه��ه ثبت كرد كه 
49 درصد نس��بت به سه ماهه س��وم افزايش داشت. 
مديران عامل س��يتي گروپ و بانك امريكا نيز گفتند 
كه در حال پيش بيني يك »ركود خفيف« هستند. در 
جاهاي ديگر، خطوط هوايي دلتا درآمدي را گزارش 
كرد كه بيش از برآوردها براي س��ه ماهه پاياني سال 
2022 بود. با اين حال، سها ۳/5 درصد كاهش يافت. 
س��رمايه گذاران منتظر اين نتاي��ج بوده اند تا بينش 

بيشتري در مورد سالمت اقتصاد به دست آورند.
در داده ه��اي اقتصادي، نظرس��نجي احساس��ات 
مصرف كننده دانش��گاه ميش��يگان نش��ان داد كه 
چش��م انداز تورم يك ساله به 4 درصد كاهش يافته 

است؛ س��ومين كاهش ماهانه متوالي و پايين ترين 
سطح از آوريل 2021 رسيد. اين به دنبال گزارش 
CPI دس��امبر و در روز پنجش��نبه منتشر شد، كه 
نش��ان داد قيمت ها 0/1 درصد نس��بت ب��ه نوامبر 
كاهش يافته است. در حالي كه قيمت ها با سرعت 
۶/5 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت، نتايج 
اين امي��دواري را افزايش داد كه فدرال رزرو ممكن 

است به زودي روند صعود خود را كاهش دهد.
در اين شرايط وال استريت چشم انتظار انتشار گزارش 
عملكرد شركت هاي مختلف براي سه ماهه پاياني سال 
2022 است. گزارش عملكرد و درآمد برخي بانك هاي 
بزرگ امريكا در سه ماهه چهارم سال در روز 1۳ ژانويه 
منتشر شده و اين داده ها مي تواند بر روند نوسان بازار 
اثرگذار شود. كاهش شاخص تورم مصرف كنندگان 
امريكايي براي ماه دسامبر به رشد ارزش شاخص هاي 
اصلي وال استريت در روز پنجشنبه 12 ژانويه انجاميد، 
اين رويه تا اواسط روز جمعه 1۳ ژانويه نيز ادامه دار شد.

 )CPI( ش��اخص قيمت مصرف كنندگان امريكايي
براي ماه دسامبر برابر ۶/5 درصد اعالم شد كه اين رقم 
مطابق شاخص پيش بيني شده از سوي اقتصاددان 
امريكايي شركت كننده در نظرسنجي رويترز بود. در 
عين حال شاخص تورم مصرف كنندگان امريكايي 
به كمترين ميزان خود پس از اكتبر 2021 رس��يد. 
در اين ش��رايط فروكش تورم براي مصرف كنندگان 
امريكايي باعث ش��ده تا فع��االن بازارهاي مالي دنيا 
به رشد حداكثر 25 واحدي نرخ بهره در مرحله بعد 

اميدوار ش��وند و اين موض��وع در عين تضعيف دالر 
امريكا، موقعيت رشد ارزش س��اير بازارهاي مالي و 

كااليي در دنيا را فراهم كرده است.
گري برادشاو، مدير پورتفوليوي هاجز كپيتال منيجر در 
داالس تگزاس، گفت: كاهش تورم در امريكا نشانه اي 
مثبت از سوي سرمايه گذاران تلقي مي شود، بنابراين 
احتمال بازدهي مناس��ب بازارهاي مالي وجود دارد. 
برخي از استراتژيست ها معتقدند كه كاهش نرخ تورم 
در اياالت متحده، احتماال راه را براي فدرال رزرو هموار 
مي كند ت��ا بتواند قيمت هاي مصرف كنن��ده را بدون 
آسيب رساندن به رش��د اقتصادي كاهش دهد. پيتر 
 Spartan Capital كارديلو اقتصاددان ارشد بازار در
 CPI در نيوي��ورك مي گويد: داده هاي Securities
امريكا براي ماه دس��امبر نشان داد كه تورم وارد مسير 
كاهشي شده است. پاتريك هاركر رييس فدرال رزرو 
فيالدلفيا و جيمز بوالرد رييس فدرال رزرو سنت لوئيس، 
به تعديل قيمت ها اشاره و آن را داده مثبتي تلقي كردند 
اما بر اس��تمرار اجراي سياست انقباضي براي كاهش 
تورم تاكي��د كردند. فدرال رزرو پ��س از چهار مرحله 
افزايش متوالي ۷5 واحدي نرخ بهره، در ماه دس��امبر 
2022 نرخ بهره را 50 واحد افزايش داد. فروكش تورم 
در امريكا باعث ايجاد اميدواري نسبت به رشد حداكثر 
25 واحدي نرخ بهره در مرحله ابتدايي سال 202۳ شده 
اس��ت. تحقق اين پيش بيني سرمايه گذاران از سويي 
زمينه تضعيف دالر و از سوي ديگر زمينه رشد ارزش 

بازارهاي مالي و كااليي را فراهم مي كند.

اميد قالبياف، سخنگوي وزارت صمت ضمن اشاره بر اتمام 
زمان مصوبه س��ران سه قوه كه قيمت گذاري خودرو را بر 
دوش وزارت صمت گذاش��ته بود، با تاكيد بر اينكه حال 
وزارت صمت و شوراي رقابت بايستي در تعامل با يكديگر 
به چارچوب مشترك و مشخص براي قيمت گذاري خودرو 
برسند، اعالم كرد كه با توجه به تجربه تلخ شيوه شوراي 
رقابت در قيمت گذاري خ��ودرو، وزارت صمت تمايل بر 
تداوم عرضه خ��ودرو در ب��ورس كاال دارد. اخيراً رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي، ضمن 
اشاره به قوانين بورس كاال در عرضه كاالها از جمله خودرو، 
اظهار كرد: هر ش��خصي مي تواند كاالي خود را براساس 
قوانين بورس كاال عرضه كند و بفروش��د؛ اما خودرو يك 
كاالي انحصاري و وظيفه شوراي رقابت است كه در مورد 
قيمت كاالهاي انحصاري نظر دهد و قيمت گذاري كند. 
به طور مثال براي چند ميليون تقاضا، تنها چند هزار خودرو 
وجود دارد، واگذاري اينها اگر در اختيار بورس كاال باشد، 
اين خودرو مي تواند هر قيمتي پيدا كند. وي افزود: بنابراين 
از اين جهت كه عرضه متناسب تقاضا نيست و قيمت گذاري 

هم وجود ندارد، ما اين شيوه عرضه خودرو در بورس كاال 
راخالف قانون مي دانيم و مخالف آن هستيم.  در رابطه با 
اين اظهارنظر رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس و 
همچنين مخالفت ها و اظهارنظرهاي ديگر در مورد عرضه 
خودرو در بورس كاال، اميد قاليباف، س��خنگوي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در گفت وگو با ايس��نا، توضيح 
داد: وزارت صمت بر اساس مصوبه سران  سه قوه در سال 
گذشته، مسووليت قيمت گذاري خودرو را بر عهده گرفت 
و امر قيمت گذاري از شوراي رقابت به وزارت صمت محول 
شد. حال زمان يكساله اين مصوبه سران سه قوه به پايان 
رسيده اس��ت و مجدد به ش��وراي رقابت برگشته است؛ 
بنابراين در حال حاضر بايس��تي وزارت صمت در تعامل 
با ش��وراي رقابت به يك چارچوب مش��ترك و مشخص 
براي قيمت گذاري خودرو دس��ت پيدا كنند. وي تاكيد 
كرد: با توجه به قيمت گذاري هاي گذشته شوراي رقابت و 
اثرات نامطلوبي كه آن قيمت گذاري ها بر توليد خودرو بر 
جاي گذاشت، موضع و تمايل وزارت صمت بر اين است 
كه ش��يوه عرضه خودرو در بورس تداوم داشته باشد؛ اما 

نكته اينجاست كه اين تصميم بايستي در توافق با شوراي 
رقابت به تصويب برسد و اين شورا بايستي تصميم نهايي 
را در تعامل با وزارت صمت و به صورت مشترك ارايه كند.

   عرضه خودرو در بورس كاال
تجربه موفقي بود

مش��اور وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: 
ب��زودي )احتماال در هفته جاري( جلس��ه مش��ترك با 
ش��وراي رقابت برگ��زار و نتيجه اعالم خواهد ش��د. اما 
همانطور كه اشاره شد، با توجه به نتيجه اي كه در گذشته 
از قيمت گذاري ش��وراي رقابت ديده شد و از سوي ديگر 
با توجه به تجربه خوبي كه از عرضه خودرو در بورس كاال 
داشتيم، پيش��نهاد وزارت صمت به طور مشخص ادامه 
روند عرضه ها در بورس كاالس��ت. قاليباف تصريح كرد: 
اظهارنظر رييس كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس 
نيز بر همين اساس بوده اس��ت كه مهلت مصوبه سران 
س��ه قوه )مبني بر قيمت گذاري خودرو توس��ط وزارت 
صمت( به پايان رسيده و وزارت صمت ديگر مسووليتي 

در امر قيمت گذاري خودروها ندارد. پيام الياس كردي، 
كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با تجارت نيوز گفت: در 
بحث خودرو كش وقوس هاي فراواني داشتيم و خبرهايي 
مبنعي بر لغو عرضه دنا آمد و با واكنش هاي صورت گرفته 
اين عرضه دو برابر شد. در روز لغو پذيرش خودرو در بورس 
كاال سخنگوي وزارت صمت نيز اعالم كرد كه نمايندگان 
مجلس راضي نيستند و بايد توليد خودرو افزايش يابد. 
وي ادامه داد: با توجه به فروش ش��اهين با قيمت پايه به 
نظر مي رسد كه دنا نيز با قيمت پايه و معقول ترين قيمت 
به فروش برسد. به طور كلي بورس كاال به روان تر شدن 
معامالت خودرو كمك مي كند چرا كه خريداران واقعي 
در اين بازار هس��تند و باعث مي شود با كاهش قيمت 
خودرو، اين محصول به دست خريداران واقعي برسد. 
الياس كردي گفت: امروز ركورد ثبت نام در قرعه كشي 
خودرو شكسته شد؛ درست است بورس كاال بهترين 
روش براي فروش خودرو نيست اما در شرايط فعلي با 
عرضه خودرو در بورس كاال، دست دالالن از بازار كوتاه 
مي شود و معامالت با قيمت معقولي انجام خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
چهارمين برنامه توسعه تهران در نشست علني ديروز 
شوراي شهر رونمايي شد. برنامه اي كه انتظار مي رفت، 
فراتر از بودجه نويس��ي هاي س��االنه، خط مش��ي ها و 
سياست هاي كالنشهري پايتخت را معرفي و مسير آينده 
اين شهر را ريل گذاري كند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
در اين نشست اعالم كرد: 507 هزار ميليارد تومان براي 
توسعه حمل و نقل عمومي در برنامه چهارم توسعه در 
نظر گرفته شده كه 360 هزار ميليارد تومان از اين ميزان 
به مترو اختصاص دارد.  به گزارش »تعادل«، اگرچه در 
نشست علني ديروز اعالم نش��د كه 507 هزار ميليارد 
تومان اعتبار از چه محل و منبعي تامين خواهد شد، اما 
با بررسي بودجه سال جاري شهرداري تهران كه كمي 
بيشتر از 50 هزار ميليارد تومان است، مشخص مي شود 
كه رقم درج شده در اليحه برنامه توسعه تهران، 10 برابر 
)914 درصد( بودجه امسال شهرداري است. در همين 
حال، ديروز اعضاي شوراي شهر در واكنش به اين برنامه 
توس��عه اي دو نگراني مبني بر عدم انطباق اين برنامه با 
طرح جامع شهر تهران و تراكم فروشي ابراز كردند. معاون 
شهردار اما هر دو اين نگراني ها را رد كرد و گفت به جاي 

تراكم فروشي، جابه جايي تراكم خواهيم داشت.

    برنامه اي با محوريت حمل ونقل عمومي
در يكصد و بيست و يكمين جلسه دوره ششم شوراي 
شهر تهران كه به دليل سرماي هوا و كمبود گاز، به جاي 
سالن اصلي در سالن شيباني ساختمان شورا، با حضور 
ش��هردار تهران برگزار ش��د، اعضاي پارلمان شهري 
پايتخت به بررسي اليحه برنامه چهارم شهرداري تهران 
پرداختند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران براي بررسي 
نظرات اعضاي شورا درباره برنامه چهارم شهرداري نيز 
به پارلمان شهري پايتخت آمد. در جلسه ديروز، تاكيد 
زيادي بر لزوم گسترش حمل ونقل عمومي در برنامه 
آينده شوراي شهر شد و ش��وراييان همچنين تاكيد 
كردند كه برنامه بعدي شهرداري بايد با طرح جامع تهران 

منطبق باشد و از شهرفروشي پرهيز شود. 

    هشدار درباره پيامدهاي برنامه توسعه 
مهدي اقراريان، عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي 
اسالمي ش��هر تهران در نشست علني ديروز اين شورا در 
واكنش به اليحه برنامه توسعه شهر تهران بيان كرد: مفهوم 
كليدواژه TOD ذيل برنامه چهارم توسعه، نگراني هاي را به 
دنبال داشته است، شهر تهران هر بار به يك بهانه به تعطيلي 
كشيده مي شود، يك بار به دليل كاهش بارندگي و آلودگي 
هوا، بار ديگر به دليل شدت بارش و برودت هوا و كمبود گاز و 
بار ديگر به دليل كمبود آب همه چيز تعطيل مي شود.  وي 
با بيان اينكه ما در جمعيت پذيري تهران دچار يك چالش 
و بحران جدي هستيم، تصريح كرد: برخي از تصميمات 
مس��ووالن فعلي مي تواند در دهه هاي آينده براي كشور 
ايجاد بحران كن��د، ما تجربه زيادي در زمينه بحران هاي 
ناشي از تصميمات غلط از سوي مسووالن داشته ايم. عضو 
كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران ادامه داد: 
گزارش هايي كه از كميسيون ماده 5 در خصوص تغييرات 
در حال وقوع در حوزه هاي مختلف شهرداري به دست ما 
مي رسد، علي رغم ظاهر قانوني اما پيامدهايي در شهر دارد 
كه در عملكرد شوراي ششم ثبت خواهد شد، نكاتي كه از 
سوي شهرداري در اين باره ذكر مي شود مانند تالش براي 
توليد مسكن چندان تاثيرگذار نيست به اين معنا كه كاهش 
قيمت مسكن تاثيري بر متغيرهاي مسكن ندارد، ارتباط 
مستقيمي ميان عرضه و تقاضاي آن وجود ندارد. اقراريان 

تصريح كرد: مادامي كه برنامه TOD براي ما شفاف نباشد 
و ما ندانيم كه تحت اين عنوان، شهرداري قرار است از 
اين محل چه اقداماتي داشته باشد به نظر مي رسد راي 
دادن به اين مساله اشتباه خواهد بود و ما بايد حتما 
پاسخگوي فعل و قول خودنسبت به آيندگان باشيم.

    چمران: محور توسعه فراتر 
از حمل ونقل عمومي است

مهدي چمران، ريس ش��وراي ش��هر در ادامه روند 
بررس��ي اين اليحه با تاكيد بر اين نكته كه نوسازي 
شهر بر مدار حمل و نقل عمومي درست نيست و بايد 
به حمل و نقل روان تغيي��ر يابد، اظهار كرد: حمل و 
نقل محور اصلي ما نيس��ت كه تغييرات را بر اساس 

آن انجام دهيم محور توسعه شهر فراتر از اين است.

    اماني: نوسازي بايد مبتني 
بر طرح جامع شهر باشد

در ادامه برگزاري يكصد و بيست و يكمين صحن شوراي 
اسالمي شهر تهران و بررسي اليحه برنامه چهارم شهرداري 
تهران ناصر اماني عضو شوراي ش��هر در ارايه تذكري در 
خصوص اين موضوع اظهار كرد: در بخش��ي از اين متن 
مقوله نوسازي ش��هر بر مدار حمل و نقل عمومي عنوان 
شده است كه با توجه به ابعاد بررسي هاي انجام شده اين 
بحث خالف طرح جامع ترافيك شهر تهران است چرا كه 
مبحث نوسازي بايد مبتني بر طرح جامع شهر باشد كه 
حمل و نقل عمومي يكي از مسائل ذيل آن است.  وي تاكيد 
كرد: ما اگر صرفا مقوله نوسازي را محدود به حمل و نقل 
عمومي كنيم قطعا ساير مسائل شهر دچار مغفوليت واقع 
خواهد شد و اين صراحتا يك نقض غرض است. چمران در 
توضيح و پاسخ به سخنان اماني عنوان كرد: نوسازي شهر بر 
مدار حمل و نقل عمومي داراي ايرادهايي است چرا كه قطعا 
مبناي نوسازي حمل و نقل عمومي نيست بلكه مبتني بر 
مدارهاي ديگري اس��ت.  وي در تاكيد بر صحبت هاي 
شهردار تهران مبني بر تامين مالي از مباني شهر براي 

نوسازي تهران اظهار كرد: يكي از منابعي كه مي توان در 
نظر داشت مناطق اطراف ايستگاه هاي مترو است تا با 
بارگذاري افزون بر آنچه كه در طرح جامع ذكر ش��ده 
انجام شود تا از آن مسير بتوان منابع مالي براي نوسازي 
شهر تامين شود.  وي تاكيد كرد: هنوز عملياتي كردن 
اين طرح و ايده داراي قاعده درستي نيست و نهايي شدن 
آن نياز به چكش كاري ها و بررسي هاي كارشناسانه دارد.

    سروري: حمل ونقل عمومي 
اولويت اصلي تهران

در ادامه بررس��ي برنامه چهارم شهرداري تهران پرويز 
سروري نايب رييس شوراي شهر تهران در تاكيد مواضع 
اين برنامه موضوع حمل و نقل عمومي را از اولويت هاي 
اصلي برش��مرد و گفت: مي توان با عم��ل كردن و الگو 
قراردادن طرح جامع شهري در خصوص حمل و نقل 
به دليل همسويي مقوله هاي رفع آلودگي هوا و ترافيك 

چالش هاي مرتبط با اين موضوع حل و فصل گردد.

