
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 9  No . 2340  Tue. October 25. 2022  سه شنبه   3 آبان 1401   28 ربيع االول 1444  سال نهم  شماره 2340  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
14893000

شاخص بورس
1277736

يادداشت- 1

استفاده ايران از شكاف نفتي 
عربستان و امريكا

پ��س از تصميمات��ي ك��ه 
اوپك پالس در 13مهر )5اكتبر( 
در مواجهه با خواس��ته امريكا 
براي عرضه بيشتر نفت اتخاذ 
ك��رد و برخي محاف��ل درون 
امري��كا اين تصميم��ات را به 
معناي همراهي عربس��تان با 
پوتين و روسيه تفسير كردند، 
كميته س��ناي اياالت متحده امريكا اليحه اي را با هدف 
مهار تصميم  هاي ائتالف توليدكنندگان عضو س��ازمان 
كش��ورهاي صادركنن��ده نف��ت )اوپ��ك( و متحدانش 
)اوپك پالس( تصويب كرد. واقع آن است كه مساله نفت 
براي دموكرات هاي امريكايي اهميت زيادي دارد و از طريق 
مهار قيمت آن مي توانند اكثريت خود در كنگره را حفظ 
كنند. پس از اين رخدادها اما برخي تحليل ها در خصوص 
نقش ايران در مواجهه نفتي اياالت متحده و عربس��تان 
ش��نيده مي ش��ود كه به نظرم، هنوز مبتني بر داده هاي 
مستند و مستحكمي بنا نشده اند. از جمله اين تحليل ها، 
ادامه در صفحه 6 استفاده خاصي است كه... 

نرسي قربان

رييس مركز آمار: در يك حوزه به دو آمار نياز نداريم

راه حل اختالفات آماري تمكين متولياني مانند بانك مركزي به فهرست آمارهاي رسمي است

متولي آمارهاي اقتصادي كيست؟

افزايش مبتاليان به آنفلوآنزا و همه گيري در كشور

 سوء تغذيه مي تواند ميزان آسيب پذيري افراد 
در برابر ويروس ها را  افزايش دهد

 رهنما: ۳۴ هزار ميليارد تومان تا پايان سال 
به صندوق ملي مسكن واريز مي شود

 روسيه و چين
اروپا را كنار مي زنند؟

واكسن آنفلوآنزا 300 هزار تومان

صفحه 8     صفحه 5    

صفحه 3    

صفحه 2    

 تزريق  منابع  انبوه سازي  دولتي 
به بازار  سهام

 اقتصاد اروپا
در آستانه فصل سرد

»تعادل« بررسي مي كند

 ريشي سوناك با شكست رقبا 
 رهبر حزب  محافظه كار شد

عرضه خودرو در بورس كاال پس از كشمكش هاي 
بسيار در نهايت در دولت سيزدهم با تالش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس به نتيجه اي 
مثبت رس��يد و زمينه عرضه خودرو هاي س��ايپا، 
ايران خودرو و گروه بهمن در اين بازار فراهم شد. به 
نظر مي رسد خريد خودرو از مسير بورس كاال سود 
خوبي براي متقاضيان به دنبال داشته باشد اين در 
صفحه 4 را بخوانيد حالي است كه...  

 خودرو 
در صف بورس 

ماند!

 اولين 
 نخست وزير 

 آسيايي 
بريتانيا 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

يادداشت-5يادداشت-3

يادداشت-2

يادداشت-6يادداشت-4

 ايستاده 
روي مشت

اقتصاد ايران، ميان غرب و 
شرق

كالف سردرگم تورم و 
افزايش دستمزدها

 »نشخوار فكري« 
و نااميدي

در ش��رايطي كه برج��ام هنوز 
وضعيت مش��خصي ن��دارد، 
نرخ ارز به صورت مس��تمر در 
حال افزايش اس��ت و بازارهاي 
مختلف كش��ور در حال نشان 
دادن واكن��ش به اين تحوالت 
هستند، بسياري از تحليلگران 
مي خواهن��د بدانند ك��ه روند 
س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه چه سمت و سويي پيدا 
مي كند؟ آيا روند مش��كالت ماه هاي اخي��ر ادامه دارد يا 
مي توان در ميان اين همه نوس��ان، چشم انداز احتمالي از 
رشد را نيز متصور شد؟ در وهله نخست بايد توجه داشت 
كه بازارهاي كشور به هم مربوط هستند و نوسان يك بازار 
ممكن است باعث ايجاد نوسان در س��اير بازارها شود. در 
اين شرايط بسياري از سرمايه گذاران نگران تحوالت بازار 
سرمايه كشور هستند و مي خواهند بدانند، چشم انداز اين 
بازار چگونه خواهد بود؟به عبارت ساده تر، شرايط كم رمق 
بازار سهام اين روزها باعث نگراني سهامداران شده است 
و برخي معتقدند بورس ديگر توان رش��د، پويايي و سرپا 
ايس��تادن ندارد. بايد قبول كنيم كه ابهامات اقتصادي و 
سياسي كش��ور به هر حال خودش را در بازار بورس نشان 
مي دهد و حساسيت اين بازار نسبت به ساير بازارها نظير 
مسكن و خودرو كه تابلوي معامالتي مشخصي ندارند بيشتر 
است. وقتي چشم انداز روشني از احياي برجام وجود نداشته 
باش��د و برجام در وضعيت كما قرار بگيرد، طبيعي است 
كه شراره هاي اين آتش به بازارهاي اقتصادي نيز سرايت 
مي كند. نخستين نشانه هاي نسوان در بازار ارز مشاهده 
مي شود، بعد نوبت به بازار خودرو، طال، مسكن و نهايتا بورس 
مي رسد. در اين ميان بازار سرمايه متفاوت ترين نشانه ها 
را از خود بروز مي دهد. ممكن اس��ت، نش��انه هاي نوسان 
صعودي در يك بازار در بازار س��هام به شكل ديگري بروز 
كند. در بورس نوسانات شديدتر است و افت و خيزها با شدت 
بيشتري اتفاق مي افتد. با اين حال نبايد فقط سناريوهاي 
بدبينانه را در نظر بگيريم. بورس همواره بين خوش بيني 
و بدبيني در نوسان است و به هر سمتي كه مي  رود اذهان 
معامله گران را هم با آن موج همسو مي كند. در ادامه دو دليل 
براي ادامه حيات سرمايه گذاران در بورس عنوان خواهم 

كرد در واقع تحليلي از بازار سرمايه است: 
1( در شرايطي كه از منظر تكنيكالي و بنيادي شاخص وارد 
محدوده ارزندگي مطلق شده است در نبود نقدينگي شاهد 
فروش هاي هيجاني در بازار هستيم. فروش هاي اينچنيني 
در حالي كه p.e بازار به كمتر از ۶ واحد رسيده )در بسياري 
سهام بنيادي به زير ۴ هم رسيده( و شاخص هم وارد منطقه  
حمايتي تكنيكالي شده است چيزي جز هيجان فروش 

محض نيست.
به تاريخ كه رجوع كنيد همواره بعد از بحران هاي اينگونه، 
بازاري كه با هيجان از ريل درست خود خارج شده بود به 
مسير اصلي خود بازمي گردد. براي بازگشت به شرايط نرمال 
چه بخواهيم و چه نخواهيم نيازمند دخالت حاكميت در 
بازار هستيم و اين نه تنها يكي از اصول بازار سرمايه  ماست 
كه در همه جاي دنيا حمايت دولت ها در زمان بروز هيجانات 
همواره انجام شده است. به نظرم وزارت اقتصاد و سازمان 
بورس بايد يك بسيج دسته جمعي از حقوقي هاي بزرگ به 
همراه تزريق قابل توجه نقدينگي به بازار انجام دهند تا با 
ايجاد يك شوك نقدينگي بازار به مسير اصلي خود باز گردد.
2( در تحليل هاي قبلي اشاره شد كه وضعيت فعلي بازار 
ناشي از سردرگمي صنايع بزرگ كشور نظير پتروشيمي و 
فلزات و خودرو و... در كنار ابهامات سياسي پيش روي كشور 
است. در اين شرايط عمده تمركز بازار بر روند كوتاه مدت 
و اثرات ناشي از اخبار پيراموني بازار است. كشور بعد از يك 
شوك تورمي سنگين، كم كم آماده  رفتن به ركود مي شود. 
ركودي كه باعث به خ��واب رفتن بازارهاي��ي چون بازار 
خودرو هاي لوكس و خانه هاي گران قيمت ش��ده است و 
تقاضاي مصرفي را در اين دو بازار روانه خودروهاي ارزانتر و 
خانه هاي با متراژ كوچك تر و محله هاي ارزانتر كرده است. 
در ماه هاي آتي ركود معامالتي در بخش بزرگ تري از اين 
دو بازار مشاهده خواهد شد اما بعيد است كاهش قيمتي در 
كار باشد و ركود معامالتي تا چند فصل ادامه خواهد داشت 
تا قدرت خريدها تقويت ش��ود. در خصوص بورس توجه 
كنيد كه بازار سهام همواره با يك فاز تاخير به شوك هاي 
تورمي پاسخ مي دهد و اين الگو همواره در بازار تكرار شده 
است. در شرايط فعلي رفته رفته شاهد انباشت تقاضا در بازار 
خواهيم بود و بورس به عنوان ارزنده ترين بازار بعد از ركود 

كامل بازارهاي رقيب دوباره پررونق خواهد شد.