    وعده وفاداري به طرح جامع
و پرهيز از شهرفروشي 

با استماع نظرات و پيشنهادهاي اعضاي شوراي شهر در 
خصوص اليحه برنامه چهارم شهرداري تهران، حميدرضا 
صارمي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در 
توضيحاتي در اين خصوص اظهار كرد: بحث نوشهرگرايي 
مبتني بر توس��عه حمل و نق��ل عمومي به عن��وان ايده 
شهرسازي نوين در جهان تلقي مي شود كه اين مهم الزام 
شوراي عالي معماري و شهرس��ازي كه شهرداري تهران 
را الزام كرده تا طرح تفصيلي را مبتني بر توسعه مبتني بر 
حمل و نقل همگاني )TOD( بازنگري كند.  وي ادامه داد: 
متاسفانه در اجراي بسياري از اقدامات از قبيل زوج و فرد 
كردن خودروها، احداث اتوبان ها و بزرگراه هاي دو طبقه، 
احداث تونل هاي متعدد شهري، وارد كردن اتوبوس هاي 
دوكابين به بدنه حمل و نقل عمومي و ... مشكل حمل و نقل 
حل نشد از اين رو ايده جهاني مضمون به اين اصل است تا 

براي برابر كردن نظام عدالت شهروندي، شمول اجتماعي 
مردم بتوانند آسانتر به حمل و نقل عمومي دسترسي داشته 
باشند. صارمي افزود: اطمينان مي دهيم كه دو نگراني كه 
برخي نمايندگان مردم شهر در خصوص عدم انطباق متون 
با طرح جامع شهر و ماجراي تراكم فروشي به وجود آمده 
وجود ندارد و متون اساسا مبتني بر طرح جامع است و ما در 
اين مقوله جابه جايي تراكم خواهيم داشت نه فروش تراكم.

    ۵۰۷  هزار ميليارد تومان براي ناوگان 
عليرضا زاكاني در حاشيه يكصد و بيست و يكمين جلسه 
شوراي اسالمي شهر تهران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
برنامه چهارم توسعه 146 حكم دارد، اظهار كرد: اين برنامه 
با شعار عدالت شهري تدوين شده و براي آن پنج سرفصل 
در نظر گرفته شده كه در حال مرور است. شهردار تهران با 
بيان اينكه شروع اين برنامه با حوزه حمل و نقل بوده است، 
تصريح كرد: قرار بود 630 دستگاه ون وارد شود كه در مسير 
پالك گذاري است. سپس دستورالعمل براي واگذاري از 
سوي وزارت كشور براي استفاده كنندگان صادر مي شود 
كه اميدواريم تا پايان سال اين دستگاه ها وارد شود. زاكاني 
با بيان اينكه ما هيچ افتراقي با شورا در برنامه چهارم نداريم، 
تصريح كرد: اولويت ما در توسعه ناوگان، تمام بخش هاست 
و چون مترو زمان بر اس��ت، در كوتاه مدت روي تاكس��ي، 
ون و اتوبوس سرمايه گذاري كرده و در برنامه ميان مدت 
مترو مدنظر است. چون مترو پروسه خاص و زمان بر خود 
را دارد، بازخورد فعاليت ها در ميان مدت ايجاد خواهد شد 
كه مصوبات برنامه چهارم مقدمه آن خواهد بود. شهرداري 
تهران با بيان اينكه 507 هزار ميليارد تومان در برنامه چهارم 
توسعه ناظر بر ناوگان حمل و نقل عمومي است، يادآور شد: 
از اين ميزان 360 هزار ميليارد تومان براي مترو است و 147 
هزار ميليارد تومان نيز جداگانه در نظر گرفته شده است. 
اعداد و ارقام در هر مدل آماده شده و به دنبال اين هستيم 
گره ترافيكي تهران را باز كنيم. گره آلودگي هوا نيز با اين 
اقدامات تا حدودي باز مي ش��ود. ما به دنبال باز شدن گره 

نوسازي شهر و ايجاد تسهيالت براي رفاه مردم هستيم.

در شهر 

ادامه از صفحه اول
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خودروهاي داخلي
همچنان بي كيفيت هستند

جانش��ين پليس راهور فرجا بار ديگر بر بي كيفيت 
بودن خودروهاي داخلي و اثر منفي آن در تصادفات 
جاده اي تأكيد كرد. اين در حالي است كه تعداد تلفات 
جاده اي در 8 ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل 14 درصد افزايش يافته است. به 
گزارش تسنيم، سردار سيد تيمور حسيني، جانشين 
رييس پليس راهور فراجا در يك برنامه تلويزيوني با 
اش��اره به اينكه صداي ما در مورد وضعيت تأسف بار 
صنعت خودرو و توليد خودروهاي بي كيفيت داخلي 
به گوش هيچ كس نمي رسد، گفت: در كشف جديد 
دوس��تان در خصوص قيمت خودرو ب��ه روش بازار 
سياه، شاهد هس��تيم كه ارتقاي ايمني خودروها، 
كاماًل ناديده گرفته شده و اين كاشفان بزرگ قيمت 
خودرو با ادامه ساخت خودروهاي بي كيفيت، با جان 
انس��ان ها بازي مي كنند. وي با بي��ان اينكه خطاي 
احتمالي انس��اني هنگام رانندگي، نبايد با مجازات 
مرگ همراه باشد، افزود: هر چند عامل خطاي انساني 
در وقوع تصادفات در تمامي دنيا پذيرفته شده است 
اما نبايد به نقش دو عامل موثر راه و خودرو در نجات 
جان انسان ها بي تفاوت باشيم. جانشين رييس پليس 
راهور فراجا با اعالم اينكه ما ديگر خسته شده ايم از 
بس گفته و تكرار كرده اي��م كه خودروهاي داخلي، 
كيفي��ت و ايمني ندارند، تأكيد ك��رد: با اين وجود، 
هيچ كس صداي ما را نمي ش��نود و اميدوارم گوش 
ش��نوايي در مورد وضعيت اسفناك صنعت خودرو 
پيدا شده و ساماندهي وضعيت موجود، مورد توجه و 
رسيدگي قرار گيرد. اين مقام ارشد انتظامي كشور در 
خاتمه با اعالم ممنوعيت تردد تريلي هاي 18 چرخ 
در هنگام بارش شديد برف در جاده هاي كشور اظهار 
كرد: با توجه به اطالعات دقيق لحظه اي كه از طريق 
دستگاه هاي متولي در مورد وضعيت جوي حاكم بر 
جاده هاي كشور دريافت مي كنيم، در مورد مسدود 
كردن جاده هاي مواصالتي يا منع تردد در محورهاي 
ارتباطي، تصميم گيري ك��رده و تصميمات نهايي 
را به اطالع عموم مردم خواهيم رس��اند. به گزارش 
»تعادل«، تعداد قربانيان سوانح رانندگي در يك روند 
كاهش��ي از 24 هزار نفر در اواسط دهه 80 به حدود 
17 هزار نفر در سال 96 رسيده بود، در سال 97 روند 
نزولي كشته شدگان حوادث جاده اي متوقف شد، اما 
طي 9ماهه ابتدايي سال 98، تعداد جان باختگان 1.5 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن افزايش 
يافته بود. اگر چه در سال هاي اوليه دهه 1390 تعداد 
تلفات تصادفات جاده اي كاهش يافته بود و رشدهاي 
كمتري را شاهد بوديم، اما بر اساس آمارهاي موجود، 
از س��ال 1397 اين بهبود نس��بي در كاهش تلفات 
جاده اي متوقف و طي سال هاي پس از آن به دوباره 
اوج گرفت. البته طي س��ال هاي 1399 و 1400 كه 
به دليل ش��يوع ويروس كرونا تا ح��د قابل توجهي 
سفرهاي جاده اي شهروندان كاهش يافته بود، تعداد 
تلفات تصادفات نيز دچار افت شدند، اما از اواخر سال 
1400 و در پي واكسيناس��يون سراسري كرونا بار 
ديگر سفرهاي داخلي كشور اوج گرفته است و حاال 
مسووالن نگران ركورد زدن تعداد تلفات جاده اي در 
نوروز سال 1402 هستند، چه آنكه در 8 ماهه نخست 
سال جاري، تعداد كشته شدگان تصادفات جاده اي 
نسبت به دوره سال قبل، 14 درصد رشد داشته است.

سكه  در بورس
 مش��خص ترين اين اث��رات را بايد اثرگ��ذاري اين 
مذاكرات بر قيمت ارز در كشور دانست. مساله مهم 
ديگر نقش بازارسازهاي اصلي در بازار سرمايه است. 
در كشور ما بازارساز اصلي بازار دولت است چراكه 
بيش از 80 درصد اقتصاد كشور ما مشخصًا دولتي 
يا وابسته به دولت است. به همين سبب اثرهايي كه 
از اقدامات تصميمات و سياس��ت گذاري دولت بر 
بازار سرمايه اعمال مي شود مستقيمًا به تصميمات 
و نظرات مديران دولت وابستگي تام دارد كه البته 
اي��ن اثرگذاري ها نيز در دو قالب مطرح مي ش��ود؛ 
اثرگذاري سياس��ت هاي پولي و مالي كه در حوزه 
سياس��ت هاي نرخ بهره و نقدينگي ديده مي شود 
و در حوزه ه��اي اقتصادي، صنعت��ي و توليدي. در 
بخش صنعتي و توليدي مساله سركوب قيمتي و 
قيمت گذاري دستوري، سركوب تقاضا يا عرضه در 
صنايع مختلف و به عالوه پيش بيني پذيري اقتصاد 
است كه دنيا به شدت به س��وي آن حركت كرده و 
كشورها به آن نزديك شده اند اما ما در ايران هنوز از 

اين مفهوم فاصله داريم. مفهوم مهمي است.

برجام  از كما خارج مي شود؟
نه تنها اختالف نظري ميان دو طرف وجود ندارد، بلكه 
بايد گفت متاس��فانه در هيچ دوره اي به اندازه زمان 
فعلي ميان اروپا و امريكا اتح��اد در مواضع دو طرف 
مشاهده نمي شود. امريكا و اروپا پذيرفته اند تا زمان 
پايان ناآرامي ها در ايران بايد صبر كنند و تا آن زمان 
تالش��ي براي احياي برجام نخواهند كرد. اين ايران 
است كه بايد ابتكار عمل را به دست بگيرد و از ارتكاب 
اعمالي كه ممكن است منجر به افزايش فاصله ها شود 
خودداري كند. در وهله نخست، گروسي را راضي كرده 
و به پرسش هاي سه گانه او پاسخ بدهد تا پرونده ايران 
از قطعنامه هاي تنبيهي و مكانيسم ماشه دور شود و 
در مرحله بعد، طرف هاي مقاب��ل را مجاب به تداوم 
گفت وگوها كند. در اين صورت است كه مي توان اميد 
داشت بخشي از التهاب موجود در فضاي اقتصادي و 
راهبردي كشور كاهش پيدا كند و زمينه بهبود در 
وضعيت معيشتي مردم فراهم شود. نهايتا هم ايران 
بايد به دنبال احياي برجام و بازگشت به صحنه اقتصاد 

و تجارت جهاني باشد و جايگاه خود را استيفا كند.

زاكاني: 507 هزار ميليارد تومان براي حمل و نقل عمومي در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شد

امروز 24 استان دچار يخبندان مي شوند 

برنامه توسعه  يا بودجه 4 ساله

بازگشت آالينده هاي جوي به كالن شهرها از سه شنبه

مذاكره با چيني ها براي ساخت ترمينال فرودگاه امام خميني

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه روز دوش��نبه در برخي نقاط 24 استان كمينه دما 
صف��ر و زير صفر درجه خواه��د بود، گف��ت: از 27 دي تا 
پايان هفته در كالنش��هرها افزايش آالينده هاي جوي و 
كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود.              صادق ضياييان 
در گفت وگو با فارس، درباره آخرين وضعيت جوي كشور 
اظهار كرد: صبح دوشنبه 26 دي، در استان هاي مركزي 
و غربي كشور و دامنه هاي جنوبي البرز در زنجان، قزوين، 
البرز، سمنان و تهران يخبندان پيش بيني مي شود؛ روز 
دوشنبه خصوصا از ساعات بعدازظهر به بعد در جزاير غرب 
خليج فارس، بوشهر، برخي نقاط خوزستان  و برخي نقاط 
فارس، بارش باران داري��م و در ارتفاعات زاگرس مركزي 
بارش پراكنده برف پيش بيني مي شود. مديركل پيش بيني 
و هشدار سازمان هواشناسي اظهار كرد: روز سه شنبه 27 
دي، س��امانه بارشي در جنوب كش��ور تقويت مي شود و 
موجب بارندگي در خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، 

كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، چهارمحال و بختياري، 
كرمان، يزد، شمال سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان 
جنوبي مي شود، شدت بارش ها در فارس و بوشهر خواهد 
بود. ضياييان افزود: چهارش��نبه در برخي نقاط كرمان، 
خراسان جنوبي، هرمزگان و سيستان و بلوچستان بارش 
برف و باران داريم و روز پنجشنبه جوي آرام در اغلب نقاط 
كشور پيش بيني مي شود. وي گفت: از سه شنبه 27 دي 
تا پايان هفته در كالنشهرها افزايش آالينده هاي جوي و 
كاهش كيفيت هوا و در شهرهاي پرجمعيت نيمه شمالي 

كشور نيز كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود.

    هشدار نارنجي بابت بارش  هاي 2۷ دي
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي بيان كرد: 
طبق هشدار نارنجي صادر شده از سوي سازمان هواشناسي، 
روز سه ش��نبه 27 ديماه س��ال جاري  بارش باران، گاهي 
همراه بارعدوبرق، وزش باد شديد موقت در بوشهر، جنوب 

خوزستان، فارس و جنوب كهگيلويه و بويراحمد پيش بيني 
مي شود؛ در اين راستا آبگرفتگي معابر، اختالل در سفرهاي 
بين شهري و داخل شهر، اختالل در فعاليت هاي عمراني، 
جاري ش��دن روان آب، سيالبي شدن مسيل ها، باال آمدن 
ناگهاني سطح آب رودخانه ها، صاعقه، اختالل در ناوگان 
حمل و نقل، خسارت به صنعت كش��اورزي، پيش بيني 
مي شود. ضياييان گفت:  توصيه مي شود عدم توقف و تردد در 
حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، پاكسازي آبروها و كانال هاي 
عبور آب درون ش��هري، پاكس��ازي دهانه پل ها، پرهيز از 
سفرهاي غير ضروري، اجتناب از فعاليت هاي كوه نوردي 
و جابه جايي عش��ايركوچ رو، انجام اقدامات پيشگيرانه از 
خسارات احتمالي توسط شهرداري   ها، راهداري ها، آب و 
فاضالب شهري، دستگاه هاي امدادي و ساير دستگاه هاي 
اجرايي مسوول، پاكس��ازي، تنظيم و كنترل دريچه هاي 
ورودي و خروج��ي آب اس��تخرهاي پ��رورش آبزيان، در 
دستور كار باشد. وي اضافه كرد: روز سه شنبه  بارش برف، 

رخداد مه، كوالك برف و كاهش ديد در ارتفاعات و دامنه در 
استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، فارس و جنوب اصفهان 
داريم كه موجب اختالل در سفرهاي بين شهري و داخل 
ش��هر، اختالل در فعاليتهاي عمراني، اختالل در ناوگان 
حمل و نقل، رخداد بهمن، خسارت به صنعت كشاورزي 
و اختالل در انتقاِل منابع انرژي به ويژه برق و گاز مي شود. 
مديركل پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي افزود:  
توصيه مي شود پرهيز از سفرهاي غير ضروري، اجتناب از 
فعاليت هاي كوه نوردي و جابه جايي عشايركوچ رو، انجام 
اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از خسارات احتمالي  
توسط ش��هرداري   ها، راهداري ها، آب و فاضالب شهري، 
دستگاه هاي امدادي و ساير دستگاه هاي اجرايي مسوول، 
نمك پاشي معابر و مديريت مصرف و انتقال منابع انرژي 
به ويژه گاز و برق در دستور كار باشد. ضياييان يادآور شد: با 
توجه به برودت هوا در اغلب شهرها، مردم حتما در مصرف 
گاز صرفه جويي كنند تا گاز به همه استان هاي كشور برسد.

سرپرس��ت ش��ركت ش��هر فرودگاهي امام خميني)ره( 
درباره س��اخت ترمينال 410 هزار نفري در فرودگاه امام 
خميني گفت: مذاكره با يك شركت  چيني ظرف دو ماه 
گذش��ته ادامه داشته و مقرر ش��ده كه وزارت راه 2.5 تا 3 
ميليارد يورو بپ��ردازد كه اين كار از طريق پرداخت نقدي 
يا تهاتر با پيمانكاران چيني خواهد بود. س��عيد چلندري 
در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ساخت ترمينال 410 هزار 
نف��ري در فرودگاه امام خميني اظه��ار كرد: در خصوص 
فاز دو ف��رودگاه كه يك ترمينال 410 هزار متري اس��ت 
به عالوه س��اختمان هاي جانبي، ب��رج مراقبت تكنيكال 
بالك و تكميل باندهاي جنوبي، تمام مطالعات انجام و با 

گروه ها و سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي صحبت شده 
اس��ت. وي ادامه داد: در ميان اين سرمايه گذاران، آخرين 
مذاكراتمان با يكي از شركت هاي چيني بوده كه ظرف دو 
ماه گذش��ته اين مذاكرات ادامه داشته است. با گروه هاي 
چيني صحبت كرديم و اطالعات الزم را به آنها داديم و آنها 
اعالم آمادگي كردند براي اينكه ما ارقام را مشخص و اعالم 
كنيم. سرپرست شركت شهر فرودگاهي امام خميني)ره( 
بيان كرد: از نظر منابع مالي وزير راه و شهرسازي موضوع 
موافقت كردند كه اين كار توسط شركت چيني با توجه به 
توافقات مان انجام شود و درخصوص پرداخت هم وزارت راه 
تقبل كرده، به اين صورت كه ما كار را با شركت چيني جلو 

ببريم و وزارت راه 2.5 تا 3 ميليارد يورو بپردازد كه اين كار 
از طريق پرداخت نقدي يا تهاتر با پيمانكاران چيني خواهد 
بود و هر رقمي كه براي سرمايه گذاري توافق شود، وزير راه 
تضامين پرداختي را انجام مي دهد. چلندري درباره نحوه 
هزينه كرد شركت چيني براي پروژه توضيح داد: يك اعتبار 
ارزي به وزارت راه و شهرس��ازي اختصاص داده شده براي 
ساخت ريل راه آهن، خريد هواپيما و فرودگاه امام خميني 
و چند پروژه ديگر در شركت فرودگاه هاي كشور كه تقسيم 
اين اعتبار در اختيار وزير راه و شهرسازي است، چيني ها 
هم از همين محل سرمايه گذاري خواهند كرد و بازپرداخت 
سرمايه از طريق اين اعتبار ديده شده است. وي با بيان اينكه 

اميدواريم كه بتوانيم تا پايان سال قرارداد اين پروژه را نهايي 
كنيم، گفت: فاز دو فرودگاه بسيار وسيع است، ترمينال 410 
هزار متري بخش هاي مختلفي دارد كه اگر ما بخواهيم ارقام 
آن را از نظر ريالي بررسي كنيم، زمان بر است. همكاران ما 
شبانه روزي كار مي كنند و اميدواريم كه تا پايان سال بتوانيم 
اين پروژه را به قرارداد برس��انيم. سرپرست شركت شهر 
فرودگاهي امام خميني)ره( ادامه داد: طبق برنامه  توسعه  
و با تكميل فاز دو، 90 ميليون مسافر پيش بيني كرديم، 
اميدواريم تا پايان دولت بتوانيم بخش��ي از اين ترمينال 
410 هزار متري را به بهره برداري و به 25 ميليون مسافر 
برسانيم و با تكميل فاز دو هم به 90 ميليون مسافر برسيم.

برنامه ششم توسعه
تا كي تمديد مي شود؟

با توجه به آغاز بررسي  اليحه بودجه سال آينده از سوي 
مجلس و درخواست تمديد برنامه ششم از سوي دولت، 
به نظر مي رس��د كه برنامه ششم توسعه به مدت يك 
سال تمديد خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته )21 
دي ماه( رييس جمهور اليحه بودجه سال 1402 را به 
مجلس تقديم كرد كه همزمان با اين اليحه درخواست 
تمديد برنامه ششم توسعه نيز به مجلس داده شد. در 
بن��د »و« تبصره 20 اليحه بودجه س��ال آينده آمده 
است كه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تا زماني 
تبديل به قانون برنامه هفتم و حداكثر شش ماه پس 
از الزم االجرا ش��دن اين قانون تمديد مي شود كه اين 
به معناي همان پيشنهاد دولت به مجلس است. البته 
نمايندگان مجلس هم به نظر مي رس��د كه با تمديد 
دوباره برنامه ششم توسعه مشكلي نداشته باشند. در 
اين باره حسينعلي حاجي دليگاني، يك عضو هيات 
رييسه مجلس ش��وراي اسالمي به ايس��نا گفته كه 
دولت در قالب اليحه بودجه پيشنهاد و تقاضاي خود 
براي تمديد برنامه ششم توسعه را به مجلس تحويل 
داده اس��ت. از س��وي ديگر غالمرضا شريعتي، يكي 
ديگر از نمايندگان مجلس هم در اين باره به ايس��نا 
عنوان كرده كه برنامه شش��م توسعه تمديد خواهد 
ش��د. بنابراين مجلس تا تحويل اليحه برنامه هفتم 
توس��عه وقت دارد كه به بررسي اليحه بودجه سال 
1402 بپردازد و اختالف نظر دولت و مجلس درباره 
اولويت بندي و زمانبندي تحويل لوايح بودجه و برنامه 
توسعه حل و فصل شده است. البته مسووالن دولت 
بارها اعالم كرده بودند كه تا بهمن ماه برنامه هفتم 
توسعه را به مجلس تحويل خواهند داد و بايد ديد كه 
اين سند بلندمدت و باالدستي چه زماني به مجلس 

خواهد رسيد و تصويب آن چقدر طول مي كشد؟

شفافيت شركت هاي دولتي
در بودجه ۱۴۰2 رعايت نشده است

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، 
تاكيد كرد: شفافيت شركت هاي دولتي به ويژه تابعه 
وزارت نفت در اليحه بودجه سال 1402 رعايت نشده 
است. مالك شريعتي نياس��ر نماينده مردم تهران در 
مجلس ش��وراي اسالمي، در صفحه شخصي خود در 

توييتر، نوشت: 
»ارزيابي اوليه از اليحه بودجه 1402: 

سهم صندوق توسعه ملي 40% پيش بيني شده كه بايد 
42% باشد )بالغ بر 12همت( 

مطابق قانون بودجه1400 و 1401 بايد رابطه مالي 
ش��ركت نفت با دولت جايگزين 14.5% مي شد كه 
نشده و دوباره تكرار شده! شفافيت شركت هاي دولتي 
به ويژه تابع��ه وزارت نفت )مطابق بند ش تبصره2 
بودجه1401( رعايت نشده است. حتي يك ريال از 
درآمد شركت گاز از محل فروش داخلي و صادرات 
اتان، LPG  و گوگرد در اليحه  بودجه1402 نيامده 
است! اين مبلغ در 9ماهه س��ال 1401، بالغ بر 95 
همت بوده است. اما عوايد پادگاني كه درآمد فروش 
ضايعات غذايي پادگان هاس��ت و هرسال در اليحه 
بودجه مي آيد، امس��ال 7.5 ميليارد تومان است.« 
اليحه بودجه س��ال 1402 در روز چهارش��نبه از 
سوي رييس جمهور به شكل رسمي تقديم مجلس 
ش��د و پس از بررس��ي كليات آن در كميس��يون 
تلفيق، كلي��ات اليحه بودجه روز يكش��نبه دوم 
بهمن در صحن مجلس به راي گذاشته خواهد شد.

داليل مخالفت مجلس
با شيوه فعلي عرضه خودرو

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي 
درباره عرض��ه خودرو در ب��ورس كاال تصريح كرد: 
عرضه خ��ودرو در بورس كاال ايده خود مجلس بود. 
در س��ال 99 مجلس طرح آن را آماده كرد و كليات 
آن نيز در كميس��يون صنايع به تصويب رسيده و 
اكنون در حال نهايي كردن جزييات آن هس��تيم، 
تقريبا به نتيجه نهايي رسيده و ان شاءاهلل به زودي از 
كميسيون به صحن مجلس مي آيد. بحثي كه داريم 
اين اس��ت كه عرضه خودرو در بورس بايد شرايط و 
قواعدي داشته باشد و شيوه فعلي عرضه خودرو در 
بورس را ما قب��ول نداريم. وي در ادامه با بيان اينكه 
اضافه درآمدي كه براي خودروساز در بورس، عالوه 
بر قيمت واقعي خودرو ايجاد مي شود، اساسا نبايد 
به طور مس��تقيم به خودروساز برس��د، گفت: ماده 
61 قانون سياس��ت هاي اصل 44 تاكي��د دارد كه 
در كاالهاي انحصاري اضاف��ه درآمد بايد مديريت 
ش��ود چون بازار انحصاري و كنترل شده است آن 
اضافه درآمد حق خودروساز نيست چراكه ناشي از 
التهاب بازار بوده است. ايزدخواه افزود: ما معتقديم 
همچنان كه اي��ن اضافه درآمد نبايد به جيب دالل 
بريزد، به جيب خودروس��از هم نباي��د برود چراكه 
اين رانت ناش��ي از كمبود كاالي انحصاري در يك 
بازار ش��به انحصاري است از اين جهت اين رانت نه 
به طرف تقاضا بايد برسد و نه به طرف عرضه، بلكه 
بايد مديريت ش��ده و اين رانت از بازار خارج ش��ود. 
بدين ترتيب هيچ انگيزه سوداگرانه اي نمي تواند در 
بازار اعمال نفوذ كند. امروز در بورس اينگونه نيست 
و اضافه درآمد به جيب خودروساز مي رود كه مبناي 
قانوني هم ندارد به همين جهت ما با اين شيوه عرضه 
خودرو در بورس مخالف هستيم. اين عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: از س��وي ديگر 
بايد همه عرضه خودرو در بازار بورس صورت گيرد و 
خارج از بورس عرضه اي صورت نگيرد وگرنه بازار به 
درستي كشف نمي شود. با عرضه قطره چكاني بورس 
نمي تواند كشف قيمت كند بايد كل عرضه خودرو وارد 
بورس ش��ود. ايزدخواه در پايان گفت: به زودي طرح 
كميسيون صنايع براي عرضه خودرو در بورس كاال 

به صحن مي رسد و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.



رييس نصر كش��ور از افزايش فش��ار مالياتي به بخش 
خصوصي در اليحه بودج��ه 1402 انتقاد كرد و با ابراز 
نگران��ي از نوع نگاه دولت به بخ��ش خصوصي، اعتقاد 
دارد چنين تصميمي منجر به كوچك ترشدن صنعت 
فاوا و افزايش بي رغبتي فعاالن اين صنف مي ش��ود. به 
گفته او، مسووالن بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه 
دارايي هاي مهم منابع انس��اني و سرمايه اي موجود در 
كش��ور را ترغيب به مهاجرت نكنيم، از اين رو فعالين 
بخش خصوصي، اتحاديه ها و نهادهاي صنفي بايستي با 
روشن گري در اين زمينه، نمايندگان مجلس را از خطرات 
افزايش ماليات در س��ال آينده آگاه سازند تا بودجه اي 
واقع بينانه براي سال آينده از سوي مجلس تصويب شود. 
اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1402 هفته 
گذشته تقديم مجلس ش��د كه برخي از بندهاي آن با 
انتقاد كارشناسان روبرو شده است. وزن سنگين ماليات 
در بودجه سال آينده و فشاري كه به بخش خصوصي 
وارد خواهد ش��د يكي از همين موضوعات مورد بحث 
است. حسن هاش��مي رييس س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي كشور با انتقاد از اين تصميم دولت گفت درآمد 
مالياتي پيش بيني شده در بودجه سال آينده حدود 60 
درصد بيش��تر از درآمد مالياتي بودجه 1401 بوده كه 
قطعاً بار سنگين تأمين آن روي دوش بخش خصوصي 
است. موضوعي كه به اعتقاد وي به جز كوچك تر شدن 
اين صنعت و افزاي��ش بي رغبتي در فعاالن اين صنف، 
نتيجه ديگري نخواهد داش��ت: »وقتي ابتدايي ترين 
نيازها براي ايجاد بستر فعاليت تأمين نمي شود، همواره 
نگران تهديدات پيش روي اكوسيستم هستيم و هيچ 
چشم انداز روشني نس��بت به ماه هاي پيش رو نداريم، 
چطور مي شود به كسب درآمد بيش��تر اميد داشت و 
نگران افزايش ماليات ها نبود؟« هاشمي همچنين با اشاره 
به حمايت هاي صورت گرفته در صنعت فاوا همچون 
افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي، باور دارد 
اين حمايت افزايش ماليات پيشنهادي را جبران نخواهد 
كرد. به باور رييس نصر كشور دولت هر وقت اطمينان 
حاصل كرد كه درآمدزايي اين صنعت افزايش يافته و 
حمايت هاي واقعي از كسب و كارها را داشته است، آن 
وقت ماليات بيش��تري هم مطالبه كند. او در پاسخ به 
اين سوال كه آيا معافيت هاي مالياتي ديده شده براي 
فعاليت در پلتفرم هاي بومي مي تواند راهگش��ا باشد؟ 
به ديجيات��و گفت: »همه صاحب نظ��ران صنعت فاوا 
نظرات كارشناسي شان درباره اين طرح را اعالم و تأكيد 
كرده اند كه اين كوچ اجباري هرگز نمي تواند رونق بخش 
كسب وكارها باشد.« هاشمي اظهار كرد: »هيچ فردي 
درباره اينكه اخذ ماليات ي��ك الزام براي مديريت هر 
كشوري است، شكي ندارد. اين را هم مي دانيم كه حتمًا 
بايد كش��ور از اقتصاد نفتي به سمت اقتصاد غيرنفتي 
حركت كند و طبيعتًا بخشي از درآمدهاي آن از محل 
اخذ ماليات تأمين مي شود. درباره اينكه ديگر كشورها 
چه ميزان ماليات دريافت مي كنن��د و به ازاي آن چه 
خدمات��ي را به مردم و كس��ب و كارها ارايه مي دهند، 
صحبت هاي كارشناس��ي متعددي مطرح شده، اما 
آنچه ما به عنوان صنف فعاالن صنعت فناوري اطالعات 
و ارتباطات درباره آن احساس نگراني مي كنيم، نوع نگاه 

دولت و حاكميت به بخش خصوصي است.«

    بخش خصوصي چوب بهره وري اش 
را مي خورد

او خاطرنش��ان كرد: »از يك طرف صحب��ت از اجراي 
اصل 44، خصوصي سازي، توسعه صادرات غيرنفتي، 
افزايش صادرات خدمات فن��اوري اطالعات و تقويت 
اقتصاد ديجيتال زده مي شود، اما از طرف ديگر شرايط 
را به قدري سخت مي كنيم كه تاب و تواني براي فعاالن 
بخش خصوصي باقي نمي ماند. دولتي ها و خصولتي ها 

ماليات هاي نزديك به صفر مي دهند، اما تا مي توانيم فشار 
مالياتي روي دوش بخش خصوصي را زياد مي كنيم كه 
در اليحه بودجه 1402 هم همين اتفاق افتاده است. نكته 
عجيب اينكه، دولتي ها و خصولتي ها اكثراً بهره وري پايين 
و وضعيت زيان ده براي كشور دارند، اما بخش خصوصي 
كه قرار اس��ت موتور محرك اقتصاد باشد، بايد چوب 
باال بودن بهره وري اش را بخورد و ماليات هاي سنگين تري 
بدهد. عجيب تر اينكه در شرايطي كه كسب وكارهاي فاوا 
در ماه هاي اخير ضرر و زيان سنگيني داده اند و برخي از 
آنها ناگزير به تعديل نيرو و حتي تعطيل كردن شده اند، 
حاال هم با خبر خوش افزايش سنگين ماليات ها در سال 
آينده مواجه شده اند.« هاشمي گفت: »يك نكته اي كه 
به نظر مي رسد در برنامه ريزي ها ناديده گرفته مي شود، 
اين است كه بخش خصوصي ما به دليل تورم بااليي كه 
در كشور وجود داشته و دارد، به نوعي يك ماليات پنهان 
هم پرداخت مي كند و در اين ش��رايط كه وضعيت كل 
اقتصاد و روند تورمي كشور داراي ثبات نيست، نمي شود 
انتظار داشت بخش خصوصي هم ماليات پنهان بدهد 
و هم ماليات مستقيم سنگين. موضوع ديگر مربوط به 
مشكالت تأمين زيرساخت هاي مورد نياز صنعت فاوا 
در كشور و هزينه هاي بسيار سنگين آن نسبت به ساير 
كشورهاست. به عنوان مثال اگر بخش خصوصي تصميم 
به سرمايه گذاري در حوزه اي مانند ديتاسنترها داشته 
باشد، با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري، چيزي حدود 
100 ماه طول خواهد كشيد كه سرمايه اوليه اش را به 
دست بياورد و تازه به سوددهي برسد، آن هم سوددهي در 
زماني كه ديگر هم زيرساخت هاي تأمين شده مستهلك 
شده است و هم مشتريان مي توانند با هزينه هاي دالري 
مناسب، از ديگر كشورها خدمت مورد نيازشان را بگيرند. 
به همين دليل طبيعي است از نظر منطق اقتصادي، 
بخش خصوصي نمي تواند در اين حوزه كه بازگشت 
منطقي سرمايه ندارد، سرمايه گذاري كند. از طرف 
ديگر هم وقتي با الزاماتي مانند پرداخت ماليات هاي 
سنگين مواجه مي ش��وند، طبيعتًا مجبور مي شوند 
به جاي سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت و توسعه، 
به س��وي داللي بروند تا بتوانند درآمدزايي داشته 
باشند و هزينه هاي ش��ان را تأمين كنند. همه اينها 
يعني بخش خصوصي صنعت فاوا روز به روز با شرايط 
سخت تري مواجه مي شود و هيچ اطمينان خاطري 

براي ادامه فعاليت خود و توسعه آن ندارد.«

    838  هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 
پيش بيني شده است

هاشمي در پاس��خ به اينكه چرا دولت بيش از پيش به 
كسب وكارها فش��ار وارد مي كند و راه جلوگيري از آن 