موضوع ديپلماسي اقتصادي 
چند سالي است كه در كشور 
مط��رح ش��ده و ديدگاه هاي 
متفاوتي درباره آن وجود دارد. 
بر اساس اظهارات رييس مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران گاهي 
از آن به عن��وان بازاريابي ياد 
مي ش��ود و گاهي آن را برابر با 
حضور در بازار كشورهايي كه روابط سياسي گسترده با 
آنها داريم، مي دانند. چنانچه در كشور تعريف درست و 
دقيق از اين مفهوم مهم ارايه نشود، دست پيدا كردن به 
آن غيرممكن خواهد بود. بدين ترتيب بايد اذعان داشت 
ديپلماسي اقتصادي تالش براي يافتن جايگاه واقعي 
ايران در سطح بين المللي متناسب با تغييراتي است كه 
شاهد آن هس��تيم و در اين راستا هم بايد به شرق و هم 
به غرب توجه داشته باشيم. گاهي ديپلماسي اقتصادي 
را برابر با بازاريابي براي كاالهاي ايراني در نظر مي گيرند 
و گاهي منظور از ديپلماسي اقتصادي اين است كه در 
كشوري مانند سوريه كه هزينه زيادي پرداخت كرديم 
در روند بازسازي و استفاده از فوايد اقتصادي آن سهيم 
شويم. نظم موجود جهاني كه به طور عمده در دوران بعد 
از جنگ جهاني دوم و به ويژه بعد از جنگ سرد در جهان 
حاكم شد، اقتصاد ليبرال به رهبري امريكا و جهانشمول 
ش��دن آن بود. يكي از بزرگ ترين كش��ورهايي كه زير 
فشار اين نظم قرار گرفت ايران بود. حال كه اين نظم در 
حال تغيير است، ايران بايد جايگاه مناسبي براي خود 
متناسب با اين تحوالت، تعريف كند؛ هرچند تعاريفي 
از اين تغييرات در سطح جامعه ارايه شده، موجب عقب 
ماندن ايران در اين نظم جديد مي شود. گاهي اوقات با 
نگاهي ساده به اين عبارات كه نيازي به مراوده با بلوك غرب 
نداريم و مي توانيم بلوك شرق را جايگزين آن كنيم، مواجه 
مي شويم و گاهي مي شنويم كه اگر صبر كنيم، جايگاه دالر 
تضعيف و خود به خود تحريم هايي كه بر اساس مكانيسم 
دالر است، برطرف مي شود. صاحبان اين نوع نگرش بايد 
به برخي سواالت پاسخ بدهند كه آيا بازيگران اصلي اين 
تغييرات، تمايلي به تغيير سريع نظم موجود دارند؟ به نظر 
ادامه در صفحه 6 پاسخ خير است.   

در شرايطي كه نقدينگي كشور 
به باالي ۴ هزار و ۴00 تريليون 
تومان رسيده است، بسياري از 
تحليلگران به دنبال پاسخ اين 
پرسش هستند كه آيا افزايش 
حقوق هاي يك ميليوني اخير 
)كمي بيشتر يا كمتر(، تاثيري 
در بهبود وضعيت معيش��تي 
مردم و كاهش فقر دارد؟ اساسا دولت ها در ايران همواره از 
يك طرف درگير دور باطل »تورم« و از سوي ديگر »رشد 
حقوق و دستمزدها« هستند. چرخه اي بي حاصل كه انگار 
تمام شدني هم نيست و هر سال تكرار مي شود. اقتصاد ايران 
طي دهه هاي متمادي، تورم بلندمدت باالي 20 درصدي 
را تجربه كرده است. در دهه 90 خورشيدي متوسط تورم 
به 2۶ درصد و در سال هاي اخير به ۴0 درصد رسيده است. 
با توجه به اينكه دولت ها نتوانس��ته اند تورم را در نيم قرن 
گذشته مهار كنند، ناچار شده اند براي حفظ قدرت خريد 
مردم، ساده ترين و سهل انگارانه ترين روش را انتخاب كنند 
و سراغ افزايش حقوق و دستمزدها بروند. اين رشد حقوق ها 
از بخش دولت آغاز مي شود، اما از آنجا كه رشد حقوق يك 
زنجيره است، در گام بعدي به بازنشستگان در گام دوم به 
موسسات عمومي غيردولتي و در گام هاي بعدي به شاغالن 
بخش خصوصي و... مي رس��د. در اثر اين گزاره ها، ناگهان 
مي بينيم كه كل نظام حقوق و دستمزد كشور دچار افزايش 
شده است. اما اين روند چه تاثيري در اقتصاد دارد؟ در ادامه 

تالش مي كنم به آثار آن بپردازم. 
1( از آنجا كه اقتصاد ايران يك اقتصاد كارمحور اس��ت و 
اقتصاد سرمايه محور يا فناورمحور نيست، افزايش حقوق و 
دستمزد نيروي كار به  طور مستقيم بر روي هزينه هاي توليد 
اثر مي گذارد. با افزايش هزينه هاي توليد، دوباره تورم ايجاد 
مي شود. اين چرخه يك دور باطل را شكل داده كه اقتصاد 
ايران را در چاه ويل عميقي قرار مي دهد. تا زماني كه تورم 
در اين اقتصاد مهار نشود، اين چرخه ادامه خواهد داشت. 
نتيجه اين چرخه باعث افزايش فقر، كاهش قدرت خريد و 
شكاف طبقاتي مي شود. نتيجه اين نوع تصميم سازي هاي 
غلط اما فقط در اتمسفر اقتصادي باقي نمي ماند و در ادامه 
باعث نزول حوزه فرهنگ، رش��د آسيب هاي اجتماعي، 
كاهش مشاركت هاي سياس��ي و... مي شود. در واقع عدم 
مهار تورم، متغيري اس��ت كه تمام بخش هاي اقتصادي، 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در مي نوردد. خطاي بزرگي 
در تمام طول سال هاي گذش��ته ادامه دارد و آن اينكه به 
جاي مهار تورم )علت( س��راغ معل��ول )افزايش حقوق و 

دستمزدها( رفته ايم. 
2( بايد توجه داش��ت افزايش حقوق و دستمزد هرچند 
از كاركنان دولت آغاز مي ش��ود، اما در ادامه كل شاغالن 
كش��ور را در بر مي گيرد. در مراحل بعدي، صندوق هاي 
بازنشستگي كشور كه همين امروز هم دچار شرايط بحراني 
هستند، با افزايش دس��تمزدها بحران هاي عميق تري را 
تجربه مي كنند. چرا كه پس از افزايش حقوق شاغالن، اين 
بازنشستگان هستند كه مطالبه افزايش دستمزدشان را 
دارند. پس از آن هم نوبت به كاركنان بخش خصوصي و... 
مي رسد كه مطالبه افزايش دستمزد داشته باشند. مساله 
ادامه در صفحه 2 مهم تر اما... 

ممكن اس��ت ب��راي خيلي 
از اف��راد زندگ��ي ب��ه نظ��ر 
خسته كننده بيايد. خيلي از 
افراد وقتي صبح از خواب بيدار 
مي شوند، هيچ انگيزه و انرژي 
براي انجام كارهاي روزانه خود 
ندارن��د، مدام از خود س��وال 
مي كنند كه چ��را بايد تالش 
كنم. شايد اصال اين سوال را هم نپرسند اما توان تالش 
كردن را نداشته باشند. هميشه خسته هستند، انگار 
تمام انگيزه هايش��ان حتي براي انج��ام كارهايي كه 
دوستش داشتند از بين رفته است، اين رفتارها فرد را 
منزوي مي كند، حلقه اطرافيان و دوس��تانش را از بين 
مي برد. همين دور ش��دن ها باعث مي شود كه قدرت 
افكار منفي در ذهن او بيش��تر و بيشتر شود. تمام اينها 
به دليل پديده اي به نام »نشخوار فكري« اتفاق مي افتد. 
به اين ترتيب مالل و خستگي از زندگي در اثر »نشخوار 
فكري« در طول شبانه روز افزايش مي يابد. فرد ممكن 
است ساعت ها به مسائل منفي فكر كند، نتيجه گيري ها 
منفي در ذهن خود داشته باشد و در نهايت هم به اين 
مساله برس��د كه ادامه دادن كارهايي كه تا امروز انجام 
مي داده نمي تواند برايش مثبت باشد. او از هدف هايش 
دور مي ش��ود، از تالش دس��ت بر مي دارد و زندگي در 
روزمرگي خسته كننده اي را بر مي گزيند كه مي تواند 
نتايج بدي برايش در پي داشته باشد. در واقع نشخوار 
كردن افكار منفي در ذه��ن و طي مدت زمان طوالني 
منجر به اين مي ش��ود كه فرد درب��اره وقايع و اتفاقات، 
نتيجه گيري هاي منفي داشته باشد و اين افكار منفي 
را به زندگي روزمره خود وارد كند.  در شرايط »نشخوار 
فكري« آنچه در دنياي واقعي اتفاق و رقم مي خورد با آنچه 
فرد در ذهن خود مي پروراند، متفاوت است. »نشخوار 
فكري« در واقع همان نشخوار كردن افكار منفي در ذهن 
است كه نهايتا منجر به افزايش حس مالل و خستگي 
از زندگي مي شود. بر خالف باور بسياري از افراد كه مدام 
در حال »نشخوار فكري هستند« زندگي خسته كننده 
نيست بلكه اين انرژي ما اس��ت كه بعضا براي زندگي 
كردن گرفته مي شود و...  ادامه در صفحه 8

محمد  قاسميمحسن عباسي

وحيد شقاقي شهري

 تورم 
و بورس

تورم در اي��ران را مي ت��وان به 
يك كوه يخ بزرگ تشبيه كرد 
كه هم��واره وج��ود دارد با اين 
تفاوت كه هميشه فقط قسمت 
كمي از آن ديده مي شود و بازار 
س��رمايه هم به عنوان يكي از 
هوشمندترين بازارها بيشترين 
واكن��ش را به اقتصاد نش��ان 
مي دهد. وي با اشاره به تاثير زيان انباشته      بانك ها بر اقتصاد 
و تورم گفت: بانك ملي با زيان انباشته ۷0 هزار همتي كه 
خواه ناخواه بر دوش اقتصاد سنگيني مي كند تاثير خود را 
به تدريج نشان مي دهد، بنابراين اگر شيب تورم كم شده 
دليلي بر اين نيست كه تورم كم مي شود، بلكه فقط سرعت 
بروز آن كم شده و وقتي كه شيب تورم كم مي شود نگراني ها 
بيشتر به سمت و سوي جامپ ارزي مجدد مي رود كه خود را 
به صورت مستقيم در دالر نشان مي دهد. بايد توجه داشت 
كه ما به كف     هاي خوبي رسيده ايم، شاخص RSI جاي خوبي 
است و P/ E بازار عددي خوب و حدود پنج است. اين يعني 
اگر بستر مناسب باشد بازار پتانسيل رشد دارد و هفته آينده 
بازار مي تواند بهتر از روزهاي گذشته باشد. بازار سهام در 
مهرماه امسال نيز مانند شهريور يك روال نزولي را دنبال كرد. 
فصل مشترك هر دو ماه گذشته در دو تا سه كندل ابتدايي 
 ماه بود كه به صورت سبز ظاهر شد و مابقي  ماه آهنگ نزولي 
داشتند، البته شدت نزول در مهرماه تا اينجاي كار به مراتب 
كمتر از شهريور ماه بود و دقيقا مثل سنت سال هاي گذشته 
شهريوري پرحاشيه و مهر سرخ پوشي داشتيم و اين خرافه 
كه همچنان در بازار وجود دارد به حقيقت پيوست. از ابتداي 
مهرماه تاكنون شاخص RSI فقط يك روز از محدوده اشباع 
ف��روش 30 تجاوز كرد و تمامي 25 روز مهر ماه در منطقه 
اشباع فروش قرار داشت، با توجه به اينكه شاخص كل افت 
شديدي داشت، ش��اهد كاهش P/ E در بازار بوديم كه به 
كمترين ميزان خود يعني حدود 25/ 5 رسيد  كه در ۶ سال 
 گذشته كم     نظير بود. عالوه بر اين ارزش دالري بازار به شدت 
كاهش يافته به طوري كه ارزش دالري فعلي بازار با سال 9۸ 
برابري مي كند. تقريبا مي توان گفت سهامي كه از منظر 
بنيادي وضعيت بهتري دارند راه خود را از بازار جدا كردند و 
انتظار مي رود از...  ادامه در صفحه 8