چيس��ت؟ گفت: »طبيعتًا دولت به فكر تأمين بودجه 
است و با توجه به رويكرد غيرنفتي كردن درآمدها، 838 
هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني كرده؛ يعني 
حدود 60 درصد بيشتر از درآمد مالياتي بودجه 1401 و 
قطعًا بار سنگين تأمين آن روي دوش بخش خصوصي 
است. به طور خاص در صنعت فاوا، شاهد حمايت هايي 
مانند افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي هم 
هستيم كه هفته گذشته تصويب شد، اما اين حمايت 
افزايش ماليات پيشنهادي را جبران نخواهد كرد و به جز 
كوچك تر شدن اين صنعت و افزايش بي رغبتي در فعاالن 
اين صنف، نتيجه ديگري نخواهد داشت.« او خاطرنشان 
كرد: »هيچ فع��ال اقتصادي منكر ض��رورت پرداخت 
ماليات نيست، اما وقتي ابتدايي ترين نيازها براي ايجاد 
بستر فعاليت تأمين نمي شود، همواره نگران تهديدات 
پيش روي اكوسيستم هستيم و هيچ چشم انداز روشني 
نس��بت به ماه هاي پيش رو نداريم، چطور مي شود به 
كسب درآمد بيشتر اميد داشت و نگران افزايش ماليات ها 
نبود؟« هاشمي گفت: »با شرايط فعلي، صنعت فناوري 
اطالعات كشور رو به افول است و با ماليات هايي كه در 
اليحه بودجه سال آينده پيش بيني شده هم بايد منتظر 
افول بيشتر آن باشيم. راهكار جلوگيري از اين اتفاق هم 
كاماًل روشن است؛ اگر دولت مي خواهد ماليات سنگيني 
از كسب و كارها بگيرد، طبيعتًا ابتدا بايد بستر مناسب 
براي رونق اقتصادي آنها را فراهم كند، زمينه توس��عه 
صادرات غيرنفتي فراهم شود، ارتباطات بين المللي براي 
شكل گيري همكاري هاي مشترك وجود داشته باشد و 
به تبع آن هر وقت اطمينان حاصل كرد كه درآمدزايي اين 
صنعت افزايش يافته و حمايت هاي واقعي از كسب و كارها 
را داشته است، آن وقت ماليات بيشتري هم مطالبه كند.« 
او افزود: »ما به عنوان بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي 
صنعت فاوا، براي اين موضوع يك پيش��نهاد راهبردي 
هم داريم. از نگاه ما اگر واقعًا دولت و حاكميت به توسعه 
اقتصاد ديجيتال و رشد صنعت فاوا، به عنوان به روزترين 
صنعت جهاني باور دارند و مي خواهند كشور ما در اين 
عرصه حرفي براي گفتن داش��ته باشد، بايد يك طرح 
مشترك را اجرايي كنيم.« رييس سازمان نظام صنفي 
رايانه اي گفت: »پيشنهاد ما اين است كه سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كشور متولي اين موضوع شود و در تعامل 
دو جانبه با سازمان امور مالياتي، يك بازه زماني پنج ساله 
را براي ارايه مشوق ها و معافيت هاي مالياتي به فعاالن 
صنف فاوا ارايه كند تا اين شركت ها بتوانند جا پاي خود 
را در اقتصاد ديجيتال محكم كنند و آن را توسعه دهند. 
بعد از اين زمان پنج ساله، وقتي فعاالن اين صنعت به بلوغ 
و بازدهي مالي مناسبي رسيدند، آن وقت سهم آنها در 

پرداخت ماليات هم به طور دقيق محاسبه و اخذ شود.«

  كوچ اجباري 
نمي تواند رونق بخش كسب وكارها باشد

هاشمي درباره معافيت هاي مالياتي براي فعاليت در 
پيام رسان هاي داخلي اظهار كرد: »همه صاحب نظران 
صنعت فاوا نظرات كارشناسي ش��ان درباره اين طرح 
را اع��الم و تأكيد كرده اند كه اي��ن كوچ اجباري هرگز 
نمي توان��د رونق بخش كس��ب وكارها باش��د. ضرر و 
زيان هايي كه تصميمات چند ماه اخير براي اكوسيستم 
فاوا داشته، كاماًل مشخص است و نامه رييس كميته 
اقتص��اد ديجيتال مجلس ب��ه رييس جمهور هم ُمهر 
تأييدي بر نظرات كارش��ناس و فعاالن صنفي بود.« او 
افزود: »طبيعتًا با اين اوضاع و با اين حجم خس��ارت و 
زيان، نمي توان يك طرح حمايتي كه در واقع همان كوچ 
اجباري اس��ت را به عنوان مشوق معرفي كرد و انتظار 
داشت فضاي كسب و كارهاي ديجيتال را رونق ببخشد. 
معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده در اليحه بودجه 
هم اجراي بخشي از همين طرح است و اتفاق تازه اي 
نيس��ت كه بخواهد انگيزه و جذابيتي در صنف ايجاد 
كند.« هاشمي گفت: »مساله ديگر اين است كه تاكنون 
اين نوع قوانين حمايتي در اجرا چقدر موفق بوده است؟ 
مرور سال هاي گذشته نشان مي دهد ما تجربه خوبي 
از اين قوانين نداشته ايم. به طور مثال علي رغم اينكه در 
قوانين مربوط به حمايت از دانش بنيان ها، شركت هاي 
عضو پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي عضو پارك 
فناوري اطالعات و ارتباطات، معافيت ها و حمايت هاي 
مالياتي خوبي پيش بيني شده بود، اما اگر همين امروز 
با اين شركت ها صحبت كنيد، متوجه مي شويد تقريبًا 
همه آنها همچنان درگير مشكالت مربوط به ماليات و 
تأمين اجتماعي هستند.« او خاطرنشان كرد: »شايد 
به ظاه��ر و روي كاغذ اين حمايت ه��ا در قانون آمده 
است، اما وقتي عدد مشخصي به عنوان درآمد مالياتي 
تعيين مي ش��ود، حوزه هاي مالياتي هم به هر ش��كل 
ممكن تالش خ��ود را براي تحق��ق آن مي كنند و به 
همين دليل حتي براي شركت هايي كه بايد معافيت 
مالياتي داشته باشند هم در س��رفصل هاي ديگر و با 
تعاريف سليقه اي، ماليات ها را اخذ مي كنند. حاال هم 
پيشنهادي كه در اليحه بودجه براي معافيت مالياتي 
فعاليت در پلتفرم هاي داخلي آمده، بيش��تر يك نوع 
گفتار درماني اس��ت نه عملياتي. مشكل اصلي ما اين 
است كه سياست گذاران و تصميم گيران در اتمسفري 
متف��اوت از فضاي واقع��ي برنامه ريزي هاي ش��ان را 
انجام مي دهند كه هيچ تطابقي با واقعياتي كه بخش 
خصوصي با آن مواجه است، ندارد. تا وقتي كه چنين 
رويكردي نس��بت ب��ه بخش خصوصي وج��ود دارد، 
نه تنها نمي توانيم به توسعه اقتصادي و رونق صادرات 
در حوزه هايي مانند فناوري اطالعات اميدوار باشيم، 
بلكه بايد منتظر نتايج معكوس آن هم بمانيم.« رييس 
سازمان نظام صنفي رايانه اي گفت: »كسب و كارهاي 
آي تي و دانش بنيان ه��ا هم وقتي اين تفاوت نگاه را به 
بخش خصوصي، به ويژه صنعت كليدي فاوا، در كشور 
خودمان با س��اير كشورها مشاهده مي كنند، طبيعي 
است كه انگيزه مهاجرت در آنها تقويت مي شود و قيد 
سرمايه گذاري بيش��تر در داخل كشور و برنامه ريزي 
براي توسعه كس��ب و كار خود را مي زنند. حرف ما اين 
است كه جذب سرمايه گذاران خارجي پيشكش؛ الاقل 
مسووالن به گونه اي برنامه ريزي كنند كه دارايي هاي 
مهم منابع انس��اني و س��رمايه اي موجود در كشور را 
ترغيب به مهاج��رت نكنيم و اين داش��ته عيني را از 
دست ندهيم. به نظر مي رسد فعالين بخش خصوصي، 
اتحاديه ها و نهادهاي صنفي بايستي با روشن گري در 
اين زمينه، نمايندگان مجل��س را از خطرات افزايش 
ماليات در سال آينده آگاه سازند تا بودجه اي واقع بينانه 

براي سال آينده از سوي مجلس تصويب شود.«
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گزارش ميزان پيشرفت شبكه ملي 
اطالعات در دست بررسي است

س��خنگوي مركز ملي فضاي مج��ازي اعالم كرد: 
گزارش وزارت ارتباطات از ميزان پيشرفت شبكه 
مل��ي اطالعات، هنوز تكميل نش��ده و در دس��ت 
بررس��ي اس��ت. به گزارش مهر، پيشرفت شبكه 
ملي اطالعات تا 60 درصد، خبري بود كه عيس��ي 
زارع پور، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات چند 
روز پيش عنوان كرد. بر اساس اظهارات وزير، شبكه 
ملي اطالعات، شبكه اي پرسرعت، با كيفيت و امن 
است كه مطابق با شاخص هاي مورد توافق با مركز 
ملي فضاي مجازي ارزيابي مي شود. وي در نشست 
اخير بار ديگر بر اين موضوع تاكيد داشته است كه با 
وجود تالش هاي بسيار در سال هاي قبل در توسعه 
اين شبكه، تا قبل از استقرار دولت سيزدهم، ميزان 
پيش��رفت تنها 30 درصد بوده اس��ت. زارع پور در 
اظهاراتش همچنين به ۷ كالن پروژه و 200 پروژه 
ريز و درشت با عنوان طرح كالن و معماري شبكه 
ملي اطالعات اشاره كرده كه در سال 13۹۹ توسط 
شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده كه 
در آنها وظاي��ف وزارت ارتباط��ات با هدف تحقق 
اين شبكه تبيين شده است. زارع پور همچنين از 
تالش هاي مداوم در راس��تاي تحقق ش��بكه ملي 
اطالعات خب��ر داده و اعالم كرده اس��ت تا س��ال 
1403 اين پروژه كالن نهايي خواهد شد. با توجه به 
اظهارات شخص وزير و از آنجا كه پروژه شبكه ملي 
اطالعات از مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
است، ارزيابي ميزان پيشرفت اعالم شده از سوي 
وزارت ارتباطات در خصوص ش��بكه بايد مطابق 
با ش��اخص هاي مركز ملي فضاي مجازي و مورد 
تأييد اين مركز باشد. در اين راستا امير خوراكيان، 
سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي ضمن اشاره به ارايه 
گزارش مداوم از س��وي وزارت ارتباطات در خصوص 
روند پيش��رفت ش��بكه ملي، اعالم كرد كه گزارش 
مربوطه همچنان در دست بررس��ي است و در حال 

حاضر نمي توان اظهارنظر قطعي در اين باره داشت.

پيش بيني بودجه سال آينده دولت 
هوشمند ۱۴3۲ ميليارد تومان

بودجه ارايه خدمات يكپارچه دولت هوش��مند در 
اليحه بودجه 1402 بيش از ه��زارو 432 ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده اس��ت كه اين رقم بودجه 
به 22 دس��تگاه دولتي در صورت تصويب مجلس 
تخصيص خواهد يافت. به گزارش پيوس��ت، طبق 
اليحه بودجه سال آينده براي بخش ارايه خدمات 
يكپارچه دولت هوشمند در مجموع 1432 ميليارد 
و 120 ميلي��ون و 300 هزار توم��ان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت كه اين ميزان بودجه قرار است صرف 
توس��عه خدمات هوشمند دس��تگاه هاي مختلف 
ش��ود. از ميان 22 دس��تگاهي كه در اين زيرفصل 
بودجه ق��رار گرفته اند و بودج��ه اختصاصي براي 
توس��عه خدمات يكپارچه دولت هوشمند دريافت 
مي كنند وزارت دادگس��تري و آم��وزش و پرورش 
بيشترين سهم را دارند. جداول اليحه بودجه سال 
آينده نشان مي دهد به دادگستري براي گسترش 
فناوري اطالعات 4۹3 ميليارد و ۵00 ميليون تومان 
در صورت تصويب مجلس اختصاص خواهد يافت و 
سهم آموزش و پرورش از اين بودجه 4۹0 ميليارد 
تومان است. در صورت اختصاص اين ميزان بودجه 
به آموزش و پرورش اين آخرين باري است كه اين 
وزارتخانه بودجه اختصاصي توسعه فناوري اطالعات 
را دريافت خواهد ك��رد. وزارت آموزش و پرورش از 
سال 81 به صورت اختصاصي رديف بودجه اي تحت 
عنوان گسترش فناوري اطالعات را در زيرمجموعه 
خود دارد. براي گسترش فناوري اطالعات در وزارت 
صنعت معدن و تجارت نيز براي سال آ ينده در اليحه 
بودجه 100 ميليارد تومان پيش بيني شده است. اين 
ميزان بودجه نسبت به امسال بيش از دو برابر افزايش 
يافته است. طي سال جاري بودجه گسترش فناوري 
اطالعات در وزارت صمت 43 ميليارد و ۵84 ميليون 
تومان تصويب ش��ده اس��ت. مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي نيز بودج��ه اي مجزا به خود اختصاص 
داده است. بر اين اساس بودجه در نظر گرفته شده 
براي اين مركز براي س��ال آينده 2 ميليارد تومان 
اس��ت كه قرار است صرف ايجاد بسترهاي تسهيل 
تجارت الكترونيكي كشور شود. بودجه اين مركز نيز 
در مقايسه با بودجه 1401 تقريبا دو برابر شده است. 
بودجه مصوبه مركز توسعه تجارت الكترونيكي براي 
امس��ال تقريبا يك ميليارد تومان بود. طبق اليحه 
بودجه سال آينده ۵2 ميليارد تومان براي گسترش 
فناوري اطالعات و ارتباطات در س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور و ۵1 ميليارد تومان تومان به نهاد 
رياست جمهوري براي گسترش فناوري اطالعات 

در زيرمجموعه خود اختصاص يافته است.

مذاكره امريكا با ژاپن و هلند 
براي جلوگيري از پيشرفت چين

كاخ سفيد در ديدار آتي با مقامات ژاپني و هلندي 
درباره اقدامات اخير براي مقابله با صادرات ابزارهاي 
تراشه سازي به چين گفت وگو مي كند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، البته به گفته يك منبع آگاه 
اين گفت وگو منجر به تعهدات فوري دو كشور براي 
وضع ممنوعيت هاي صادراتي مشابه امريكا نخواهد 
ش��د. دولت جوبايدن رييس جمهور امريكا در ماه 
اكتبر مجموعه   اي از محدوديت هاي صادراتي وسيع 
از جمله اقداماتي كه به ش��دت دسترسي چين به 
فناوري هاي نوين را محدود مي كند را وضع كرده كه 
در حقيقت هدف آن كاهش سرعت پيشرفت هاي 
فناوري و نظامي اين كش��ور است. اما امريكا هنوز 
نتوانس��ته متحدان كلي��دي خود را قان��ع كند تا 
محدوديت هاي مشابهي را بر تجهيزات وضع كنند 
تا اقدامات امريكا تاثيرگذارتر شود زيرا شركت هاي 
ژاپني و هلندي توكيو الكترون و ASML از جمله 
توليدكنندگان برتر تراشه سازي هستند. به گفته 
يك منبع مطلع از ديدگاه مقامات امريكايي، ديدار 
آتي جوبايدين با فوميو كيشيدا نخست وزير ژاپن 
و مارك روت نخس��ت وزير هلند در كاخ سفيد به 
ترتيب در جمعه اين هفته و سه شنبه هفته آينده 
برگزار مي شود و محمل  هايي براي مذاكره درباره اين 
موضوع فراهم مي كند. البته بايد توجه داشت اين 
مالقات ها به تعهدات فوري منجر نمي شود و بخشي 
از مذاكرات ادامه دار درباره اين موضوعات هستند. 
يكي از مقامات ارشد وزارت بازرگاني امريكا در اكتبر 
2022 ميالدي اعالم كرده ب��ود در آينده نزديك 

توافقنامه هايي در اين زمينه امضا خواهد شد.

اخراجي هاي توييتر نمي توانند 
دسته جمعي شكايت كنند

طبق راي دادگاهي در امريكا، عده   اي از كارمندان 
توييتر كه به دليل اخراج ش��ان از شركت شكايت 
كرده بودند، به جاي يك شكايت دسته جمعي بايد 
به طور فردي پرونده حقوقي خود را دنبال كنند. به 
گزارش مهر به نق��ل از رويترز، جيمز دوناتو قاضي 
امريكايي اعالم كرد ۵ كارمند توييتر كه شركت را 
متهم كرده بودند قبل از اخراج به آنها هشدار داده 
نشده و خواهان ثبت شكايت در اين باره شده بودند 
بايد ادعاهاي خود را به ط��ور جداگانه ثبت كنند. 
در حقيقت دوناتو درخواس��ت توييتر براي اجبار 
۵ كارمند س��ابق به دنبال كردن شكايت هاي شان 
به ط��ور جداگان��ه را اجابت و اعالم ك��رد اين عده 
توافقنامه هايي با ش��ركت امضا ك��رده بودند. اين 
درحالي است كه وكيل شاكيان روز دوشنبه هفته 
قبل اعالم كرده بود 300 درخواست براي داوري 
از س��وي كارمندان س��ابق توييتر دريافت كرده و 
احتمااًل صده��ا پرونده ش��كايت در اين باره ثبت 
ش��ود. اين كارمندان مدعي هس��تند بسته كامل 
پاداشي كه قبل از خريد توييتر توسط ايالن ماسك 
به آنها وعده داده ش��ده ب��ود را دريافت نكرده اند. 
برخي نيز مدعي تبعيض جنس��يتي يا معلوليتي 
از سوي ش��ركت ش��ده اند. توييتر حدود 3۷00 
كارمند دراوايل نوامب��ر 2022 ميالدي را اخراج 
كرده و صدها نفر نيز به دنبال آن استعفا كرده اند. 
در دسامبر س��ال گذشته نيز چندتن از كارمندان 
توييتر اين شركت را به نقض موارد مختلف قانون 
مته��م كرده اند از جمله ه��دف گرفتن زنان براي 
اخراج و عدم پرداخت پاداش وعده داده ش��ده به 
كارمندان. توييتر هم اكنون با 3 شكايت روبرو است.

دسترسي مهاجمان به اطالعات 
حساس كاربران منيجر نورتون

پسورد منيجر نورتون در نوتيفيكيشني به كاربران 
خ��ود اعالم ك��رد ك��ه هكرها به ش��مار زي��ادي از 
اكانت هاي اين س��رويس نفوذ كرده اند. مش��تريان 
NortonLifeLock باخبر ش��ده اند كه هكرها به 
حس��اب هاي پس��ورد منيجر نورتون نفوذ كرده اند. 
ظاه��راً نفوذ به اين حس��اب ها از طريق پلتفرم هاي 
ش��خص ثالث انجام گرفته اس��ت. حاال حدس زده 
مي شود كه هكرها به اطالعات خصوصي ذخيره شده 
در حس��اب كاربران مانند نام، شماره تلفن و آدرس 
پس��تي آنها دسترس��ي پيدا كرده باش��ند. شركت 
NortonLifeLock در اعالن��ي به كاربران خود 
هشدار داده اس��ت كه هكرها با موفقيت به حساب 
پس��ورد منيجر نورتون دسترس��ي پي��دا كرده اند. 
بااين حال، اين شركت مدعي شده كه آسيب پذيري 
امنيتي نه در خود سيس��تم هاي نورت��ون، بلكه در 
يك پلتفرم ش��خص ثالث وجود داش��ته اس��ت. در 
اين اعالن آمده: »سيس��تم هاي م��ا تحت نفوذ قرار 
نگرفته اند، اما قويًا باور داريم كه يك نرم افزار شخص 
ثالث غيرمجاز نام كاربري و گذرواژه حس��اب شما را 
مي داند و از آن اس��تفاده كرده است.« نورتون ظاهراً 
اولين بار در تاريخ 12 دس��امبر )21 آذرماه( متوجه 
حجم عظيمي از تالش هاي نافرج��ام براي ورود به 
حساب هاي كاربري ش��د. بعداً مشخص شد كه اين 
حمالت از ابتداي دسامبر شروع شده بودند و برخي 
از اكانت ها با موفقيت هك ش��ده اند. با وجود اينكه 
NortonLifeLock نگفته است چه تعداد حساب 
 Gen ،كاربري در اين حمله تحت تأثير قرار گرفته اند
Digital كه شركت والد نورتون محسوب مي شود، 
تخمين زده است كه ۹2۵ هزار اكانت فعال و غيرفعال 
احتمااًل هدف اين حمله قرار گرفته اند. اعالن ارسالي 
به كاربران مي گويد مهاجمان ممكن است به اطالعات 
خصوصي افراد دسترسي پيدا كرده باشند. ازاين رو، 
خود نورتون گذرواژه همه اين حساب ها را بازنشاني 
كرده و از طريق تدابير امنيتي جديد به دنبال مقابله با 
اين حمالت بوده است. اين شركت به كاربران توصيه 
مي كند كه از احراز هويت دومولفه اي استفاده كنند.

رييسنصركشور:افزايشماليات،منجربهبيرغبتيفعاالنوكوچكترشدنصنعتفاواميشود

بار مالياتي به دوش صنعت فاوا

كارشناسشبكهافق:

رييس جمهور امريكا كيفي دارد كه مي تواند در لحظه با آن اينترنت را قطع كند
محمد لساني باور دارد رييس جمهور امريكا هر لحظه 
كه احساس كند اينترنت عليه او است، مي تواند اينترنت 
جهاني را قطع كند. كارشناس مهمان برنامه فرامتن از 
شبكه افق در بخشي از گفت وگوي خبري در اين برنامه 
اعالم كرد رفع تحريم هاي اينترنتي عليه ايران از سوي 
امريكا يك بازي سياس��ي است و ايران به يك اينترنت 
ملي نياز دارد. اين كارشناس همچنين اعالم كرد امريكا 
هر لحظه كه بخواهد مي تواند اينترنت جهاني را قطع 

كند؛ چرا كه يك كيف در اختيار رييس جمهور امريكا 
است كه با آن مي توان با يك حركت، اينترنت جهاني 
را قطع كرد. محمد لساني، كارشناس فضاي مجازي و 
مدرس سواد رسانه اي در برنامه فرامتن كه از شبكه افق 
صداوسيما پخش شد، اعالم كرد رييس جمهور امريكا در 
هر لحظه مي تواند اينترنت جهاني را قطع كند. او در اين 
باره گفت: »همواره دو كيف همراه رييس جمهور امريكا 
است كه يكي كيف دستور حمله نظامي است و ديگري 
كيفي اس��ت كه در آن دستور به قطع اينترنت جهاني 
صادر مي شود.« لساني تأكيد كرد رييس جمهور امريكا 
در هر لحظه كه احساس كند اينترنت عليه اوست، اين 
شبكه جهاني را در لحظه قطع مي كند. لساني در ادامه 
صحبت هاي خود تأكي��د كرد به خاطر اين موضوع كه 
قطع اينترنت جهاني در دس��ت امريكا قرار دارد، ايران 
نيازمند يك شبكه اينترنت ملي است تا درصورت قطع 
اينترنت جهاني، كار روزمره م��ردم معطل نماند. اين 
موضوع درحالي مطرح مي شود كه وزارت ارتباطات و 
ساير مقام هاي دولتي چندين بار تأكيد كردند چيزي به 
نام اينترنت ملي وجود ندارد و آنها به دنبال ايجاد شبكه 
ملي اطالعات هستند كه به معناي قطع اينترنت جهاني 
نيست، محمد لساني در اين برنامه از رقابت با محصوالت 
خارجي دفاع و تأكيد كرد اينترنت جهاني مانند تنفس 
است و بايد وجود داش��ته باشد، اما از آن سو اعالم كرد 
داش��تن اينترنت ملي نيز ضروري اس��ت: »نبايد ارايه 
خدمات به مردم در هنگام قطع اينترنت جهاني با اختالل 
مواجه شود.  بايد سيستم بانكي كشور و سيستم هاي 
پزشكي به مردم س��رويس خود را ارايه دهند.« لساني 

در ادامه برنامه فرامتن رفع تحريم هاي امريكا در چند 
ماه گذشته را يك بازي سياس��ي خواند و گفت هدف 
امريكا از اين كار تجهيزكردن معترضان ايراني در برابر 
حاكميت اس��ت: »چرا امريكا در تكنولوژي هايي مثل 
هوش مصنوعي اق��دام به رفع تحريم ايران نمي كند تا 
در اين فناوري هاي هاي تك بتوانيم كارهايي بكنيم؟« 
تا چند س��ال پيش كليد اينترنت در دست نهادي به 
اس��م آيكان بود كه با امريكا قرارداد داش��ت، اما چند 
سالي مي ش��ود كه دولت امريكا ديگر دخالتي در اين 
س��ازمان ندارد و تحت نظر سازمان ملل فعاليت دارد. 
هرچند سخنگوي آيكان نيز پيش تر تأكيد كرده است 
كه اين س��ازمان به طور كي ق��ادر به دخالت يا تعديل 
محتواي اينترنت نبوده و نيس��ت. در بدترين سناريو 

ممكن، دولت امريكا با افزايش بسيار شديد تحريم ها 
ش��ايد بتواند خريد اينترنت توسط شركت ارتباطات 
زيرس��اخت و دولت را مش��كل تر كند، اما امكان قطع 
اينترنت يك كش��ور ديگر را ندارد. درواقع بايد گفت 
اينترنت تحت كنترل و اختيار هيچ كش��وري نيست 
تا بتواند يكي از كش��ورهاي جهان را از آن بيرون كند. 
لساني پيش از اين دبير شوراي عالي فناوري اطالعات 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و مشاور رسانه 
رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران بوده و 
سردبيري مجله همشهري پايداري را نيز برعهده داشته 
است. او هم اكنون به عنوان مدرس دوره هاي شناخت 
رس��انه هاي اجتماعي در موسسات فرهنگي فعاليت 
دارد و مشاور رسانه اي و كارشناس سواد رسانه اي است. 
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تعادل| فرشته فريادرس|
زمس��تان س��ختي كه قرار ب��ود گريب��ان اروپايي ها را 
بگيرد، چند هفته اي اس��ت ايران را درگير كرده و كار به 
سهميه بندي تا قطعي گاز وبرق رسيده است. ناتواني دولت 
در تأمين گرمايش هم باعث ش��ده تا همان نسخه هاي 
هميشگي تعطيلي چند روزه براي حل بحران از كشوي 
ميز مديران بيرون بيايد. اين در حالي است كه آمار رسمي 
نشان مي دهد، به دنبال قطعي گذش��ته فقط در سال 
گذشته صنايع متوجه زيان حداقل 20 ميليارد دالري 
ش��وند. حاال كمبود و قطعي گاز ك��ه زودتر از خانه ها به 
صنايع رسيده بود را بايد تير خالصي بر پيكر توليد واقتصاد 
دانس��ت. صنايعي كه به خودي خود با مشكالتي نظير 
تحريم، سوءمديريت و اقتصاد دستوري مواجه هستند، 
حاال با كمبود انرژي در فصول مختلف سال توان توليدي 
خود را از دس��ت مي دهند وقرباني مي شوند. اتفاقي كه 
پيامدهاي آن همين حاال هم در نرخ تورم، رشد اقتصادي، 
بازارهاي مالي وكاال و در نهايت سفره مردم مشهود است. 

   قربانيان قطعي گاز 
با شروع فصل سرما، شاهد كمبود گاز در صنايع، ادارات، 
مراكز آموزش��ي و حتي ش��بكه خانگي در استان هاي 
مختلف همراه هستيم. دولتمرداني كه اروپا را با كليدواژه 
»زمستان سخت« تهديد مي كردند، حاال در تأمين گاز 
شبكه خانگي با مشكالت عديده اي دست و پنجه نرم 
مي كنند. از آنسو، صنايع هم براي اينكه سرپا بمانند ديگر 
چاره اي جز مازوت س��وزي و آلوده كردن هواي شهرها 
ندارند. اين مازوت س��وزي تا جايي ادامه پيدا كرده كه 
ديگر در شهرهايي نظير تهران هوا غنيمت است و نفس 
كش��يدن در آن تفاوتي با استنشاق دي اكسيدگوگرد 
ندارد. پتروشيمي ها هم وضعيت بهتري ندارند و يكي پس 

از ديگري تعطيل مي شوند و قرباني بيشتري مي گيرد. 
روند قطع��ي گاز صنايع بزرگ )ش��ركت هاي فوالدي و 
پتروشيمي( از يكماه پيش آغاز شده بود حاالقطعي گاز 
به برخي از ش��هرك هاي صنعتي رسيده، اما اين موضوع 
كمتر از صنايع بزرگ اس��ت و هر چه هوا س��ردتر ش��ود 
اين احتمال وجود دارد كه در اس��تان هاي سردسير روند 
قطعي گاز صنايع تشديد شود تا بتوان گاز بخش خانگي 
را تامين كرد. زماني كه يك واحد توليدي در يكبازه زماني 
حتي محدود نتواند توليد كند متضرر مي شود و اين زيان 
ممكن است به زيان دهي واحد توليدي يا به كاهش سود 
ختم ش��ود. عباس جبال بارزي عضو كميسيون صنايع 
اتاق بازرگاني ايران درباره تاثيرات قطعي گاز بر روند توليد 
بنگاه هاي توليدي مي گويد: صنايع بزرگ، پتروشيمي ها 
و فوالدي توان مقاومتي بيش��تري در اين وضعيت دارند 
و برخي صنايع مانند نيروگاه ها و كارخانجات س��يمان از 
مازوت استفاده مي كنند و از آنجايي كه قيمت تمام شده 
مازوت 2 برابر گاز براي توليدكنندگان تمام مي شود بدون 
ترديد در قيمت محصول نهايي تاثير مي گذارد و قيمت آن 
گران تر مي شود. جبال بارزي با بيان اينكه اگر قطعي گاز 
به شهرك هاي صنعتي برسد، تاثيرات زيان باري بر روند 
توليد خواهد گذاشت، به »ايلنا« توضيح داده است: قطعي 
گاز شهرك هاي صنعتي آغاز شده، اما موضوع چندان حاد 
نيست و بايد منتظر ماند كه در آينده چه اتفاقي رخ مي دهد. 
علي اكبر الونديان دبير انجمن سيمان هم روزهاي ابتدايي 
دي ماه س��ال جاري از كاهش 20 تا 2۳ درصدي سوخت 
كارخانه هاي سيمان خبر داده و گفته بود: گاز بيش از ۵0 
كارخانه سيمان به صورت تقريبي قطع شده است. از سوي 
ديگر برق واحدهاي توليدي نيز به تدريج دچار محدوديت 
ش��ده اند. او بزرگ ترين مش��كل كارخانه هاي سيمان را 
دشواري در تامين سوخت دوم يعني مازوت دانسته و عنوان 

كرد كه تامين سوخت مازوت به راحتي انجام نمي شود و 
براي تامين آن بايد فرآيندهاي پيچيده اي طي ش��ود. به 
گفته برخي از كارشناسان، اگر اين قطعي موقتي باشد 
تاثير آن نيز موقت خواهد بود اما اگر اين محدوديت ها هر 
سال و در بلندمدت اجرايي مي شود مي تواند روي وضعيت 
سرمايه گذاري روي صنايع تاثيرگذار باشد. اگرچه هر ساله 
شركت هاي بزرگ و صنايع مادر در كشور با قطعي گاز و 
برق روبرو هستند اما به نظر مي رسد حل اين مشكل در 
اولويت هيچكدام از دولت ها نبوده است؛ دولت سيزدهم 
هم مانند دولت هاي پيش از خود اهميت اين مس��اله را 
درك نكرده است. از اين رو، صنايع در تابستان امسال 
با قطع��ي برق و اورهال اجباري روبرو ش��دند، حاال با 

زمستاني سخت به دليل قطعي گاز مواجه هستند.

   قطعي 50 درصدي برق صنايع!
اما مش��كل تنها قطع گاز نيس��ت؛ چراكه در بحبوحه 
ندانم��كاري متوليان امر، قطع ب��رق نيز گريبان برخي 
از ش��هرك هاي صنعتي تهران را گرفته اس��ت. سهيل 
رس��تگارپور، معاون فني س��ازمان صناي��ع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي اس��تان ته��ران، ط��ي روزهاي 
دراظهارات��ي گفت��ه بود در پ��ي كاهش دم��اي هوا در 
روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه، 20 و 21 دي، برق كل 
شهرك هاي صنعتي تهران از س��اعت 11 تا 2۳ به طور 
مستمر قطع شده است و شهرك هاي عباس آباد، قرچك، 
خوارزمي، پايتخت، فيروزكوه و شمس آباد در اين روزها 
برق نداشتند. ش��هرك هاي صنعتي ساير استان ها نيز 
طي روزهاي گذش��ته همين وضعيت مشابه را تجربه 
كردند. اين قطعي برق، به معناي كاهش ساعات كاري 
آنها براي مصرف برق كمتر نيست، بلكه تعطيلي كامل 
فعاليت واحدهاي صنعتي را در پي دارد. چون شماري 
از واحدهاي صنعتي نمي توانند كوره هاي خود را روزانه 
خاموش و روشن كنند؛ در نتيجه تا رفع سرما و برودت هوا 
و مشكل تامين برق تعطيل هستند. حال نگراني كه وجود 
دارد اين است كه تداوم اين شرايط به معناي توقف توليد 
انواع كاال و عرضه آن و در ادامه اختالل در توليد صنايع 

ديگر است. در همين حال، رضا شهرستاني عضو انجمن 
توليدكنندگان فوالد از قطعي شديد گاز شركت هاي 
فوالدي خبر داده و گفته: در حال حاضر به جر بخش 
احيا ساير شركت هاي فوالدي گاز ندارند؛ صنعت فوالد 
روزانه 40 ميليون متر مكعب گاز مصرف مي كندكه 
امروز عدد مصرف آنها به 1۵ ميليون متر مكعب رسيده. 
بايد توجه داشت كه اين حجم گاز جوابگوي نياز ۵0 

درصد شركت هاي احيا آهن اسفنجي است.
او با اعالم قطعي ۵0 درصدي ب��رق صنايع، به »ايلنا« 
گفته است: كمبود گاز باعث قطعي برق صنايع نيز شده؛ 
چراكه گاز فعلي جوابگوي نياز نيروگاه ها براي توليد برق 
را نمي دهد. بنابر اع��الم او، قطعي گاز و برق در صنعت 
فوالد، كاهش 2 ميليون تني تولي��د فوالد را به همراه 
بياورد؛ البته كاهش توليد تاثيري در روند صادرات فوالد 
نخواهد گذاشت چراكه ما مازاد نياز داخل فوالد صادر 
مي كنيم. او مشكل كمبود گاز در ايران را ادامه دار دانست 
و گفته است: سال آينده اين چالش شديدتر خواهد شد 
و اگر همين رويه ادامه داشته باشد در ميزان توليد همه 
صنايع تاثير ملموس  خواهد گذاشت. به نظر من افرادي 
كه سكان دار وزارت نفت شده اند در قد و قواره اين جايگاه 
نيستند از اين رو ما شاهد نابه ساماني در همه زمينه ها 
باشيم. به گفته شهرستاني؛ در بازار داخلي توليد فوالد در 
بخش طويل به مشكل نخواهيم خورد اما به نظر مي رسد 

قيمت هاي فوالد تختان به شدت افزايش پيدا كنند.