سوسن سيفعلي عصاري



هرچند در روزهاي ابتدايي حمله روس��يه ب��ه اوكراين، 
بس��ياري از تحليل گران گمان مي كردند كه اين جنگ 
كوتاه مدت خواهد بود يا با توقف حمالت روسيه يا با تسليم 
شدن كي يف به پايان خواهد رسيد اما با گذشت چند ماه 
از آغاز اين نبرد، هيچ چش��م انداز دقيقي براي رسيدن به 
آتش بس وجود ندارد. هرچند مسكو توانسته بخش هايي 
از اوكراي��ن را به خاك خود متصل كند و حتي از برگزاري 
همه پرسي براي پيوستن به روسيه در اين مناطق سخن 
مي گويد اما اوكراين نيز در هفته هاي گذشته بيكار ننشسته 
و بخش هايي از خاك خود را از دست سربازان روس خارج 
كرده است. دو طرف مي گويند هيچ يك از مقدمات آغاز 
گفت وگوها براي آتش بس فراهم نيس��ت و از اين رو تمام 
طرح هايي كه از سوي دولت هاي مختلف ارايه شده نيز بدون 
رسيدن به هيچ يك از اهداف خود به بن بست رسيده اند. در 
كنار تغييرات سياسي كه اين جنگ در ماه هاي گذشته به 
وجود آورده، اوضاع اقتصادي جهان نيز به شكل جدي تغيير 
پيدا كرده است. اروپا و امريكا پس از آغاز اين حمله، روسيه 
را تحريم كردند كه اصلي ترين نتيجه آن، افزايش قيمت 
انرژي در جهان بود. هرچند اروپا توانسته قيمت گاز را در 
آستانه آغاز فصل سرد مديريت كند اما از دست رفتن يكي 
از منابع اصلي واردات گاز باعث شده ترديدهاي زيادي در 
اين زمينه ايجاد شود. از طرف ديگر، با توجه به اينكه روسيه و 
اوكراين از اصلي ترين تامين كنندگان غالت و به طور خاص 
گندم جهان به شمار مي روند، افزايش قيمت مواد غذايي نيز 
باعث شده تورمي كم سابقه در ماه هاي گذشته، بسياري 
از كشورهاي اروپايي و حتي شرقي را تحت تاثير خود قرار 
دهد. هرچند با گذش��ت چند هفته از آغاز اين نگراني ها، 
به نظر مي رس��د ابعاد بحران اقتصادي به آن حدي كه در 
ابتدا پيش بيني مي شد نيست اما جديدترين بررسي هاي 
اكونوميست نشان مي دهد كه شرايط تغيير كرده است. به 
نظر مي رسد روسيه توانسته اقتصاد خود را در برابر مشكالت 
مقاوم كند اما همچن ان درباره ادامه مس��ير اروپا، شك و 
ترديدهايي وجود دارد، هرچند بحران هاي بزرگ روسيه 
همچنان پابرجا هستند. تحريم هاي غرب كه در پاسخ به 
حمله والديمير پوتين به اوكراين آغاز شد، به چشم انداز 
بلندمدت روسيه آسيب رسانده است. پيش بيني ها نشان 
مي دهد كه مسدود كردن نهمين اقتصاد بزرگ جهان از 
دسترسي به فناوري و تخصص خارجي، پتانسيل رشد آن 
را تا نصف كاهش داده است. توليد نفت و گاز، رگ حياتي 
اقتصاد روس��يه، ۳ درصد كمتر از پيش از حمله اس��ت و 

ممكن است پس از اجرايي شدن تحريم هاي اروپايي در 
ابتداي سال، كاهش بيشتري پيدا كند. ليام پيچ از مشاوران 
كپيتال اكونوميكس مي گويد در شش ماه اول جنگ بين 
۲۵۰ تا ۵۰۰ ه��زار روس از كش��ور گريخته اند كه تعداد 
زيادي از آنها در روسيه داراي تحصيالت عالي و دستمزد 
باال بوده اند. تصميم اخير پوتين براي راه اندازي بسيج نسبي 
ضربه اقتصادي بزرگ تري وارد كرده است. در حالي كه مردم 
دوباره نگران آينده كشور هستند، اين تصميم هجوم بانكي 
كوچكي ايجاد كرد. بر اساس برآوردهاي ما، روس ها در ماه 
سپتامبر ۱۴ ميليارد دالر از سپرده هاي روبلي خارج كردند 
كه تقريبا يك سوم بيش��تر از ماه فوريه است. حدود ۳۰۰ 
هزار روس ديگر احتماال فرار كرده اند اين مساله بر كاهش 
بيشتر نيروي كار دامن مي زند و در نتيجه تورم را تشديد 
مي كند. تورم اصلي به ش��دت از اوج خود كاهش يافته اما 
فش��ار قيمت در بخش خدمات نيروي كاربر در حال بدتر 
شدن اس��ت. با وجود اين مشكالت، ركود احتماال اكنون 
به پايان رس��يده است. بسياري به داده هاي رسمي توليد 
ناخالص داخلي ش��ك دارند، اما مي توان از طيف وسيعي 
از منابع فعال بودن را احساس كرد. بانك گلدمن ساكس 
يك »شاخص فعاليت جاري« توليد مي كند كه وضعيت 
اقتصادهاي جهان را ماه به ماه دنبال مي كند. همانطور كه 
در نمودار زير مشخص است، داده ها حاكي از آن است كه 

فعاليت روسيه زنده تر از س��اير كشورهاي بزرگ اروپايي 
است. يك شاخص هزينه هاي انجام شده كه توسط بانك 
روسي اسبربانك اندازه گيري مي ش��ود، به دنبال فرمان 
بسيج متزلزل شد، اما از آن زمان افزايش يافته است. توليد 
در صنعت خودرو كه چند ماه پيش عمال به صفر رسيده 
بود نيز بازگشته و نشان مي دهد كه توليدكنندگان از خارج 
از غرب مواد اوليه خود را تامين كرده اند. از نظر دالر، واردات 
ماهانه كاالهاي روسيه در حال حاضر تقريبا به طور قطع از 
ميانگين سال گذشته فراتر رفته است. صندوق بين المللي 
پول در پيش بيني هاي اخير خود چشم انداز روسيه براي 
س��ال ۲۰۲۲ را ارتقا داد. در ماه آوريل تصور بر اين بود كه 
توليد ناخالص داخلي روس��يه ۸.۵ درصد كاهش خواهد 
يافت. اكنون انتظار كاهش ۳.۴ درصدي را دارد. اين موضوع 
جاي شگفتي ندارد، اما قابل مديريت است. در واقع، داده ها 
نشان مي دهد كه روسيه مي تواند هزينه هاي نظامي خود 
را حفظ كند. در ماه سپتامبر، دولت پيش نويس بودجه هاي 
سال هاي ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را ارايه كرد. به گفته الينا ريباكووا 
از گروه صنعتي موسسه مالي بين المللي، اين امر حاكي از 
افزايش زيادي در هزينه هاي مربوط به جنگ در سال هاي 
آينده است، به ويژه در مساله »امنيت« داخلي. با اجتناب 
از فروپاشي اقتصادي، آقاي پوتين انتظار دارد كه در داخل 
و خارج از كش��ور هزينه ها دو برابر ش��ود. در كنار روسيه، 

چين نيز شرايط اقتصادي بهتري را تجربه مي كند. چين 
روز دوشنبه گزارش داد كه توليد ناخالص داخلي سه ماهه 
سوم چين نسبت به سال گذشته ۳.۹ درصد رشد داشته 
كه باالتر از انتظارات است. اين اطالعات در ابتدا براي انتشار 
در هجدهم اكتبر تنظيم شده بود اما در اواخر اكتبر بدون 
هيچ توضيحي به تعويق افتاد تا بيستمين كنگره ملي حزب 
كمونيست از ۱۶ تا ۲۲ اكتبر برگزار شود. اما آمارهاي رسمي 
امروز دوشنبه يعني دقيقا يك روز پس از تثبيت قدرت شي 
جين پينگ نشان داد كه رشد رسمي ۳.۹ درصدي سه ماهه 
سوم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسيده 
كه در عين حال نسبت به سه ماهه دوم هم ۰.۴ درصد رشد 

داشته و بر اين اساس رشد ساالنه به ۳ درصد رسيد.
در امريكا نيز هرچند ش��رايط تا حدي كنترل شده اما به 
نظر مي رسد يكي از اصلي ترين نگراني ها، به حوزه مسكن 
اختصاص خواهد داشت. با نجات مكرر اقتصاد در ۱۵ سال 
گذشته، اكثر دولت هاي غربي وسوسه مي شوند كه دوباره 
به كمك بيايند. در امريكا ترس از فاجعه مسكن باعث شده 
است كه برخي از فدرال رزرو بخواهند سرعت افزايش نرخ 
بهره حياتي خود را كاهش دهد. بر اساس گزارش ها اسپانيا 
در حال بررس��ي محدود كردن پرداخت هاي فزاينده وام 
مسكن است و مجارستان اين كار را قبال انجام داده است و 
همزمان بايد انتظار داشته باشيم كه اين سياست از سوي 
كشورهاي بيشتري دنبال شود. اين مي تواند بدهي هاي 
دولت ها را بيش از پيش افزايش دهد و اين ايده را تشويق 
كند كه مالكيت خانه يك شرط بندي يك طرفه است كه 
توسط دولت حمايت مي شود و همچنين كمك چنداني 
به حل مشكالت اساسي كه بازارهاي مسكن كشورهاي 
ثروتمند را متالشي مي كند نخواهد داشت چرا كه بسياري 
از آنها ناشي از مداخله نادرست و بيش از حد دولت است، از 
يارانه هاي وام مسكن و ماليات هاي انحرافي گرفته تا قوانين 
برنامه ريزي طاقت فرسا. با پايان يافتن دوران نرخ هاي بهره 
پايين، بحران قيمت مسكن در راه است و هيچ تضميني 
براي بازار مس��كن بهتر در پايان وجود ندارد. سردي هوا، 
احتماال يكي از اصلي ترين چالش هاي دولتمداران اروپايي 
در هفته هاي آتي خواهد بود و نحوه عبور از آن نشانه مهمي 
را به اقتصاد جهان مخابره خواهد كرد. اگر اروپا بتواند بدون 
نياز به روسيه، زمستان را پشت سر بگذارد، احتماال دولت 
پوتين بايد خود را براي فشارهايي تازه نيز آماده كند اما اگر 
ش��رايط متفاوت شود، شايد همه چيز از جمله سرنوشت 

جنگ روسيه و اوكراين نيز متفاوت نوشته شود.