   راهكارچيست؟ 
اين فع��ال اقتصادي معتقد اس��ت كه دولت نس��بت به 
راهكاره��اي كوتاه مدت، ميان م��دت و درازمدت بخش 
خصوصي براي كنت��رل بحران گاز بي توجه اس��ت. اين 
درحالي است كه براي برد- برد كردن مصرف گاز در بخش 
خانگي و صنعت، بخش خصوصي به دولت پيشنهاد داده 
كه يك الگ��وي مصرف به ازاي هر فرد تدوين كند و اگر بر 
اساس اين الگو مصرف كننده اي مصرف گاز را كاهش بدهد 
و ميزان مصرف را به الگو برساند اختالف قيمت را به ازاي 
همان 2 هزار تومان كه از صنعت گرفته مي شود صنعت به 

صورت مستقيم به مصرف كننده اي كه مصرف را كاهش 
داده پرداخت كند. شهرستاني معدل بهره وري سيستم هاي 
گرمايش��ي در اي��ران را ۳۵ درصد دانس��ته و بيان كرده: 
بهره وري سيستم هاي گرمايشي در اروپا به 10۵ درصد هم 
رسيده؛ رسيدن به اين ايده آل مد نظر ما نيست اما در ايران 
بخاري هايي وجود دارد كه باالي 8۵ درصد بهره وري دارند 
و شركت هاي بزرگ مي توانند سيستم هاي گرمايشي 
در يك استان را تغيير بدهند و اينگونه مصرف را به يك 
سوم برسانند. همچنين در ايران باالي 60 ميليون متر 
مكعب گاز فلر مي شود اين در حالي است كه شركت هاي 
داخلي و خارجي تمايل دارند كه روي آن كار كنند كه اين 
گاز به جاي فلر شدن به صنعت داده شود شرايط توليد 

فوالد دگرگون و ديگر شاهد خواب توليد نخواهيم بود.
برخي كارشناسان هم راهكار مشخص براي جبران كمبود 
برق را در اين مي دانند كه شرايط به  سمتي هدايت شود كه 
بخش خصوصي به سمت ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي 
ب��رود همچنين بايد با قيمت منطقي برق توليدش��ده را 
خريداري كرد كه توليد توجيه داش��ته باش��د. دوم، بايد 
نيروگاه هاي پراكنده در مدار ايجاد ش��ود و س��وم شرايط 
خريد خاموش مطرح و عملياتي شود؛ خريد خاموشي به 
اين معناست كه بايد از مصرف كنندگان خانگي كه كمتر 
مصرف مي كنند بتوانند برق صرفه جويي كرده خود را به 
صنايع بفروشند. اما به نظر مي رسد آنگونه كه بايد دولت 
براي حل بحران اقدامي انجام نداده، البته به صنايع بزرگ 
اين مجوز را داده اند كه براي تامين برق نيروگاه احداث كنند 
برخي صنايع اقداماتي در اين زمينه را آغاز كردند؛ به عنوان 
مثال گل گهر در سيرجان يك نيروگاه ۳0 مگاواتي احداث 
كرده اس��ت. بايد قيمت انرژي عددي شود تا كساني كه 
مي خواهند در بخش نيروگاهي سرمايه گذاري كنند براي 
آنها ورود سرمايه به اين بخش توجيه اقتصادي داشته باشد. 
البته صعودي شدن نرخ ارز باعث افزايش قيمت تجهيزات 
نيروگاهي شده و هزينه سرمايه گذاري را باال برده است. 
از اين رو، گمانه زني ها حاكي از اين مهم است كه در سال 
آينده نيز بحران كمبود برق همچنان وجود داشته باشد 

و شايد بتوان بعد از 140۳ اين بحران را مديريت كنيم.
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هجوم متقاضيان
براي قرعه كشي خودرو

در قرعه كش��ي اخير يكي از خودروس��ازان حدود 
۹.2 ميليون نفر )تا به اين لحظه( ثبت نام كرده اند؛ 
مساله اي كه نش��ان مي دهد اين حوزه همچنان از 
كمبود عرضه و تقاضاي كاذب رنج مي برد. به گزارش 
خبرنگار مهر، يك شنبه هفته گذشته يك شركت 
بزرگ خودروس��ازي اقدام به برگزاري قرعه كشي 
براي عرضه بيش از 20 هزار دس��تگاه خودرو كرد و 
با توجه به اختالالت پيش آمده در س��ايت شركت 
مذكور، ثبت نام از متقاضيان تا امروز تمديد شد. در 
اين بين نكته قابل توجه مربوط به وضعيت استقبال 
از قرعه كشي اين شركت اس��ت كه نشان مي دهد 
براي 20 هزار دس��تگاه خودروي عرضه شده بيش 
از ۹ ميليون 2۵0 هزار نفر ش��ركت كرده اند و نكته 
قابل تأمل آنكه بيشترين تقاضا براي خودروي پژو 
پارس س��ال به ثبت رسيده اس��ت. اين وضعيت در 
حالي رقم خورده كه وزارت صمت با راه اندازي سامانه 
يكپارچه تخصيص خودرو )در بهار سال جاري( به 
دنبال ساماندهي ثبت نام كنندگان براي شركت در 
قرعه كشي ها بود اما مي بينيم كه باز هم ۹.2 ميليون 
نفر براي دريافت تنها 20 هزار دس��تگاه خودرو در 
قرعه كشي ثبت نام كرده اند. بر اين اساس، وضعيت 
قيمت ها در بازار آزاد و كاهش قدرت خريد مردم از 
جمله داليل اصلي استقبال متقاضيان خريد خودرو 
از قرعه كشي هاست؛ چرا كه به عنوان نمونه همين 
خودروي پژو پارس سال كه بيشترين تقاضاي خريد 
را داشته در كارخانه حدود 18۵ ميليون تومان است 
اما در بازار بين 460 ت��ا 480 ميليون تومان قيمت 
خورده اس��ت. يعني يك گپ قيمت��ي حدوداً 2۹0 
ميليون توماني در مورد اين خ��ودرو وجود دارد كه 
هم انگيزه خريداراني كه قدرت خريد پاييني دارند 
را باال مي برد و هم براي دالالن طعمه خوبي به شمار 
مي رود. در اينجا بايد اشاره شود كه با توجه به كاهش 
ارزش پول ملي و وابستگي قيمت خودرو به قيمت 
دالر، اين كاال تبديل به يك محصول سرمايه اي شده 
و اغلب ثبت نام كنندگان به دنبال حفظ ارزش دارايي 
خود از طريق تبديل پول به كاال هستند. همچنين 
افرادي كه طي دو س��ه سال گذشته به دنبال خريد 
خودرو بودند اما بنا به شرايط قيمتي اين محصول توان 
ورود به بازار آزاد را نداشتند با ثبت نام در قرعه كشي ها 
به دنبال دست يافتن به خودرو با سرمايه اي كه دارند، 
هستند. از سويي ديگر كارشناسان معتقدند كه عمده 
دليل اثرپذيري قيمت خودرو از قيمت دالر مربوط به 
تورم باالي اقتصاد ايران و كم بودن عرضه اين محصول 
مي شود؛ در واقع به دليل باال بودن تورم و پايين بودن 
ميزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همين تشنگي 
گپ هاي قيمتي عجيب و غريبي را بين قيمت هاي 
كارخانه و بازار ايجاد و خودرو را بيش از پيش تبديل 
به يك محصول سرمايه اي كرده است؛ از اين رو چون 
خودرو يك كاالي س��رمايه اي شده است، نسبت به 
اتفاقات پيرامون به ويژه قيمت دالر واكنش س��ريع 
نشان مي دهد. نكته ديگر آنكه اگرچه وزارت صمت 
تاكيد مي كند كه مردم براي خريد خودرو به بورس 
كاال مراجعه كنن��د اما عرضه ها در بورس كاال كافي 
نيست و خودروهاي به نسبت ارزان قيمت همچون 
پژو 206 و پژو پارس هنوز به اين حوزه ورود نكرده اند.

عرضه مرغ
به قيمت  ۴۹ هزار و 500 تومان

در ميادين ميوه و تره بار بر اساس نرخنامه جديد، مرغ 
گرم 1۳ هزار و ۵00 تومان كمتر از نرخ مصوب عرضه 
مي ش��ود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، قيمت مرغ 
گرم در ميادين ميوه و تره بار روز يكشنبه با كاهش 2 
هزار توماني نسبت به روز قبل به 4۹ هزار و ۵00 تومان 
رسيد كه اين قيمت با نرخ مصوب 6۳ هزار توماني 1۳ 
هزار و ۵00 تومان فاصله دارد. علت اين كاهش قيمت 
عرضه فراتر از نياز بازار مرغ گرم است. ديروز نرخ عرضه 
عمده مرغ گرم در ميدان ميوه و تره بار بهمن تهران نيز 
حدود 4۵ هزار تومان به ازاي هر كيلو است كه نسبت به 
روز گذشته كاهش حدود هزار توماني داشته است. روز 
گذشته حدود 8۵0 تن بار مرغ گرم وارد ميدان بهمن 
شد كه حدود 2۵0 تن بيش از ميزان ورودي روزمره 
مرغ به اين ميدان است. ديروز و تا اين ساعت نيز حدود 

400 تن بار مرغ گرم وارد ميدان بهمن شده است.

توليد ۲۶ تن چاي خشك در كشور
رييس سازمان چاي كشور با بيان اينكه در سال جاري 
26 تن چاي خشك توليد ش��ده است گفت: حدود 
880 ميليارد تومان از مطالبات چايكاران در حدود ۹8 
درصد، پرداخت والباقي كه سهم خريد دولتي است 
با تامين بودجه، به زودي تسويه مي شود. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم جهانس��از رييس سازمان چاي 
كشور اظهار داشت: امسال بالغ بر 116 هزار تن برگ 
سبز چاي از چايكاران خريداري و بالغ بر 26 هزار تن 
چاي خشك توليد شد. وي با بيان اينكه بهاي خريد 
برگ سبز چاي امسال بالغ بر ۹4۹ ميليارد تومان شده 
اس��ت، گفت: حدود 880 ميليارد تومان از مطالبات 
پرداخت و الباقي كه سهم خريد دولتي است با تامين 
بودجه، به زودي تس��ويه مي ش��ود. رييس سازمان 
چاي كشور با اش��اره به اينكه هم اكنون كار اصالح، 
احي��اء و به زراعي باغات چاي كش��ور در حال انجام 
شدن است، گفت: به منظور افزايش توليد و حمايت 
از چايكاران و كارخانجات چاي برنامه هاي مختلفي 
از جمله پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 4 درصد به 
چايكاران، تقويت مكانيزاسيون با پرداخت تسهيالت 
4 درصد با بازپرداخت ۳ س��اله و تسهيالت 7 درصد 
با بازپرداخت ۳ ساله به كارخانه داران در نظر گرفته 
شده است. وي افزود: همچنين امضا تفاهمنامه بيمه 
عشايري و روستايي، بيمه تكميلي چايكاران بيش از 
۵0 سال و بيمه بهسازي احياء باغات چاي رها شده 

از ديگر اقدامات حمايتي در نظر گرفته شده است.

فعال با وجود ذخاير
كمبود سيمان نداريم

در پي كاهش تخصي��ص گاز واحدها و از جمله صنايع 
س��يماني و فوالدي ه��ا براي جلوگي��ري از قطعي گاز 
گس��ترده، رييس هيات مديره انجمن صنفي صنعت 
سيمان با اشاره به توقف توليد چند شركت سيماني عنوان 
كرد كه ميزان مصرف و تقاضا در حال حاضر با توجه به 
فصل س��رما پايين آمده و در ح��ال حاضر دليلي براي 
افزايش قيمت سيمان در بازار متصور نيستيم. همزمان 
با ورود سامانه هاي بارشي به نقاط مختلف كشور و موج 
شديد كاهش دما، ميزان مصرف گاز در كشور به شدت 
افزايشي شده است؛ به گونه اي كه براي جبران اين كمبود 
گاز و عدم قطعي گسترده گاز به ويژه براي منازل، بسياري 
از ادارات، دانشگاه ها، مدارس، مراكز تفريحي و خدماتي 
و... تعطيل شده اند؛ واحدهاي سيماني و فوالدي كه حتي 
در شرايط بهتر طي سال هاي گذشته، در اين فصل از سال 
با محدوديت هاي مصرف گاز و بعضا قطعي و جايگزيني 
سوخت دوم )مازوت( مواجه بوده اند؛ در شرايط فعلي نيز 
از اين قاعده مستثني نبوده و با كاهش شديد دريافت گاز 
روبرو شده اند.حميد فرماني- رييس هيات مديره انجمن 
صنفي صنعت سيمان- در اين رابطه در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در حال حاضر از 27 ميليون متر مكعب گاز 
مصرف روزانه صنعت س��يمان، حداكثر چهار ميليون 
مترمكعب )در حقيقت حدود 14 درصد از گاز موردنياز 
اين صنعت( تامين مي شود. اين محدوديت از حدود يك 
هفته گذشته اعمال شده و از شش ميليون متر مكعب 
در روز به چهار ميليون مت��ر مكعب كاهش پيدا كرده 
است.وي افزود: از سوي ديگر از 1700 مگاوات ديماند 
صنعت سيمان نيز، حداكثر ميزاني كه به صنعت سيمان 
تخصيص داده مي ش��ود حدود ۹00 مگاوات است. گاز 
بسياري از شركت هاي س��يماني قطع شده اما با برقي 
كه داشتند موجودي كلينكر خود را سايش و تبديل به 
سيمان مي كردند. اما برخي ديگر كه در مسير اين جبهه 
هواي سرد حضور دارند، در تامين برق نيز دچار مشكل 
و برق شان نيز قطع شده و تنها در حد روشنايي كارخانه 
)نه در حد توليد( برق تامين مي شود كه با آن امكان توليد 
كه كوره منتفع شود، وجود ندارد.اين مقام صنفي تصريح 
كرد: توليد شش-هفت واحد، كامال متوقف شده است كه 
از جمله آنها كارخانه سيمان تهران، شركت سيمان آبيك، 
شركت سيمان فيروزكوه، شركت سيمان فراز فيروزكوه و 
شركت سيمان پيوند گلستان مي توان اشاره كرد كه توقف 
كامل فعاليت پيدا كرده اند.رييس هيات مديره انجمن 
س��يمان ادامه داد: با توجه به سرمايي كه بر كشور 
حاكم اس��ت، ميزان مصرف و تقاضا هم پايين آمده 
است، تناسب ميان عرضه و تقاضا وجود دارد. بنابراين 
فعال دليلي براي افزايش قيمت سيمان در بازار متصور 
نيستيم. اما شرايط فعلي و قطعي هاي گازو برق تاثير 
خود را بر روند توليد و ميزان ذخاير خواهد گذاشت. 

در حال حاضر از ذخاير كلينكر استفاده مي كنيم.
وي در رابطه با تخصيص سوخت جايگزين نيز تصريح 
كرد: در حال حاضر سوخت جايگزين كه مازوت است، 
هم با سختي تامين مي شود و اولويت با نيروگاه هاست. 
ضمن اينكه دردسرهايي هم دارد و هزينه توليد سيمان 
با آن، دو برابر هزينه توليد )سيمان( با گاز است.فرماني 
در پاسخ به اينكه در شرايط فعلي، چه راهكارهايي براي 
گذر از اين وضعيت وجود دارد؟ گفت: جلسه اي با وزارت 
صمت در اين رابطه داشتيم تا هماهنگي هايي ميان وزارت 
صمت، وزارت نيرو، وزارت نفت و صنايع انرژي بر ايجاد 
شود تا برق و گاز واحدهايي كه اكنون به صورت كامل قطع 
شده، حتي االمكان تدابيري اتخاذ شود و براي عدم توقف 
كامل توليد همكاري هايي صورت گيرد؛ هنوز به نتيجه اي 
نرس��يده اما قول داده اند پس از گذر از هواي س��رد و 
كاهش شديد دما در هفته جاري، به سرعت با وزارت 

صمت هماهنگ شوند و اقدامات اوليه صورت گيرد.

ويژه

ايجاد هماهنگي 
صنعت آب و برق در مواقع 

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

بايد تدابير و برنامه ريزي هاي اساسي صورت پذيرد.

قطعي گاز و برق به صنايع هم رسيد!

قربانيان »زمستان سخت« 

دو ابهام جدي در فرآيند مزايده ۶۷۱ خودروي خارجي
با توج��ه به برگزاري مزايده حض��وري 671 خودروي 
خارجي توسط سازمان امور مالياتي و دريافت قيمت ها 
در پاكت اين س��وال پيش آمده است كه چرا از سامانه 
ستاد كه احتمال تباني را به حداقل مي رساند و شاهد 
رقابت بسيار باالتري در آن بوديم استفاده نشده است. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، چن��دي پيش بود كه 
س��ازمان امور مالياتي اعالم كرد ك��ه 671 خودروي 
خارجي مربوط به يك شركت واردكننده خودرو به دليل 
بدهي مالياتي توقيف شده اس��ت. بدهي مالياتي اين 
شركت 1200 ميليارد تومان بوده است و از سال 1۳۹8 
مدارك كاغذي مربوط به اين خودروها به دليل بدهي 
توقيف شد اما خودروها به صورت فيزيكي كشف نشده 
بود. اين ش��ركت خصوصي حدود 1۳ هزار خودروي 
خارجي را در سال 1۳۹8 وارد كشور كرده بود و حدود 
11 هزار خودرو را نيز به فروش رس��اند. شركت مذكور 
در شرايطي كه حدود 2 هزار خودرو را نفروخته است، 
اعالم انحالل مي كند. بر اساس اظهارنامه خود شركت 
و محاسباتي كه سازمان ماليات انجام مي دهد، شركت 

واردكننده موظف به پرداخ��ت حدود 1200 ميليارد 
توم��ان ماليات )مجم��وع ماليات ف��روش خودروها و 
خودروهاي باقي مانده( مي شود. با كشف محل نگهداري 
اين خودروها در س��ال جاري، س��ازمان امور مالياتي 
به منظور اس��تيفاي حقوق دولت اقدام ب��ه برگزاري 
مزاي��ده براي فروش اي��ن خودروها ك��رد. اين مزايده 
بزرگ ترين مزايده سازمان مالياتي از نظر حجم و تعداد 
بود، بر اين اساس 671 دستگاه خودروي وارداتي مدل 
2016 بدون ش��ماره انتظامي با قابليت شماره گذاري 
)شامل 1۳2 دس��تگاه هيونداي سانتافه، 1۹ دستگاه 
هيونداي سوناتا، ۵۵ دس��تگاه كيا پيكانتو( متعلق به 
شركت خصوصي »توس��عه تجارت م« در مزايده قرار 
گرفت. اين مزايده برگزار شد و اعالم شده كه نتيجه آن 
حداكثر تا س��اعت 16 روز چهارشنبه، 1401/10/28 
از طريق سامانه پيامكي به شماره تلفن هاي ارايه شده 
توسط متقاضيان يا از طريق شماره گيري كد دستوري 
و ارسال كد پيگيري ثبت نام متقاضيان اعالم مي گردد. 
براساس قواعد خودروها توس��ط كارشناسان رسمي 

دادگستري قيمت گذاري شدند و قيمت پايه آنها تعيين 
شده است اما نكته اينجاست كه سازمان امور مالياتي 
براي برگزاري اي��ن مزايده خود رأس��ًا از يك نرم افزار 
به منظور نمايش اطالعات و طبقه بندي آنها اقدام كرد، 
كنار اين موضوع افراد بايد قيمت هاي پيشنهادي خود 
در مزايده را در پاكت مهر و موم شده به اين سازمان ارايه 
مي كردند. ابهامي كه در اين بين وجود دارد اين است كه 
چرا با وجود سامانه ستاد كه اخيراً توانسته بود به خوبي 
فرايند اجراي مزايده 1000 خودروي خارجي سازمان 
اموال تمليكي را برگزار كند، سازمان امور مالياتي مسير 
ديگري را در پيش گرفته اس��ت. البته در مزايده اموال 
تمليكي ابهاماتي نيز وجود داشت كه مربوط به سامانه 
ستاد نبود و به بحث قيمت گذاري اعالم شده به سامانه 
مربوط مي ش��د. از جمله ايراداتي كه فرآيند طي شده 
فروش 671 خودروي خارجي س��ازمان امور مالياتي 
دارد، دستي بودن ارايه قيمت و همچنين دايره محدود 
افرادي است كه مي توانند در آن شركت كنند. در مسير 
مزايده سامانه س��تاد، كليه افراد در هر جاي كشور در 

صورت ثبت نام در سامانه و دريافت امضاي الكترونيك 
امكان شركت در مزايده را داشتند اما در مزايده سازمان 
امور مالياتي تنها افراد بسيار محدودتري امكان شركت 
داش��تند. همچنين احتم��ال تبان��ي در مزايده هاي 
حضوري و دستكاري قيمت ها وجود دارد، اما در مزايده 
الكترونيكي احتمال چنين مواردي به حداقل خواهد 
رسيد. طبيعتًا با افزايش رقابت در مزايده امكان فروش 
خودروه��ا به مبالغ باالتري نيز وجود خواهد داش��ت، 
همانطور كه در مزايده خودروهاي اموال تمليكي شاهد 
بوديم، قيمت ه��ا تا حد زيادي نس��بت به قيمت پايه 
افزايش داش��ت، حتي در مزايده دومي كه برگزار شد، 
خودروها با قيمت هاي باالتري نيز به فروش رسيدند.

بنابراين الزم است مسووالن مربوطه در خصوص عدم 
برگزاري مزايده در سامانه تداركات الكترونيك دولت 
توضيح دهند تا ابهامات پيش آمده برطرف ش��ود، در 
غير اين صورت و به دليل مش��كالتي كه در اين مدل از 
برگزاري مزايده وجود دارد، نياز به ورود دس��تگاه هاي 

نظارتي و همچنين ابطال مزايده احساس مي شود.

مركز پژوهش ها گزارش داد 

جزييات رشد صنعتي در آذرماه
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص پايش بخش 
صنعت و معدن در آذرماه 1401 نش��ان مي دهد شاخص 
توليد و فروش ش��ركت هاي صنعتي بورس��ي به ترتيب 
افزايش 12.۹ و 1۵.7 درصدي داش��ته اند. دفتر مطالعات 
اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، در 
گزارشي با عنوان »پايش بخش حقيقي اقتصاد ايران در آذر 
ماه 1401؛ بخش صنعت و معدن« اعالم كرد كه در آذر ماه 
1401، شاخص توليد و فروش شركت هاي صنعتي بورسي 

به باالترين سطح در سال 1401 رسيده است. بر اساس اين 
گزارش شاخص توليد و فروش آذر ماه 1401 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 12.۹ و 1۵.7 درصدي 
و نس��بت به ماه قبل با افزايش 2.7 و ۳.6 درصدي مواجه 
شده است. رشته فعاليت خودرو و قطعات در اين ماه ركورد 
جديدي ثبت كرده است و ش��اخص توليد و فروش آن به 
ترتيب رش��د 48.4 و 86.7 درصدي را نسبت به ماه مشابه 
سال قبل را نش��ان مي دهد. شاخص توليد رشته فعاليت 

دارو به باالترين س��طح در دو سال اخير رسيده و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل افزايش 2۵.6 درصدي و نسبت به ماه 
قبل افزايش هفت درصدي داشته است. شاخص توليد و 
فروش رشته فعاليت ماشين آالت و تجهيزات در آذر ماه 
روند صعودي خود در سال 1401 را ادامه داده و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتيب رشد ۳۵.۵ و ۹۵ درصدي 
را ثبت كرده است. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
مي افزاي��د: در آذرماه 1401 نرخ رش��د ماهانه قيمت 

فعاليت هاي صنعتي بورسي رشد مثبت 2 دهم درصدي 
را ثبت كرده و رشد نقطه به نقطه به ۳۵.4 درصد رسيده 
است. بنا بر اين گزارش، ميانگين ساالنه شاخص قيمت 
هم در آذرماه 1401 روند نزولي يك سال اخير خود را 
ادامه داد و با 2.1 واحد درصد كاهش نسبت به ماه قبل، 
ميزان 4۹.1 درصد افزايش را نشان مي دهد. در اين ماه 
رشته فعاليت دارو همانند آبان ماه مجدد با افزايش قيمت 
مواجه بوده و نرخ رشد ماهيانه ۹.۳ درصدي داشته است.
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خبرروز

گوش شنوايي براي ايمن سازي خودروها وجود ندارد
جانشين پليس راهور گفت: كماكان شاهد اين هستيم كه به كيفيت و ايمني خودروها اهميتي داده نمي شود و متأسفانه گوش شنوايي در 
اين رابطه وجود ندارد. سردار تيمور حسيني جانشين پليس راهور با بيان اينكه كماكان شاهد اين هستيم كه به كيفيت و ايمني خودرو 
اهميتي داده نمي شود، گفت: متأسفانه گوش شنوايي در اين رابطه وجود ندارد. او با بيان اينكه گاليله و اديسون و پاستور موضوعات 
متعددي را كشف كردند ما هم قيمت خودرو را كشف كرديم اظهار كرد: فقط خوشحال هستيم كه كشف ديگري به كشفيات عالم 
دنيا اضافه شده است و ما هم توانستيم قيمت خودرو را كشف كنيم. جانشين پليس راهور تصريح كرد:  اي كاش اينكه چگونه مي توان 
خودروي ايمن ساخت را كشف مي كرديم اما متأسفانه خسته شديم از بس كه اين موضوع را مطرح كرده ايم و گوش شنوايي وجود ندارد.

رويداد

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
گفت: ۱۳ درصد مدارس ما نيازمند مقاوم سازي و شش 
درص��د )۳۳ هزار كالس درس( ني��ز نيازمند تخريب و 
بازسازي است. حميدرضا خان محمدي درباره آمادگي 
مدارس براي مقابله با س��رما در روزهاي سرد زمستاني 
اظهار كرد: امسال بعد از ۲ سال تعطيلي به واسطه كرونا، 
شاهد بازگشايي مدارس بوديم و پيگيري فراواني براي 
بازبيني تأسيس��ات گرمايش��ي مدارس مخصوصًا در 
مناطق سردسير انجام شد. او افزود: بايد منابعي را تأمين 
مي كرديم؛ خوشبختانه دولت مبلغي را براي سيستم هاي 
گرمايش��ي تخصيص داد كه به موقع هم تزريق ش��د و 
۷۲۵ ميليارد تومان در اواس��ط آبان براي به روز رساني 
سيستم هاي گرمايشي مدارس در استان ها توزيع شد. 
تزريق بودجه به موقع انجام شد و مشكل سيستم هاي 
گرمايشي ۱۴ هزار كالس درس را حل كرديم، اما خب 
مساله فراتر از اين هاست. رييس سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه ۹۱ درصد كالس هاي 
درس به لحاظ س��امانه هاي گرمايشي استانداردسازي 
ش��ده اند؛ گفت: در مابقي كه به عن��وان چالش براي ما 
مطرح ان��د بخاري نفتي قطره چكاني و غيراس��تاندارد 
نداريم. ما ۴۹ هزار كالس داريم كه برخي ممكن است 
شعله مستقيم داشته باشند و با استانداردهاي ما تطابق 
ندارد، در اين كالس هاي درس بايد از سيستم گرمايشي 
متمركز، اسپيلت يا بخاري گازي كم مصرف استاندارد 
كه حرارت مستقيم ندارند استفاده شود. خان محمدي 
ادامه داد: همانطور كه گفته ش��د از ۴۹ هزار كالس 
درس، مش��كل تقريبًا ۱۴ هزار كالس درس با اعتبار 
جديد برطرف شده و براي مابقي در بودجه سال ۱۴۰۲ 
عددي را پيش بيني كرده اند و آنچه تصور ماس��ت تا 
پايان دولت سيزدهم اين موضوع را حل خواهيم كرد.

    ساخت »مدارس آينده«
 او در ادامه درباره س��اخت مدارس آينده توضيح داد 
و گفت: وقتي مدرس��ه اي مي س��ازيم بايد دست كم 

۵۰ سال مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين الزم است 
به نيازهاي آموزشي نسل هاي بعدي نيز در ساخت 
مدرسه توجه شود كه اين نكته تاكنون در مدرسه سازي 
كمتر مورد توجه قرار گرفته است. آموزش و پرورش 
نگاه ويژه اي به اين موضوع دارد و معتقديم براي تحقق 
اين هدف بايد از فعاليت هاي محدود به چارچوب اداري 
فاصله بگيريم و به اصول دانش مراجعه كنيم. رييس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ادامه 
داد: به همين خاطر رويدادي با عنوان »مدارس آينده« 
را با مش��اركت بنياد بركت برگزار كرديم تا ايده هاي 
واحدهاي دانش بنيان براي به كارگيري فناوري هاي 
نوين در بخش هاي مختلف مدارس اعم از محتوايي و 
زيرساختي را گردآوري و بررسي كنيم. خان محمدي 
با بيان اينكه پس از انتشار فراخوان اين رويداد، ۱۱۰ 
ايده به دبيرخانه ارسال شد كه نهايتاً ۱۰ طرح منتخب 
و از صاحبان ايده هاي برتر تجليل شد گفت: قرار است 
با اين ه��دف كه فناوري ها وارد مدارس ما ش��وند، از 
طرح هاي برتر اين رويداد حمايت كنيم تا در مدارس 
مورد استفاده قرار بگيرند. معتقديم مي توان با استفاده 
از فناوري هاي نوين در بخش هاي مختلف مدارس از 
جمله ساختمان و همچنين در حوزه آموزش تحوالت 
خوبي ايجاد كرد. او اضافه كرد: قرار است اين رويداد 
به صورت س��االنه برگزار و طرح هاي برتر در ساخت 
مدارس به كار گرفته ش��وند تا به الگويي مناس��ب و 
مدرن از مدارس ايراني-اسالمي برسيم. رييس سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور درباره ساخت 
مدارس با پيش س��ازها و به عبارتي صنعتي سازي 
س��اخت مدارس نيز اظه��ار كرد: خ��روج از فرآيند 
ساخت وساز سنتي مدارس به سمت مدرن سازي و 
صنعتي سازي بناها در درجه نخست به فرهنگ سازي 
و سپس به اعتبار نياز دارد. در اين مسير اگر همكاري 
بين دستگاه هاي مرتبط و مراكز علمي و دانشگاهي 
بيشتر شود طبيعتاً سرعت اجراي اين قبيل مدرسه ها 
نيز افزايش مي يابد. در حال حاضر براي ساخت ۶۴ 

مدرسه با مديريت سبز در كشور برنامه ريزي شده 
و ۲۸۰ مدرسه نيز صنعتي سازي شده اند.

  ۳۱  شهرستان سرانه فضاي آموزشي
 كمتر از ۳ متر مربع دارند

خان محمدي افزود: ۳۱ شهرستان با سرانه فضاي آموزشي 
كمتر از ۳ متر مربع داريم و استفاده از سازه هاي صنعتي 
طبق نقش��ه ها و اس��تانداردهاي مد نظر مدرسه سازي 
مي توان به سرعت اين خالءهاي آموزشي را برطرف كند. 
او آمار مدارس فرسوده نيازمند مقاوم سازي و بازسازي در 
كش��ور را نيز اعالم كرد و گفت: حدود ۱۳ درصد مدارس 
ما نيازمند مقاوم سازي و شش درصد مدارس معادل ۳۳ 
هزار كالس درس نيز نيازمند تخريب و بازسازي هستند. 
اعتبار مورد نياز براي بازسازي اين كالس ها حدود ۳۰ هزار 
ميليارد تومان است. رييس س��ازمان نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كشور ادامه داد: مقاوم سازي براي ما به ويژه 
در كالن شهرها يك اولويت جدي است؛ زيرا همزمان براي 
ايجاد يك كالس مناسب مديريت مي شود و هم اينكه بافت 
موجود در منطقه از بين نمي رود و مدارس پس از بهسازي 
و تجهيز با همان سيماي قبلي در محيط پابرجا مي مانند. 
خان محمدي بر لزوم به روز شدن شيوه هاي مقاوم سازي 
مدارس در كش��ور تاكيد كرد و گفت: نس��خه هايي كه 
مهندسان ايراني براي مقاوم سازي تعريف كردند و به كار 
گرفتند منحصربه فرد اس��ت. اما مدتي است كه فناوري 
مقاوم سازي ما به روز رساني نشد. اگر فناوري هاي نوين 
را وارد مقاوم س��ازي كنيم س��رعت و كيفيت كار بيشتر 
مي شود. خان محمدي افزود: از شهريور امسال كه بيست 
و چهارمين دوره جشنواره خيرين مدرسه ساز برگزار شد 
تاكنون خيرين ۴,۶۰۰ ميليارد تومان تعهد دادند و تنها 
در جشنواره خيرين اصفهان كه پنجشنبه گذشته برگزار 
شد، ۷۰۰ نفر از خيرين حدود ۱,۱۰۰ ميليارد تومان تعهد 
دادند. پيش بيني ها اين اس��ت كه در ص��ورت برگزاري 
جشنواره هاي خيرين مدرسه س��از تا پايان سال حدود 

۸,۰۰۰ ميليارد تومان تعهد توسط خيرين داده شود.

نبود سيستم گرمايشي استاندارد در ۳۵ هزار كالس درس
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 معماي كمبود گاز 
در فصل زمستان

 شركت هاي تراز اول حوزه انرژي در حوزه بين الملل 
بايد وارد كشورمان ش��وند و زيرساخت هاي ايران را 

نوسازي كنند. 
۴( ام��روز قطر قراردادهاي چند ده ميليارد دالري با 
چين، اروپا، امريكا، كانادا، اس��تراليا و... منعقد كرده 
اس��ت. امارات هم يك چنين راهب��ردي را در پيش 
گرفته است. جمهوري آذربايجان هم از بزرگ ترين 
شركت هاي غربي مشاوره مي گيرد و از سرمايه هاي 
آنان اس��تفاده مي كند. ايران اما در اين ميان گرفتار 
تحريم هاي كمرشكني است كه امكان هر نوع ارتباط و 
سرمايه گذاري را سد مي كند. بنابراين مساله اساسي در 
كمبود گاز ايران تحريم ها و فقدان سرمايه گذاري هاي 
مولد است. ضمن اينكه ميزان مصرف انرژي در ايران 
بسيار باالس��ت؛ در ايران بهره وري درستي صورت 
نمي گي��رد و انرژي هاي پاك جايگزين س��اير انواع 
انرژي ها نش��ده اند. در اين شرايط طبيعي است كه 
دمل چركين بحران انرژي هر از گاهي س��ر باز كند 
و خطرآفرين شود. مشكالتي كه اگر برطرف نشده و 
فكري به حال آنها نشود، خطر كمبود و قطع شدن گاز 
)و گراني بنزين و...( جدي تر از هر زمان ديگري ايران را 
تهديد مي كند. قطع گاز هم بدون ترديد باعث افزايش 
نارضايتي ها و اعتراض مي شود. خطري كه نزديك تر 
از آنچه كه فكر مي كنيم در حال بحران سازي است...

 سكوت 
در برابر اليحه بودجه

بودجه محيط زيس��ت قطره چكان��ي، پس پايداري 
محيط زيست به ما مربوط نيست و طرح هواي پاك 
و غيره پر! از توجه به حاشيه نشيني شهرها كه از توزيع 
نشدن خوب اعتبارات دولتي و نبود عدالت اجتماعي 
حاصل مي شود و همچنين از بردن فضاي معطر توسعه 
به نقاط محروم كشور، خبري نيست! ناهماهنگي در 
دول��ت و تيم اقتصادي دولت ب��ا اين بودجه تدويني 
كامال مشهود و از آنجا كه بخش فرهنگ در مجموعه 
نظام برنامه و بودجه كش��ور از زيرساخت هاي الزم 
برخوردار نبوده و در عقب ماندگي مفرط به سر مي برد 
و موضوع »جوانان« نيز تابعي از اين وضعيت گرديده 
اس��ت، به جوان توجه نشده لكن تعدادي پير پرنفوذ 
با مجموع��ه اش در كانون توجهات دولت قرار گرفته 
اس��ت و به بيماران و درمان آن هم بي توجهي و سهم 
صنعت و اقتصاد مولد محدود و به چاره سازي سهام 
عدالت كه مجدانه بنگاه هاي اقتص��ادي بزرگ ما را، 
زمين گير و خفه كرده اس��ت بها داده نش��د و ظاهرا 
محاسبات سرانگشتي مالك عمل خواهد بود. در كل 
اليحه بودجه، مهم ترين سند سياست گذاري دولت: 
بهم ريخته، كس��ري بودجه دار، غيرشفاف، افزايش 
مخارج دول��ت و حاميان دولت و كم توجه به رش��د 

اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار....