سياست
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 اولويت همكاري 
با سازمان هاي منطقه اي

رييس جمهور ب��ا بيان اينكه جمهوري اس��المي 
ايران در ادوار مختلف مشاركت مناسبي در اتحاديه 
كشورهاي حاشيه اقيانوس هند داشته است، عنوان 
كرد: همكاري هاي موثر با سازمان هاي منطقه اي 
اولويت سياست خارجي ماست. آيت اهلل دكتر سيد 
ابراهيم رييسي صبح در ديدار »سلمان الفاريسي« 
دبيركل اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، 
با اشاره به ظرفيت قابل توجه كشورهاي عضو اين 
اتحاديه بر برنامه ريزي براي همگرايي بيشتر اعضاي 
اتحاديه ب��راي افزايش بهره گيري ازاين ظرفيت ها 
تأكيد كرد. رييس جمهور با اشاره به جمعيت قابل 
توجه اين حوزه جغرافيايي و ظرفيت هاي موجود در 
اين منطقه، تقويت ارتباطات و تعامالت كشورهاي 
حاش��يه اقيانوس هند را مهم دانست و تاكيد كرد: 
همكاري هاي موثر با سازمان هاي منطقه اي اولويت 
سياست خارجي ماست و جمهوري اسالمي ايران 
آمادگ��ي دارد توانمندي هاي قاب��ل توجه خود را 
با كش��ورهاي عضو اتحاديه به اش��تراك بگذارد. 
رييس��ي لزوم بهره گيري از توانمندي هاي بانوان 
بخش هاي گوناگون اتحاديه را مورد تأكيد قرار داد 
و افزود: زنان در سال هاي پس از انقالب اسالمي در 
عرصه هاي اجتماعي، علمي، فرهنگي و س��المت 
در اي��ران توفيق��ات متعددي به دس��ت آورده اند 
كه مي تواند نمونه و الگوي��ي از حضور موثر زن در 
جامعه باشد. رييس جمهور با بيان اينكه جمهوري 
اس��المي ايران در ادوار مختلف مشاركت مناسبي 
در اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند داشته 
است، بر لزوم فعال تر شدن اين اتحاديه با استفاده 
از تجربيات گذشته به خصوص در سه حوزه فعال 
كردن اقتصاد آب��ي، توانمندي س��ازي اقتصادي 
بانوان و همكاري هاي علمي و فناوري تأكيد كرد. 
سلمان الفاريسي دبيركل اتحاديه كشورهاي حاشيه 
اقيانوس هند نيز با ابراز خرس��ندي از سفر به ايران 
و مالقات با رييس جمهور، اظهار داشت: ايران عضو 
فع��ال و موثر اتحاديه بوده و به ويژه دوره رياس��ت 
ايران بر دبيرخانه اين اتحاديه بس��يار ش��اخص و 
افتخارآميز اس��ت. وي با تقدير از ايفاي نقش موثر 
ايران در رياست كارگروه توانمندي سازي زنان در 
اتحاديه كشورهاي حاش��يه اقيانوس هند، افزود: 
جمهوري اس��المي همچني��ن در انجمن دانش و 
فناوري اتحاديه هم اقدامات موثر و خدمات شايان 

توجهي ارايه كرده است.

كالف سردرگم تورم و افزايش 
دستمزدها

 نحوه تامين مالي، اين رويكرد اس��ت. چون افزايش 
حقوق ها به منابع پايدار نياز دارد و دولت هاي ايراني از 
اين منابع پايدار بي بهره اند، ناچار به اتخاذ تصميمات 
غيراقتصادي و مخرب هس��تند كه باعث كس��ري 
بودجه هاي بيشتر مي شود. مثالي مي زنم تا مخاطب 
بهتر متوجه بحث ش��ود. دولت قصد دارد، حقوق و 
دس��تمزدها كارمندان را افزايش بدهد؛ محل اين 
افزايش ها از ف��روش اموال مازاد و دارايي هاي دولت 
عنوان شده اس��ت. مي دانيد كه دارايي هاي دولت، 
منبع درآمدي پايدار محس��وب نمي شود؛ مثل اين 
است كه ش��ما هر زمان بخواهيد رس��توران برويد، 
فرش زير پاي تان را بفروشيد؛ مگر يك خانواده چند 
فرش دارد كه بتواند مدام آنها را بفروشد؟ دارايي هاي 
دولت هم محدوديت هاي خاص��ي دارند و در ذيل 
منابع ناپايدار قرار مي گيرند. در واقع در س��ال هاي 
بعد، اين روند كسري بودجه را افزايش مي دهد. اين 
تصميم به تدريج، وضعيت صندوق هاي بازنشستگي 
را بحراني تر مي كند، كسري بودجه را عميق تر كرده 
و در دور باطل ايجاد شده، تورم را نيز افزايش مي دهد. 
تورم بيشتر، يعني اينكه ۱۰۰ تومان در جيب كارمند 
و بازنشسته و كارگر قرار مي دهيد و از جيب ديگر او 

۱۰۰۰ تومان برمي داريد.
۳( از اين منظر مس��يري كه طي ساليان گذشته و 
دهه هاي اخير طي شده، مسير خطايي بوده است. 
بايد ريشه را بخشكانيم، نه معلول را. علت مشكالت 
اقتصادي تورم اس��ت و تا زماني كه تورم مهار نشود، 
خود افزايش حقوق ها تورم زا خواهد بود. اما متاسفانه 
اين چرخه در حال تكرار اس��ت. چرخ��ه اي كه در 
حقوق كارگران تجربه ش��د، تورم آفريد؛ در افزايش 
حقوق معلمان تجربه ش��د و تورم را افزايش داد. در 
افزايش حقوق بازنشستگان تجربه شد، باعث تورم 
شد و اگر باز هم تجربه شود باز هم تورم را باال مي برد. 
وقتي حقوق كارمندان دولتي افزايش پيدا مي كند، 
كاركنان بخ��ش خصوصي هم خواس��تار افزايش 
حقوق مي شوند. به عنوان نمونه فردي كارمند بانك 
ملي اس��ت و حقوق دولتي مي گيرد. پس از افزايش 
حقوق كارمند بانك ملي، كارمند بانك ملت معترض 
مي ش��ود. بانك ملت، خصولتي است و كارمندانش 
اعتراض مي كنند. در مرحل��ه بعد، كارمندان بانك 
پارس��يان به عنوان كارمندان بخش خصوصي هم 
خواستار افزايش در دريافتي خود مي شوند. اين روند 
باعث افزايش نقدينگي در جامعه مي شود و تورم را 
باال مي برد. فقر را افزايش مي دهد و شكاف طبقاتي 
ايجاد مي كند. وقتي شوراي عالي كار حقوق كارگران 
را ۵7 درصد افزايش داد، م��ن در روزنامه »تعادل« 
يادداشتي نوشتم و اعالم كردم اين روند باعث كاهش 
توليد و تعديل نيروها و ظهور قراردادهاي پشت پرده 
ميان كارگران و صاحبان كار مي شود. بنابراين دولت 
به جاي افزايش حقوق ها بايد تالش كند تورم را مهار 
كند. همان ضرورتي ك��ه بارها وعده تحقق آن داده 
شده اما مانند بس��ياري از وعده هاي ديگر بر زمين 

مانده است.

رئيسمركزآمار:دريكحوزهبهدو
آمارنيازنداريم

ريي��س مركز ملي آمار ايران معتقد اس��ت كه راه حل 
اختالفات آماري بين دس��تگاه هاي مختلف، تمكين 
متولياني مانن��د بانك مركزي به فهرس��ت آمارهاي 
رس��مي اس��ت و دريك حوزه به دو آمار ني��از نداريم. 
جواد حس��ين زاده در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
چرا آمارهاي مختلفي درباره در يك موضوع از س��وي 
دستگاه هايي مانند مركز آمار و بانك مركزي منتشر 
مي ش��ود و چگونه مي توان اين مش��كل را حل كرد؟ 
گفت: راه حل اختالفات آماري در دنيا اين است كه يك 
فهرس��تي براي آمارهاي رسمي تدوين مي كنند كه 
در آن فهرست اوال مشخصات آمارهاي رسمي كشور 
تعيين مي ش��ود و ثانيا متولي توليد آن و تواتر زماني 
انتشارشان هم اعالم خواهد ش��د. وي اضافه كرد: در 
ايران نيز اين اتفاق افتاده اس��ت؛ به گونه اي كه حدود 
۵۰7 ش��اخص داريم كه در ليس��ت آمارهاي رسمي 
قرار گرفته و متولي آن نيز مشخص شده است. مدت 
زمان زيادي طول كشيد تا بتوان فهرست مورد نظر را 
گردآوري كنيم. رييس مركز ملي آمار ايران با بيان اينكه 
فهرست آمارهاي رسمي در همه كشورهايي كه از نظر 
آمار در رنكينگ رتبه خوبي دارند، وجود دارد، ادامه داد: 
اين فهرست پس از جلسات بررسي هاي بسيار زياد در 
باالترين مرجع سياس��ت گذاري كشور يعني شوراي 
عالي آمار به تصويب رسيده است كه براساس آن بانك 
مركزي وظايفي را در اين فهرس��ت دارد و مي توان به 
آمارهايي از جمله نقدينگي، س��پرده ها و موضوعات 

مرتبط با ارز اشاره كرد.