تداوم بارش برف و باران در ۱۰ استان
سازمان هواشناس��ي كشور نسبت به 
تداوم بارش ها در ۱۰ استان و احتمال 
وقوع س��يل در ۴ استان هش��دار داد. 
س��ازمان هواشناسي كش��ور با صدور 
هشدار نارنجي رنگ از تقويت فعاليت 
سامانه بارشي، بارش باران، گاهي همراه 
بارعدوبرق، وزش باد شديد موقت در روز 
سه شنبه )۲۷ دي ماه( در بوشهر، جنوب 

خوزستان، فارس و جنوب كهگيلويه و بويراحمد خبر 
داد. براثر اين مخاطرات، آبگرفتگي معابر، اختالل 
در سفرهاي بين ش��هري و داخل ش��هر، اختالل 
در فعاليت ه��اي عمراني، جاري ش��دن روان آب، 
سيالبي شدن مس��يل ها، باال آمدن ناگهاني سطح 
آب رودخانه ه��ا، صاعقه، اختالل در ناوگان حمل و 
نقل و خسارت به صنعت كش��اورزي دور از انتظار 
نخواهد بود. اين سازمان براي كاهش اثرات مخرب 
ناشي از اين شرايط جوي، خودداري از توقف و تردد 
در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، پاكسازي آبروها و 
كانال هاي عبور آب درون شهري، پاكسازي دهانه 

پل ها، پرهيز از سفرهاي غير ضروري، 
اجتناب از فعاليت ه��اي كوهنوردي و 
جابه جايي عشايركوچ رو، انجام اقدامات 
پيشگيرانه از خسارات احتمالي توسط 
شهرداري ها، راهداري ها، آب و فاضالب 
شهري، دس��تگاه هاي امدادي و ساير 
دستگاه هاي اجرايي مسوول، پاكسازي، 
تنظيم و كنترل دريچه هاي ورودي و 
خروجي آب اس��تخرهاي پرورش آبزيان را توصيه 
مي كند. سازمان هواشناسي كشور در ادامه با صدور 
هشدار زردرنگ از نفوذ سامانه بارشي، بارش باران، 
گاهي رعدوبرق و وزش ب��اد و رخداد مه خبر داد. 
اين وضعيت جوي در روز دوشنبه )۱۶ دي ماه( در 
بوشهر، روز سه شنبه )۲۷ دي ماه( در خوزستان، 
نيمه جنوبي كهگيلويه و بويراحمد، يزد، كرمان، 
خراسان جنوبي، شمال سيس��تان و بلوچستان، 
نيمه غربي هرمزگان و روز چهارشنبه )۲۷ دي ماه( 
در هرمزگان، سيس��تان و بلوچس��تان، خراسان 

جنوبي، يزد و كرمان دور از انتظار نخواهد بود.

اختالل در سامانه »شاد« 
تيم فني و پشتيباني شبكه شاد با اشاره به 
بروز اختالل مختصري در زيرساخت هاي 
فني مربوط به ش��اد و تاخير در ارس��ال 
و درياف��ت پيام ه��ا در اي��ن ش��بكه، از 
تالش براي رفع اي��ن اختالل خبر داد و 
توصيه هايي براي تش��كيل كالس هاي 
نوبت عصر مدارس داش��ت. به گزارش 
ايس��نا، تيم فني و پش��تيباني شاد در 

كانال رسمي اطالع رساني شبكه شاد در اطالعيه اي 
اعالم كرد كه با فراگير شدن موج سرما و برودت هوا 
و غيرحضوري ش��دن كالس ها و مدارس بسياري از 

استان ها، به استحضار مي رساند؛ اختالل 
مختصري در زيرساخت هاي فني مربوط 
به ش��اد به وجود آمده است كه ارسال و 
دريافت پيام ها را با تأخير مواجه مي كند. 
در ادامه اين اطالعيه آمده است: تيم فني 
و اجرايي در تالش هستند كه اختالل به 
وجود آمده را برطرف كنند. اين اطالعيه 
ضمن پوزش از كاربران خواسته به منظور 
س��رويس دهي بهتر و افزايش سرعت تبادل داده ها، 
مدارس نوبت عصر و دوره متوسطه دوم، كالس هاي 

خود را منحصرا از ساعت ۱۴ هر روز تشكيل دهند.

وقوع ۷۰۰۰ تصادف رانندگي در تهران طي دي ماه
رييس اداره تصادفات پليس راهنمايي 
و رانندگي تهران بزرگ از وقوع ۷۰۰۰ 
تصادف خس��ارتي از ابتداي دي ماه 
تاكنون در پايتخت خبر داد. سرهنگ 
احسان مومني با بيان اينكه در شرايط 
ب��ارش برف و ب��اران احتم��ال وقوع 
تصادفات رانندگي به دليل لغزندگي 
معابر و كاهش ديد راننده افزايش پيدا 

مي كند، گفت: در دي ماه امس��ال كارشناس��ان 
اداره تصادف��ات پليس راهنمايي و رانندگي براي 
بيش از ۷۰۰۰ تصادف منجر به خس��ارت ترسيم 
كروكي كرده اند. او با بيان اينكه در اين مدت حدود 
۷۰۰ نفر نيز در تصادفات مصدوم شده اند، گفت: 
همچنين از بي��ن اين ۷۰۰۰ تص��ادف در حدود 

۶۸۰ تصادف نيزاز نوع چند وسيله اي 
بوده اس��ت، يعني بيش از دو خودرو 
با يكديگر برخ��ورد كرده اند. رييس 
اداره تصادف��ات پلي��س راهنمايي و 
رانندگي ته��ران بزرگ يكي از داليل 
وقوع تصادفات چند وسيله اي يا همان 
زنجيره اي را ترمزهاي ناگهاني اعالم 
كرد و گفت: لغزنده بودن مس��ير نيز 
عامل ديگري اس��ت ك��ه در صورت انج��ام ترمز 
ناگهاني، موجب وقوع تصادفات چند وس��يله اي 
خواهد شد، لذا به رانندگان توصيه مي كنم كه در 
حين رانندگي در ش��رايط برفي و باراني با سرعت 
مطمئن��ه حركت كنن��د تا نيازي ب��ه ترمزهاي 
ناگهاني براي كنترل وسيله نقليه نداشته باشند.

ساختار بودجه ۱4۰2 نقدينگي را افزايش مي دهد

بي توجهي دولت به وضعيت معيشت كارگران
تورم 50 درصدي، افزايش مزد 20 درصدي!

گليماندگار|
 نگاهي به بودجه ارايه شده از سوي دولت 
به مجلس كه بيندازي��م، مي بينيم كه 
تمامي بخش ها با افزايش بودجه اي باالي ۳۰ درصد 
مواج��ه بوده اند اما وقتي به بحث افزايش دس��تمزد 
مي رسيم، دولت به اين بهانه كه افزايش بيش از حد 
دستمزد مي تواند باعث افزايش تورم شود از برابر كردن 
نرخ دس��تمزد با تورم موجود در بازار سر باز مي زند و 
اين مساله مي تواند تا حد زيادي به ضرر قشر كارگر 
تمام ش��ود. اين در حالي است كه به گفته بسياري از 
كارشناس��ان حوزه اقتصادي افزايش دستمزدها نه 
تنها منجر به افزايش تورم نمي شود كه اين بهانه اي 
براي شانه خالي كردن دولت از زير بار تامين معيشت 
كارگران است. در واقع تا زماني كه دستمزدها ترميم 
نشوند و مشكل معيش��تي افراد حل نشود نمي توان 
گفت كه اقتصاد كشور به سوي رشد و پويايي گام بر 
مي دارد. اين در حالي است كه اگر قرار باشد نرخ تورم 
با اين روش كنترل شود بايد بودجه اي كه براي تمامي 
بخش ها در نظر گرفته مي ش��ود، با توجه به راهكار 
كاهش ن��رخ تورم اختصاص پيدا كن��د در حالي كه 
چنين اتفاقي در بودجه ۱۴۰۲ رخ نداده است. مساله 
اينجاست كه بي توجهي دولت به وضعيت معيشتي 
مردم حاال در بودجه هم به صورت آشكار ديده مي شود 

و براي رفع اين مشكل بايد چاره اي انديشيده شود.

    سال آينده سفره خانوارها
 كوچك تر مي شود

مرتضي افقه، استاد دانشگاه ش��هيد چمران در اين 
رابطه به »تعادل« مي گويد: وقتي هزينه هاي دولت 
در بودجه افزايش پيدا مي كند خود دليلي بر افزايش 
نرخ تورم است و نمي توان به اين مساله بي توجه بود 
و تنها دستمزد كارمندان و بازنشستگان دولت را به 
بهانه جلوگيري از افزايش تورم در سطح بسيار كم باال 
برد. در واقع نرخ دستمزد ارتباط مستقيم با معيشت 
افراد دارد و در اين رابطه بايد به گونه اي عمل شود كه 
شرايط معيشتي و سبد خانوار متناسب با نرخ تورم 

تنظيم شده و كاري نكنيم كه فقر در كشور افزايش 
بيابد. او مي افزايد: با اين بودجه و اين ميزان افزايشي 
كه براي دستمزدها در نظر گرفته شده سال آينده باز 
هم سبد خانوار خالي تر و سفره آنها كوچك تر مي شود. 
در اين شرايط ما نمي توانيم با تورم و فقر مقابله كنيم. 
راهكاري كه دولت در پيش گرفته است از هم اكنون 
نش��ان مي دهد كه هيچ اراده اي براي كاهش فقر در 
كشور وجود ندارد. اگر قرار بود نرخ تورم كنترل شود 
كه بايد اين مساله در اختصاص بودجه تمام بخش ها 
مد نظر گرفته مي شد و از افزايش هزينه هاي دولت 
جلوگيري به عمل مي آمد. افقه در خصوص ادعاي 
كنترل نرخ ت��ورم مي گويد: مي گويند ما مي دانيم 
تورم زياد اس��ت اما وضعيِت فعلي نش��ان مي دهد 
مس��ووالن مدعي كم ك��ردِن نرخ ت��ورم از طريق 
كاهش نقدينگي هس��تند، اما ساختارهاي اداري 
و اقتصادي بودجه به گونه اي اس��ت كه نقدينگي 
را افزاي��ش مي دهد. مس��اله اينجاس��ت كه وقتي 
ساختارها همين است نمي توانند نقدينگي را كم 

كنند پس تواِن كاهش نرخ تورم را هم ندارند. 

    حقوق كمتر؛ ماليات بيشتر
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: مسووالن 
مدعي هستند كه اگر پول نفت نباشد باز هم مي توان 
كشور را اداره كرد براي همين تالش كردند ماليات ها 
را حدود ۵۰ درصد افزايش دهند. بحث اينجاست كه 
اين ماليات بيش��تر از حقوق بگيران گرفته مي شود. 
به عبارتي ديگر؛ از يك طرف با افزايش حقوق كمتر 
از نرخ تورم به س��فره  مردم لطمه مي  زنند و از طرفي 
ديگر ماليات ه��ا را افزايش مي دهند و مي خواهند از 
جيِب مردم كمبود درآمدهاي نفتي را جبران كنند. 
مساله اين است كه دولت، معادل افزايش ماليات به 
مردم خدمات ارايه نمي ده��د. ضمن اينكه اگر قرار 
اس��ت درآمد مالياتي اضافه ش��ود اين درآمد بايد از 
دالل ها و ابرثروتمندان گرفته شود اما اين گروه ها هم 
راه فرار مالياتي را بلد هس��تند و هم به دليِل قدرت و 
نفوذي كه دارند به راحتي مي توانند از زير بار پرداخت 

ماليات شانه خالي كنند. حقوق بگيران اما نمي توانند 
از زير بار درآمد مالياتي شانه خالي كنند، درآمد آنها 
در اختيار دولت اس��ت و به راحتي ماليات از حقوق 
آنها كسر مي شود. اين استاد دانشگاه تاكيد مي كند: 
مجموعه اينها در بودجه ۱۴۰۲ اميدوار به كاهش نرخ 
تورم نيستيم. اين بودجه نهايتا به كسري مي رسد و 
براي جبران كسري بايد از بانك مركزي قرض كنيم و 

افزايش نقدينگي تورم را افزايش خواهد داد.

    چشم انتظاري براي تشكيل 
كميته دستمزد شوراي عالي كار

جلسات شوراي عالي كار چند سالي است كه هميشه 
با تاخير برگزار مي ش��ود و اين تاخيرها البته شايد 
در گذش��ته خيلي بر مسائل دس��تمزدي كارگران 
تاثيرگذار نبود اما حاال كه وضعيت تورمي كشور به 
گونه اي است كه افزايش نرخ سبد معيشت گاه روزانه 
اتفاق مي افتد، هر گونه تعلل در برگزاري اين جلسات 
و تصميم گي��ري ب��راي ترميم دس��تمزد كارگران 
باعث مي ش��ود تا آنها از ش��تاب تورم عقب مانده و 
اين ترميم ها ديگر چاره كار نباش��د. در حال حاضر 
محاسبه سبد معيشت خانوار بايد در دستور كار قرار 
بگيرد و وضعيت به گونه اي رقم بخورد كه حداقل ها 
براي كارگران در نظر گرفته شود. محمدرضا تاجيك، 
نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگري كشور در 
ش��وراي عالي كار در اين باره مي گويد: بدون عدد و 
رقم سبِد معيش��ت، مذاكرات مزدي در ريل قانوني 
نخواهد افت��اد. در حال حاضر تورم باالي ۵۰ درصد 
است و اين اظهارنظرهاي جسته و گريخته در مورد 
تورم زا بودن افزايش دس��تمزد كارگران ش��اغل و 

بازنشسته اصال پايه و اساس محاسباتي ندارد. 

    محاسبه سبد معيشت يك ضرورت است
اين نماينده كارگري در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: محاسبه   سبد معيش��ت، صد درصد يك 
ضرورت اس��ت و نمي توانند از زير بار آن شانه خالي 
كنند. شركاي اجتماعي ما بر تعيين دستمزد مطابق 

قانون اصرار دارند اما برداشت آنها از قانون، فقط مزد 
منطقه اي و مزد صنايع است، در حالي كه قانونگذار 
در تبصره ۲ ماده ۴۱ تاكيد كرده مزد تعيين شده بايد 
بتواند معاش يك خانوار كارگ��ري را تامين كند. در 
تبصره يك ماده ۴۱ آمده »با توجه به تورم« اما تاكيد 
اصل��ي قانونگذار در ماده ۴۱ در تبص��ره دو آمده كه 
همان هزينه هاي زندگي و بحث سبد معيشت است؛ 
بنابراين تعيين م��زد مطابق قانون يعني تعيين مزد 
براساس نرخ سبد معيشت خانوار. او مي گويد: امسال 
با توجه به آزادسازي ارز و باال رفتن نرخ ارز در بازار آزاد 
غيررسمي و همچنين گران شدن ارز نيمايي، تورم 
افسارگسيخته اي به هزينه زندگي كارگران تحميل 
شده؛ توقع اين بود كه دولت به كمك آحاد جمعيت 
كش��ور كه همان كارگران هس��تند، بيايد و با ارايه 
حداقل دو بسته پيش��نهادي به حل نسبي بحران 
معيش��ت كمك كند. حداقل خواسته ما اين است 
كه دولت با توجه به افزايش قيمت ها بيايد مس��اله 
معيشت كارگران را در نظر بگيرد و هرچه سريع تر 
جلسات كارشناسي هزينه هاي زندگي را برگزار كند. 
ما توقع داريم نگاه دولت به مزد تعييني، مطابق الزام 

قانون باشد، با اين ديدگاه به جلسات بيايد.

    دولتمردان به ترميم دستمزد بي توجه اند
خس��رو رهنورد، كارش��ناس اقتصادي ني��ز درباره 
بي توجه��ي دولت به ترمي��م دس��تمزد كارگران و 
بازنشس��تگان به »تعادل« مي گويد: متاسفانه االن 
ماه هاس��ت كه دولت در اين باره بي توجه بود و هر بار 
سعي كرده از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند، 
در حالي كه هر روز بر ميزان تورم موجود در كش��ور 
افزوده مي شود و تعداد بيشتري از مردم براي تامين 
معيشت خود با مشكل مواجه مي شوند، همچنان 
جلسات ش��وراي عالي كار با تاخير برگزار مي شود 
و در نهايت هم نتيجه خوبي از آن بيرون نمي آيد.

    تورم 50 درصدي
افزايش مزد 20 درصدي!

او درباره افزايش ۲۰ درصدي دس��تمزد كاركنان در 
بودجه ۱۴۰۲ مي افزايد: اين اعداد اصاًل منطقي نيست؛ 
ما دو آيتم براي افزايش مزد كارگران داريم؛ آيتم اول 
»نگاه به تورم« است، تورم باالي ۵۰ درصدي، افزايش 
مزد ۲۰ درصدي را اصاًل توجيه نمي كند؛ آيتم دوم سبد 
معيشت اس��ت كه اگر نرخ آن حساب شود، از دو برابر 
پارسال هم بيشتر شده؛ ما سال قبل نيز همين چالش 

را داشتيم؛ توقع اين است كه مطابق قانون، مذاكره و 
تصميم گيري شود؛ عالوه بر اينها، قطعاً تورم لمس شده 
توسط جامعه كارگري و خانوارهاي كارگري باالتر از 
تورم اعالمي مركز آمار ايران است. در يك نگاه تاكتيكي، 
بايد اقالم تاثيرگذار بر سبد معيشت خانوارهاي كارگري 
و تورم اين اقالم را محاسبه و بررسي كنيم؛ نه اينكه به 
تورم رسمي مركز آمار تكيه كنيم؛ چراكه خيلي از اقالم 
در سبد تورمي مركز آمار وجود دارد كه اتفاقاً وزن بااليي 
هم دارد اما در سبد معيشت خانوارهاي كارگري تاثير و 
وزن چنداني ندارد؛ به همين دليل است كه محاسبات 
سبد معيش��ت خانوارها و تعيين تورم حادث بر سبد، 
اهميت بس��يار دارد. در همين يكي دو ماه اخير، همه 
ش��اهد بوديم كه چه اتفاقاتي به خاطر باال رفتن نرخ 
ارز افتاد و چقدر هزينه هاي اصلي زندگي خانوارهاي 
كارگري افزايش يافت؛ در اين مدت، كاالهاي مورد 
نياز زندگي كارگران -چه اقالم خوراكي و چه اقالم 
غيرخوراكي- افزايشي داشته است؛ بنابراين اين امر 
كه »چقدر سبد معيشت خانوارهاي كارگري گران 
شده است« و »تورم ملموس كارگران در اين مدت 
چقدر بوده است« حايز اهميت بسيار است و بايد در 

جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد. 

گزارش
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