   آمار نرخ تورم، بيكاري در حيطه وظايف 
مركز آمار بوده است

حسين زاده اظهار كرد: از سوي ديگر آمارهايي مانند 
نرخ تورم، رش��د اقتصادي، بيكاري و غيره نيز از جمله 
آمارهايي اس��ت كه در اين فهرست در حيطه وظايف 
مركز آمار بوده و تقس��يم كار در زمينه ش��اخص هاي 
آمار رسمي مشخص ش��ده و به تصويب شوراي عالي 
نيز رسيده است اما مساله مهم تمكين به اين فهرست 
بوده كه دستگاه ها بايد نسبت به آن تمكين كنند. وي با 
بيان اينكه تمكين كردن يا نكردن به فهرست  آمارهاي 
رسمي وظيفه مركز آمار نيست در پاسخ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه آيا دوگانگي در ارايه آمارها اختاللي در 
تصميم گيري و سياست گذاري ايجاد نمي كند؟ اظهار 
كرد: اساسا متولي آمارهاي رسمي كش��ور و ارايه آن 
مركز آمار اس��ت كه از سوي معاون اول رييس جمهور 
و ش��خص رييس جمهور بارها اين موضوع اعالم شده 
است. حتي رهبر انقالب نيز اختالف در آمارها را باليي 
بزرگ عنوان كردند؛ بنابراين همانطور كه در دنيا مرجع 
توليد ش��اخص هاي آماري مشخص اس��ت نيازي به 
داشتن دو آمار در يك موضوع واحد نداريم. البته مركز 
آمار و آمارهاي ارايه شده از سوي اين مركز مورد استناد 
دس��تگاه هاي مختلف تصميم گيري است و همواره به 
اعداد و ارقام ما اس��تناد مي شود. رييس مركز ملي آمار 
ايران درباره تف��اوت روش ثبتي مبنا در سرش��ماري 
نفوس و مسكن با شيوه سنتي آن، گفت: در روش سنتي 
اجراي سرش��ماري نفوذ و مسكن ماموران سرشماري 
به خانواره��ا مراجعه مي كردند يا به ش��كل اينترنتي 
مردم پرس��ش نامه هايي را تكمي��ل مي كردند يعني 
آمارهاي مربوط به سرشماري نفوس و مسكن به صورت 
خوداظهاري اس��ت كه از س��ال ۱۳۳۵ اين روش اجرا 
مي شود اما در دنيا شيوه هاي جديدي مانند ثبتي مبنا 
با سرعت قابل توجهي اجرا مي شود. حسين زاده اضافه 
كرد: در شيوه ثبتي مبنا به اين شكل انجام مي شود كه 
به جاي مراجعه به مردم به داده ها و اطالعاتي كه آنها در 
پايگاه هاي اداري از نفوس و مسكن ثبت مي كنند، مراجعه 
مي ش��ود و از دريافت لينك اين اطالعات سرشماري 
نفوس و مسكن و ويژگي هاي آن حاصل مي شود. البته 
اين پروژه بسيار بزرگ و ملي است كه به گفته معاون اول 
رييس جمهور تنها وظيفه مركز آمار نبوده و همه نظام و 
دستگاه ها بايد براي اجراي هرچه بهتر آن مشاركت كنند.

درخواست مسدودي 
حساب هاي سه بانك

رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي از امضاي 
نخس��تين ق��رارداد تس��هيالت ماناي��ي به بخش 
خصوص��ي به مبلغ هف��ت ميليون ي��ورو خبر داد 
و گفت: ح��دود ۲۵ درصد از تس��هيالت صندوق 
توس��عه ملي معوق ش��ده كه براي بازپرداخت آن 
از بانك مركزي درخواس��ت كردي��م طبق قانون، 
حساب سه بانك را مسدود و معوقات ما را برداشت 
كند. مهدي غضنفري در مراسم امضاي نخستين 
قرارداد تسهيالت مانايي با بخش خصوصي اظهار 
كرد: اينك��ه موضوعي مانند پرداخت تس��هيالت 
مانايي ش��ش ماه پس از تصويب در حالي اجرايي 
شده، خبر خوبي است و نشان مي دهد كه برخالف 
دستگاه هاي دولتي كه اينرسي سازماني بااليي دارند 
و سرعت اجرايي آنها پايين است توانستيم در مدت 
زمان كوتاهي تسهيالت مانايي را در اختيار بخش 
خصوصي قرار دهيم.  وي افزود: تفاوت تس��هيالت 
مانايي با تس��هيالت ارزي و ريالي اين است كه در 
گذش��ته صندوق توسعه ملي تس��هيالت ارزي را 
ريالي طبق ضرورت به متقاضيان پرداخت مي كرد 
اما از اين به بعد مي توانيم بگوييم تسهيالت هم ريالي 
ه��م ارزي مي تواند قابل پرداخت باش��د به معناي 
اينكه تس��هيالت مانايي در واقع تسهيالت ريالي 
متصل به ارز است. وي ادامه داد: البته در اين فرآيند 
نمي خواهيم ريسك تسهيالت را به بخش خصوصي 
منتق��ل كنيم اما بايد بخ��ش خصوصي و صندوق 
توس��عه ملي به يكديگر كمك كنند تا بتوانيم يك 
فرآينده بالنده را بسازيم. رييس هيات عامل صندوق 
توسعه ملي اظهار كرد: گرچه بخش خصوصي مانند 
بخش دولتي اينرسي س��ازماني ندارد اما در زمان 

بازپرداخت بايد حواسش به تعهدي كه داده باشد.

روسيهوچين،اروپاراكنارميزنند؟

سخنگويوزارتخارجه:

رييسقوهقضاييهخبرداد

اقتصاد جهان؛ در آستانه فصل سرد

براي توافق، منتظر زمستان نيستيم

آغازرسيدگيبهپروندههايعناصرقضاياياخير

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با بيان اينكه امريكايي ها 
دچار دوگانگي هستند، افزود: اگر امريكايي ها روي تحوالت 
داخلي اين روزهاي ايران ش��رط بندي كرده اند اش��تباه 
كرده اند. ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه صبح 
دوشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه برخي از مقامات امريكايي مدعي 
شده اند كه نيروهاي ايران در منطقه كريمه براي كمك به 
روس ها حضور دارند، افزود: اين خبر را تكذيب مي كنيم. 
انتشار اينگونه اخبار در راس��تاي جنگ و كارزار رسانه اي 
است كه عليه ايران ايجاد شده است. اين اخبار كذب با هدف 
فرافكني منتشر مي شود. س��خنگوي وزارت امور خارجه 
همچنين در پاسخ به اين سوال كه يكي از مقامات پارلمان 
آذربايجان به اظهارات وزير خارجه در مورد غيرقابل قبول 
بودن تغيير مرزها در منطقه واكنش نشان داده و اظهاراتي 
را عليه مانور اخير ايران در رود ارس داشته ، گفت: در ارتباط 
با مانور نظامي ايران در منطقه ارس مقامات رسمي و نظامي 
ايران اظهارنظر كرده اند و اهداف برگزاري اين مانور را تشريح 
كرده اند. اين ديپلمات ارشد كشورمان با بيان اينكه اساسا 
اين مان��ور از قبل برنامه ريزي ش��ده و مبتني بر تمرينات 
دوره اي نيروهاي مسلح ايران است، تاكيد كرد: همانطور كه 
بارها گفته ايم مانورهاي نيروهاي مسلح ما در منطقه عليه 
هيچ دولت همسايه اي نيست. همسايه ها براي ما اهميت 
دارند. توس��عه روابط با آنها براي ما در اولوي��ت قرار دارد و 
حفظ امنيت مرزهاي مشترك براي ايران يك موضوع مهم 
و راهبردي است. كنعاني در اين راستا ادامه داد: آنهايي كه 
بايد پيام مانورهاي نظامي ايران را بگيرند و مخاطب مانورها 

هستند پيام را گرفته اند و خواهند گرفت. همانطور كه پيش 
از اين بارها در همين جا گفت��ه ام روابط ايران و آذربايجان 
روابط دوستانه اي اس��ت و در مورد اين مانور قبال از طريق 
مجاري معمول و موجود بين دو كش��ور اطالع رس��اني به 
مقامات آذربايجان صورت گرفته است. كنعاني همچنين 
با بيان اينكه خوشبختانه روابط بين دو كشور در حوزه هاي 
نظامي نيز سازنده، خوب و رو به جلو است، ادامه داد: آنچه 
بر آن تاكيد داريم اين است كه مرزهاي بين المللي منطقه 
و ژئوپلتيك منطقه نبايد تغيير كند و حضور بيگانگان در 
مرزهاي مشترك مخل امنيت و منافع جمعي منطقه است و 
اين موضع رسمي ايران است كه بارها بر آن تاكيد كرده است. 
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال ديگري 
در ارتباط با ادعاي رس��انه هاي غربي در مورد اس��تفاده از 
پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين و همچنين همكاري هاي 
نظامي تهران و مسكو تصريح كرد: روابط ايران و روسيه در 
زمينه هاي مختلف رو به رشد است و يك رابطه همه جانبه 
است. اين روابط مبتني بر منافع و مصالح دو كشور و همچنين 
مبتني بر چارچوب هاي قانوني است و متعارض با هيچ روند 
بين المللي نيست. در اين مسير كشورها آزاد هستند كه 
روابط خود را مبتني بر مناف��ع و مصالح دو طرف به پيش 
ببرند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي 
در ارتب��اط با روابط ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و 
اظهارات اخير وزير خارجه مبني بر توافق ايران و آژانس در 
مورد چگونگي پاسخگويي به سواالت و اينكه آيا تاكنون 
پاسخگويي به س��واالت انجام شده و در اين زمينه تبادلي 
بين ايران و آژانس صورت گرفته است، گفت: روابط ايران و 

آژانس سازنده است و به رغم اشكاالت و به عبارتي خللي كه 
در خصوص برخي از موضوعات فني بين ايران و آژانس در 
نتيجه شيطنت البي رژيم صهيونيستي به وجود آمد ما با نگاه 
سازنده به همكاري خود با آژانس بين المللي ادامه مي دهيم و 
مجددا اين روابط و همكاري در مسير خوبي قرار گرفته است. 
وي به سفر چندي پيش رييس سازمان انرژي اتمي كشور به 
وين و ديدارش با آقاي گروسي مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي اش��اره كرد و گفت: در پي اي��ن ديدار و روابط 
دوجانبه خوشبختانه در حال حاضر مسير مذاكرات فني و 
همكاري هاي ايران با آژانس در مسير خوبي قرار گرفته است. 
معتقديم همكاري هاي ما با آژانس در مسير خوبي قرار دارد و 
مي توانيم در اين چارچوب گام هاي خوب و مثبتي در مسير 
همكاري دو جانبه داشته باشيم. سخنگوي وزارت خارجه 
همچنين در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با آخرين روند 
مذاكرات رفع تحريم ها اظهار كرد: با مذاكراتي كه صورت 
گرفته زمينه براي جمع بندي توافق و بازگشت طرف ها به 
توافق فراهم است. صورت مساله در اين زمينه روشن است. 
جزييات و گام هايي كه بايد برداشته شود مشخص است و به 
نظر مي رسد كه در اين زمينه اراده سياسي امريكايي ها محل 
ترديد است و اگر آنها از اراده سياسي الزم برخوردار باشند 
زمينه براي انجام گام هاي بعدي جهت حصول توافق فراهم 
است. وي در پاسخ به اين سوال كه برخي مي گويند در اين 
زمينه ايران منتظر فرا رسيدن زمستان در اروپاست، گفت: ما 
منتظر چيزي در اين زمينه نيستيم. منتظر زمستان نيستيم 
و در اولين روزي كه امريكايي ها اراده خود را نشان دهند ما 
مي توانيم در مسير حصول توافق حركت كنيم. ما نيازمند 

هيچ بازه زماني نيستيم. ما اثبات كرده ايم كه پايبند به ميز 
مذاكره هستيم. ما مذاكره براي مذاكره انجام نمي دهيم. 
مذاكره مي كنيم كه به اجراي توافق برگرديم. همانطور كه 
پيش از اين گفته ام ايران كشوري است كه در عمل نشان 
داده كه اگر توافق كند به روند اجراي توافق پايبند است و به 
تعهدات خود عمل مي كند و ما با طرفي مواجه هستيم كه 
پيش از اين از توافق خارج شده و به تعهدات خود عمل نكرده، 
در همين چارچوب براي توافق نيازمند تضمين هستيم كه 
رفتار گذشته تكرار نشود. سخنگوي وزارت خارجه همچنين 
در پاسخ به سوال ديگري در مورد اعزام سفير جديد ايران به 
يمن نيز گفت: ان شاءاهلل با بهبود شرايط امنيتي و سياسي در 
يمن و ايجاد زمينه براي اعزام سفير جديد ايران به يمن اين 
اتفاق خواهد افتاد. تعيين سفير جديد ايران در يمن و اعزام 
آن به اين كشور براي ايران اولويت است و با بهبود شرايط در 
يمن ان شاءاهلل اين موضوع انجام مي شود. وي در پاسخ به 
اين سوال كه با توجه به اين صحبت ها آيا سفير جديد ايران 
در يمن تعيين شده اس��ت، گفت: ان شاءاهلل سفير جديد 
تعيين مي شود. س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در 
پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با آخرين تحوالت در مورد 
مذاكرات ايران و عربستان نيز گفت: همانطور كه مي دانيد 
پيش از اين پنج دوره مذاكره بين دو كشور صورت گرفته 
و خوشبختانه زمينه براي ورود به مرحله ديگر كه انجام 
گفت وگوهاي سياسي بين مقامات دو كشور باشد مهيا و 
فراهم است و معتقديم كه اگر توافقات صورت گرفته در 
دوره هاي قبلي مذاكرات اجرايي و عملياتي ش��ود امكان 

ورود دو كشور به يك مرحله بهتر و سازنده تر وجود دارد.

رييس قوه قضاييه گفت: همكاران قضايي ما ضمن التزام 
به موارد قانوني، تالش كردند تا در حدود كمتر از يك  ماه 
كيفرخواست بس��ياري از عناصر اغتشاشات و قضاياي 
اخير را صادر و به دادگاه ارس��ال كنند؛ اين پرونده ها در 
دادگاه تعيين وقت شده است و رسيدگي به برخي از آنها 
نيز شروع شده است. رييس قوه قضاييه با اشاره به عوامل 
شكست و هزيمت دشمن در اجرا و پيشبرد پروژه تهديد 
امنيت ايران اسالمي در اتفاقات اخير، گفت: مردم بصير و 
هوشيار و واليتمدار ايران اسالمي به سرعت به پشت پرده 
اتفاقات و قضاياي اخير پي بردند و متوجه شدند كه برخي 
مسائل مطرح ش��ده صرفًا بهانه است و هدف دشمن و 
عوامل او مقوله و موضوع ديگري است؛ لذا به هيچ وجه با 
دشمن همراهي نكردند؛ همچنين مسووالن و متوليان 
انتظامي، امنيتي و قضايي ني��ز در اين قضايا به صورت 
مطلوب به وظايف خود عمل كردند. رييس دستگاه قضا 
بيان داشت: در اين ميان نكته مهم تر، هدايت هاي مقام 
معظم رهبري بود كه نقشه هاي دشمنان را به درستي 
ب��راي مردم تفهيم و تبيين كردند و ب��ا كالم نافذ و نافع 
خود، توطئه هاي دشمنان را خنثي گرداندند. وي با اشاره 

به اقدامات احمقانه  و جاهالنه اي كه دشمنان و عوامل آنها 
در قضايا و اغتشاشات اخير انجام دادند، گفت: حماقت ها و 
سبك مغزي هاي دشمنان و عوامل آنها و انجام اقداماتي 
نظير آتش زدن قرآن و پرچم ايران و برداش��تن حجاب 
از س��ر زن هموطن با زور و بيان الفاظ و عبارات ركيك 
و زش��ت از جمله مواردي بود كه سبب شد مردم فهيم 
و بصير ايران به س��رعت به ماهيت اين قضايا پي ببرند و 
متوجه شوند كه عناصر حاضر در اين اتفاقات دوستدار 
و حامي زنان و مردان ايراني نيستند و با مفهوم و مقوله 
حقوق بشر هم بيگانه اند.  رييس قوه قضاييه در ادامه از 
اقدامات مس��ووالن قضايي در مراجع و مراكز مختلف 
كه براي رسيدگي به اتفاقات اخير علي رغم حجم باالي 
كار روزمره، تالش ش��بانه روزي مصروف كردند، تقدير 
به عمل آورد و اظهار كرد: در قضاياي اخير تالش ش��د 
افراد و عناصر كم گناه و نادم و پشيمان با لحاظ ترتيبات 
قانوني، زودتر آزاد شوند؛ همچنين با وصف اينكه الزاماتي 
قانوني براي مقامات قضايي از حيث رسيدگي ها، ابالغ ها، 
فاصله بين كيفرخواس��ت و ارايه آن به دادگاه و تعيين 
وقت دادگاه وجود دارد، همكاران قضايي ما ضمن التزام 

به موارد قانوني، تالش كردند تا در حدود كمتر از يك  ماه 
كيفرخواست بس��ياري از عناصر اغتشاشات و قضاياي 
اخير را صادر و به دادگاه ارس��ال كنند؛ اين پرونده ها در 
دادگاه تعيين وقت شده اس��ت و رسيدگي به برخي از 
آنها نيز شروع شده است؛ در هفته جاري نيز در محاكم 
تهران و برخي اس��تان ها نيز رسيدگي به پرونده برخي 
ديگر از عناصر اغتشاشات اخير شروع مي شود.  رييس 
قوه قضاييه تاكيد كرد: محاكمه كساني كه در قضاياي 
اخير مرتكب جنايت ش��دند و با عناص��ر ضدانقالب 
در داخل و خارج و بيگانگان مرتب��ط بودند، با دقت و 
طبق قانون انجام خواهد گرفت و اين افراد وفق قانون 
مجازات خواهند ش��د و اين مجازات بازدارنده خواهد 
بود.   محسني اژه اي در ادامه نشست با اشاره به جلسه 
اخير خود با جمعي از متخصصين و نخبگان رشته هاي 
مختلف علمي، دانش��گاهي، اقتصادي و صنعتي، به 
يكي از موارد مطروحه در جلسه مزبور ناظر بر ضرورت 
جذب و به كارگيري افراد متخصص براي س��مت ها و 
مناصب تخصصي اشاره كرد و اظهار داشت: بايد امور و 
مديريت ها را به متخصصين واجدشرايط سپرد؛ بعضًا 

مشاهده مي شود كه برخي كارها و مديريت ها به افراد 
غيرمتخصص سپرده مي شود؛ قطعاً در اين  صورت كار به 
درستي پيش نمي رود؛ لذا تخصص گرايي و به كارگيري 
و گماردن افراد متخصص در سمت ها و پست ها امري 
الزم و ضروري است و اين مهم نيز بايد بيش از پيش در 
دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرد.رييس قوه قضاييه 
در ادامه با اش��اره به حضور اخير خود در جلسه هيات 
عمومي ديوان عالي كشور براي دومين بار طي يك سال 
اخير، ضمن تقدير از خدمات و زحمات حجت االسالم 
والمسلمين مرتضوي مقدم رييس اين ديوان و معاونان 
وي و قضات ش��ريف اين مرجع معظ��م قضايي، بيان 
داش��ت: ورودي پرونده ها به ديوان عالي كش��ور رو به 
افزايش است؛ براي اين موضوع بايد چاره جويي شود؛ 
يكي از تدابير و عالج ها در اين قضيه توجه هر چه بيشتر 
و اهتمام تام محاكم و دادگاه هاي بدوي در صدور آراء و 
احكام متقن و محكم است؛ بدون ترديد اتقان هر چه 
بيشتر آراء و احكام دادگاه هاي بدوي هم براي مردم 
س��ودمند و نافع است و هم موجبات تقليل ورودي 

پرونده ها به ديوان عالي را فراهم مي آورد.

متولي آمارهاي  اقتصادي كيست؟



در حالي كه سازمان امور مالياتي براي سال آينده، درآمد 
۶۵۰هزار ميلي��ارد توماني با تمركز ب��ر فراريان مالياتي 
پيش بيني كرده، يك س��وال اساسي اين است كه آيا قرار 

است دولت با عبور از نفت، تعارف مالياتي را كنار بگذارد؟
به گزارش تجارت نيوز، رييس سازمان امور مالياتي مي گويد 
براي درآمد ۶۵۰ هزار ميلي��ارد توماني ماليات در بودجه 
۱۴۰۲با تمركز بر فرار مالياتي با سازمان برنامه و بودجه به 
توافق رسيده است. همزمان با اعالم اين تصميم، يك سوال 
اساسي مطرح مي شود كه دولت با عبور از نفت مي خواهد 
تعارف مالياتي را كنار بگذارد؟ دولت در بودجه ساالنه كل 
كشور روي درآمدهاي مالياتي حس��اب ويژه اي باز كرده 
است. در شش ماهه نخست امسال هم درآمد مالياتي به 
۲۳۰ هزار و ۵۲۰ ميليارد تومان رسيده است. اين يعني به 
۵۱ درصد از كل تكليف بودجه اي عمل شده است. رييس 
سازمان امور مالياتي نيز با اشاره به اينكه ۴۸.۵ درصد از كل 
درآمدهاي دولت در پنج ماهه امسال از محل ماليات بوده، 
آن را ركوردي بي نظير در تاريخ بودجه ريزي كشور و عملكرد 
سازمان امور مالياتي دانسته است. اما، جدول منتشر شده 
از كارنامه درآمد مالياتي دولت نشان مي دهد كه بيشترين 
واريزي براي اشخاص حقوقي غير دولتي بوده است؛ يعني 
۸۳ هزار و ۵۲۳ ميليارد تومان. در واكنش به اين موضوع، 
فعاالن اقتصادي با قبول اي��ن موضوع كه بهترين منبع 
مالي دولت، ماليات است، معتقدند اگر اقتصاد داراي رشد 
منفي باشد، رشد ماليات عبور از ركود را به تاخير مي اندازد. 
آنها همچنين معتقدند وقت آن فرارس��يده دولت تعارف 
مالياتي را كنار بگذارد، به اين معنا كه معافيت هاي مالياتي 
بي حدوحصر يكسري از دستگاه ها را حذف كند و جلوي 

فرار مالياتي صدها هزار شركت گرفته شود.

  رشد درآمد مالياتي در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟
سازمان امور مالياتي و سازمان برنامه و بودجه روي سهم 
۶۵۰ هزار ميليارد توماني ماليات در بودجه ۱۴۰۱ به توافق 
رسيده اند؛ يعني ۵۴هزار ميليارد تومان تامين مالي در هر 
ماه. درآمدي كه با تمركز بر فرار مالياتي پيش بيني شده 
است. اين در حالي اس��ت كه در سال ۹۹ متوسط درآمد 
ماهانه ۱۵ هزار ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به 

ترتيب ۲۵ هزار ميليارد تومان و ۴۰ هزار ميليارد تومان در 
نظر گرفته شد.

  چقدر درآمد مالياتي در ۶ ماه 
نصيب دولت شد؟

كارنامه درآمد مالياتي دولت در ۶ ماهه نخست امسال هم 
نش��ان مي دهد كه ۲۳۰ هزار ميليارد تومان از ۵۳۲ هزار 
ميليارد تومان محقق شده است. اما در مدت مشابه سال 
گذش��ته حدود ۱۳۸ ه��زار و ۵۱۹ ميليارد تومان نصيب 
دولت شده بود. اين امر يعني درآمد مالياتي ۶۶ درصد رشد 
داشته است. جزييات درآمدهاي مالياتي دولت هم بيانگر 
اين مطلب است كه حدود ۴۳.۲ درصد آن مربوط به ماليات 
بر اش��خاص حقوقي، ۱۷.۶ درصد از ماليات بر درآمدها، 
۳.۷ درصد از ماليات بر ثروت و ۳۵.۶ نيز از ماليات بر كاال و 
خدمات بوده است. آنطور كه جدول مالياتي نشان مي دهد 
در گروه ماليات اشخاص حقوقي، بيشترين واريزي مربوط به 
اشخاص غيردولتي و كمترين مربوط به نهادها و بنيادهاي 
انقالب اسالمي و شركت هاي و موسسات وابسته به آستان 
قدس رضوي و همچنين عملكرد شركت هاي دولتي است.

  اعالم ارقام متفاوت براي فرار مالياتي
سازمان امور مالياتي تاكيد كرده كه درآمدهاي مالياتي با 
تمركز بر فراريان مالياتي اخذ مي شود. براي ۶ ماهه نخست 
امسال هم رقم فرار مالياتي، ۱۴ هزار ميليارد تومان اعالم 
شده است. اما كارشناسان مي گويند رقم واقعي فرار مالياتي 
۴ برابر عدد فعلي است. سال ۹۸ ارقام متفاوتي براي فرار 
مالياتي در اقتص��اد ايران عنوان ش��د؛ از ۴۰ تا ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان! البته اينها ارقامي است كه از زبان مقامات 
رسمي شنيده مي ش��ود. شهريورماه امسال هم خبري با 
عنوان فرار مالياتي صدها هزار شركت در صدر اخبار رسانه ها 
قرار گرفت. در همين ارتباط، وزارت اقتصاد اعالم كرد كه 
صدها هزار شركت فعال در فضاي اقتصادي ايران هيچ گونه 

اظهارنامه اي به سازمان مالياتي ارايه نكرده اند.

  دولت ناتوان از شناسايي 
بخش خاكستري اقتصاد

افزون بر اين، آنطور كه رييس سازمان امور مالياتي مي گويد 
اين سازمان چرخشي به سمت بخش خاكستري اقتصاد 
هم داشته است تا فش��ار كمتري به بنگاه ها، شركت ها و 

فعاالن اقتصادي منضبط از فش��ار كمتري وارد شود. اما 
آنطور كه كارشناسان حوزه ماليات مي گويند بسياري از 
فعاليت هاي تجاري و اقتصادي از نگاه دولت پنهان است و 
اين نهاد ناتوان از شناسايي آنهاست. از اين موضوع به عنوان 
اقتصاد سايه يا اقتصاد زيرزميني نام برده مي شود. آمارها 
نشان مي دهد كه اقتصاد زيرزميني از كل توليد ناخالص 
داخلي س��همي ۱۹ درصدي دارد. در مقاب��ل، تعدادي از 
كشورهاي پيشرفته از جمله امريكا، انگلستان، استراليا و 

سوئد، اين سهم زير ۱۰ درصد است.

  بخش خصوصي تاب فشار مالياتي را ندارد
با تمام اين اوصاف، به نظر مي رسد در شرايط كنوني اصناف 
و بخش خصوصي تاب فش��ار مالياتي را نداش��ته باشند. 
پيشتر، رويه جديد سازمان امور مالياتي با واكنش اعتراضي 
اصناف و بازاريان مواجه شده بود و آنها مشكالت مالياتي 
خود را يك مشكل جدي عنوان كرده بودند. اعضاي اتاق 
بازرگاني هم از ديگر منتقدان بخش خصوصي به مبحث 
ماليات هستند. آنها با پذيرش ماليات به عنوان منبع مهم 
درآمدي دولت، معتقدند با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي 
در دوران تحريم، نبايد تصميم گيري ها به سمت و سويي 
برود كه فضاي كس��ب و كار تنگ تر و در نهايت فضا براي 
فعاليت بخش خصوصي با محدوديت مواجه شود. چراكه 
كسب ماليات از كسب و كار س��ودآورتر امكانپذير است. 
در همين ارتباط اين بخش خواس��تار اين است كه دولت 
تعارف مالياتي را كنار بگذارد و دس��تگاه هايي كه معاف از 
ماليات هس��تند را به جمع ماليات دهندگان اضافه كند. 
نكته مهمي كه فعاالن اقتصادي به آن اشاره دارند اين است 
كه دولت ها نبايد در شرايط ركود اقتصادي، باري مضاعف بر 
دوش بخش خصوصي بگذارند. بلكه چاره كار اين است كه با 
كاهش ماليات و تشويق زمينه را براي ركود مهيا كنند. افزون 
بر اين موارد، كارشناسان پيش ش��رط هايي براي اجراي 
سياست هاي مالياتي در نظر مي گيرند؛ از جمله شفافيت، 
عدالت مالياتي، ساده   س��ازي نظام مالياتي براي استفاده 
موديان و دسترسي به اطالعات جامع مالياتي. مقدماتي 
كه در يك اقتصاد سالم براي درآمد بيشتر دولت و در مسير 

رفاه باالتر عملياتي مي شود.
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 قدرت گيري شي جين پينگ
 و »آينده« مبهم براي جهان 

ش��ي جين پينِگ ۶۹ س��اله روز يكش��نبه براي 
س��ومين بار از س��وي حزب كمونيست چين به 
عنوان رييس جمهوري اين كش��ور انتخاب شد؛ 
حزبي كه در بيس��تمين كنگره خود به بازآرايي 
رده هاي مياني و ارشد و جايگزيني آنها با نيروهاي 
وف��ادار به آقاي ش��ي تن داد تا س��لطه او بر امور 
اجراي��ي را بيش از پيش كن��د. اما تقويت قدرت 

شي جين پينگ چه پيامي براي جهان دارد؟
از نظر آقاي شي، چين بيش از هر زمان ديگري به 
بازپس گيري جايگاه واقعي خود در جهان نزديك 
است؛ هدفي كه تحقق آن نيازمند تزريق انرژي 

تازه در ميان خلق چين است. 
اما مس��ير پي��ش روي رييس جمه��وري چين 
براي تحقق اين رويا، چندان هم هموار نيس��ت. 
به طوري كه او در سخنراني هاي خود به مناسبت 
افتت��اح و اختتام كنگره به چالش هاي فزاينده از 
جمل��ه »وضعيت تيره و پيچي��ده بين المللي« و 
»تالش هاي خارجي براي سركوب و مهار چين« 

اشاره كرد.
در واقع او در حالي دوره جديد قدرت گيري خود 
را آغاز مي كند كه چش��م اندازي متفاوت نسبت 
به دو دوره پيش��ين، در مقابل چين قرار دارد. از 
جمله اينكه روابط چين و غرب به داليل متعددي 
همچون جنگ تجاري و فناوري، اصطكاك بر سر 
تايوان، شيوع كوويد۱۹، سابقه حقوق بشري پكن 
و امتناع اين كشور از محكوم كردن حمله روسيه 
به اوكراين، به طور چشمگيري تغيير كرده است.

ناظران معتقدند كه آقاي ش��ي در مواجهه با اين 
چالش ها به تقويت بيشتر قواي نظامي چين روي 
خواه��د آورد. همچنين به ب��اور باني لين، مدير 
پروژه قدرت چين در مركز مطالعات استراتژيك 
و بين الملل��ي )CSIS( او نظارت خود را بر اتخاذ 
تصميم هاي مهم سياست خارجي افزايش خواهد 
داد و در مواقعي هم كه الزم بداند، به طور مستقيم 

در اين تصميم گيري ها دخالت خواهد كرد. 

   كن فيكون كميته مركزي حزب كمونيست 
چين؛ آيا مائوي جديدي ظهور مي كند؟

اندرو اسمال، نويسنده كتاب »بدون محدوديت: 
افشاي ريشه جنگ چين با غرب« نيز به سي ان ان 
مي گويد: »واضح اس��ت كه آقاي ش��ي اين بار به 
ج��اي ورود به عرصه فرصت ه��ا، وارد دوره اي از 

مبارزه در عرصه بين المللي شده است.«
او مي افزاي��د: »چي��ن در جريان اج��راي برنامه 
توسعه خود كه آش��كارا درگير رقابت سيستمي 
با غرب است، ناگزير مي شود مواضع خصمانه تِر 
ايدئولوژيك اتخاذ كند و تالش هاي بيشتري براي 

ايجاد ائتالف هاي متقابل انجام دهد.«
اين فش��ارها احتماال باعث تقويت روابط نزديك 
پكن و مسكو نيز خواهد شد. چين در حالي كه به 
دنبال ظاهر شدن به عنوان يك بازيگر بي طرف 
در جن��گ اوكراين بوده، از محكوم كردن تهاجم 
نظامي روسيه امتناع كرده است و در عوض غرب 

را مسوول اين درگيري مي داند.

   تايوان؛ احتمال وقوع درگيري نظامي
آقاي شي همچنين در سخنراني افتتاحيه حزب 
كمونيست، به دو هزار و س��يصد عضو حاضر در 
نشس��ت قول داد كه تايوان را با سرزمين اصلي 
چي��ن يكپارچه كن��د. تاكنون ني��ز چين تحت 
رهبري آقاي شي، فشار نظامي خود بر تايوان را 

به طور قابل توجهي افزايش داده است.
البته خان��م باني لين پيش بيني مي كند كه رويه 
آقاي شي در قبال تايوان تغيير عمده اي نخواهد 
كرد؛ ب��ا اين وجود احتمال دارد كه او دس��ت به 
تغييراتي در سطح فرماندهاي ارشد ارتش بزند. 
اين تحليلگر با اش��اره به ارتق��اي درجه فرمانده 
ش��رق چين كه نظارت بر تحركات تنگه تايوان 
از وظايف اصلي او بود به سمت معاونت در ستاد 
مركزي ارتش چين، مي گويد: »اين نشان مي دهد 
كه آقاي شي احتمال وقوع يك بحران يا درگيري 
نظامي را بس��يار جدي مي گيرد و مي خواهد از 
سطح باالي آمادگي ارتش اطمينان حاصل كند.« 
البته رييس جمهوري چين در سخنان اخير خود 
به اين نكته هم اشاره كرد كه كشورش نمي تواند 
جداي از جهان توس��عه يابد و جه��ان نيز براي 
توسعه خود به چين نياز دارد. اما در عين حال، او 
با تاكيد دوباره بر اجراي دقيق سياست »كوويد 
صفر« از طريق اعمال قرنطينه و محدوديت هاي 
اجتماع��ي و مرزي، چين��ي بس��ته تر از قبل را 

پيش روي جهان گذاشت. 
بنابراين چين همچنان در خطر گرفتاري در يك 
ركود اقتصادي و نيز تاثير گرفتن از ركود احتمالي 
اقتصاد جهاني ق��رار دارد؛ چنان ك��ه بازارهاي 
مالي اين كش��ور نيز طي يكس��ال گذشته دچار 
نوس��ان هاي نزولي بوده  و در ايفاي نقش جذب 

سرمايه هاي خارجي چندان موفق نبوده اند. 
در چنين ش��رايطي ويكتور ش��ي، كارش��ناس 
سياست چين در دانشگاه كاليفرنيا معتقد است 
كه عالقه آشكار آقاي شي به ادغام امنيت داخلي 
و بين المللي مي تواند »به اعمال سياس��ت هايي 
مانن��د تحريم  ش��ركت هاي خارج��ي و افزايش 
تشريفات سرمايه گذاري خارجي در شركت هاي 

فناوري چيني« منجر شود.
بنابراي��ن با وجود اينكه آقاي ش��ي گفته اس��ت 
كه تقوي��ت »جايگاه و نف��وذ بين المللي« چين 
از جمل��ه با حمايت از توس��عه جهاني، از اهداف 
اصلي او براي پنج سال آينده است، پكن ممكن 
اس��ت ديگر نتواند به س��طح مورد نياز از تعامل 
اقتصادي در جهاني تقس��يم شده تر دست يابد و 

به آن تكيه كند.

رييسصندوقتوسعهملياعالمكرد

درخواست مسدودي حساب ۳ 
بانك براي بازپرداخت معوقات

رييس هي��ات عامل صن��دوق توس��عه ملي از 
امضاي نخستين قرارداد تس��هيالت مانايي به 
بخش خصوصي ب��ه مبلغ هف��ت ميليون يورو 
خبر داد و گفت: حدود ۲۵ درصد از تس��هيالت 
صن��دوق توس��عه ملي معوق ش��ده ك��ه براي 
بازپرداخ��ت آن از بان��ك مركزي درخواس��ت 
كرديم طبق قانون، حساب سه بانك را مسدود 

و معوقات ما را برداشت كند.
ب��ه گزارش ايس��نا، مهدي غضنفريدر مراس��م 
امضاي نخس��تين قرارداد تس��هيالت مانايي با 
بخش خصوص��ي اظهار ك��رد: اينكه موضوعي 
مانند پرداخت تسهيالت مانايي شش ماه پس از 
تصويب در حالي اجرايي شده، خبر خوبي است 
و نشان مي دهد كه برخالف دستگاه هاي دولتي 
كه اينرس��ي س��ازماني بااليي دارند و س��رعت 
اجرايي آنها پايين است توانستيم در مدت زمان 
كوتاهي تس��هيالت ماناي��ي را در اختيار بخش 

خصوصي قرار دهيم. 
وي افزود: تفاوت تسهيالت مانايي با تسهيالت 
ارزي و ريالي اين اس��ت كه در گذشته صندوق 
توس��عه مل��ي تس��هيالت ارزي را ريالي طبق 
ضرورت ب��ه متقاضيان پرداخ��ت مي كرد اما از 
اين به بعد مي توانيم بگوييم تسهيالت هم ريالي 
هم ارزي مي تواند قابل پرداخت باشد به معناي 
اينكه تسهيالت مانايي در واقع تسهيالت ريالي 

متصل به ارز است.
وي ادامه داد: البته در اين فرآيند نمي خواهيم 
ريسك تسهيالت را به بخش خصوصي منتقل 
كنيم اما بايد بخش خصوصي و صندوق توسعه 
ملي ب��ه يكديگر كم��ك كنند ت��ا بتوانيم يك 

فرآينده بالنده را بسازيم.
رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي اظهار 
كرد: گرچه بخش خصوصي مانند بخش دولتي 
اينرسي سازماني ندارد اما در زمان بازپرداخت 

بايد حواسش به تعهدي كه داده باشد.
غضنفري همچنين درب��اره چگونگي پرداخت 
تسهيالت مانايي تصريح كرد: تسهيالت مانايي 
در واقع پلي بين تس��هيالت ريالي و ارزي است 
ك��ه محاس��بات آن ارزي و مبادالت��ش ريالي 
برنامه ريزي شده است، چرا كه سرمايه گذاراني 
كه به تسهيالت صندوق توسعه ملي نياز دارند 
در كل فرآيند سرمايه گذاري تنها به تسهيالت 
ارزي ني��از ندارن��د بلكه تس��هيالت ريالي هم 

مي خواهند. 
اما از س��وي ديگر اگر صندوق توسعه ملي تنها 
تس��هيالت ريالي پرداخت كند و آن مطالباتش 
را به صورت ريالي بگيرد در بازه زماني مشخص 
هم��واره كوچك خواهد ش��د تا به سرنوش��ت 
حس��اب ذخيره ارزي دچار ش��ود. اما حس��اب 
متص��ل به ارز ب��ا يكديگر حرك��ت مي كند اين 

مشكل را ندارد.
وي تاكيد كرد: صندوق توس��عه ملي بازتعريف 
هيچ نهاد ديگري مانند بانك نيس��ت و در واقع 
متولي و پشتيبان امر توسعه در كشور است اما 
توسعه زماني اتفاق مي افتد كه سرمايه گذاران به 
موقع تسهيالت خود را بازپرداخت كند تا بتواند 
در اختيار توليد كنندگان و سرمايه گذاران ديگر 
ق��رار گيرد و تكرار اين فرآيند اس��ت كه ما را به 

سمت توسعه حركت مي دهد.
رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي ادامه 
داد: مقام معظم رهبري به صندوق توسعه ملي 
اجازه نداده اس��ت كه در طرح ه��ا و پروژه هاي 
دولتي سرمايه گذاري كند مگر در موارد خاص 
البته بايد منتظر باش��يم تا صندوق توسعه ملي 
با ه��ر يك از ابزارهاي مالي ب��ه عنوان يك نهاد 

توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.

   امسال 3۰۰ ميليون دالر تسهيالت مانايي 
پرداخت مي شود

غضنف��ري اضافه ك��رد: طبق قان��ون بانك ها 
مي توانند تا س��قف ۱۰ درصد تس��هيالتي كه 
برايشان در نظر گرفته شده را به صورت مانايي 
پرداخت كنند. در سال جاري سه ميليارد دالر 
از منابع صندوق از طريق بانك ها تسهيالت داده 
خواهد شد كه ۳۰۰ ميليون دالر آن مي تواند به 
صورت مانايي پرداخت شود؛ بنابراين سهم بانك 
خاورميانه به عنوان يكي از بانك هاي عامل ۳۰ 

ميليون دالر است.
وي اف��زود: بخش خصوصي مذك��ور كه در اين 
جلس��ه حضور دارد هفت ميليون دالر از سهم 
اين بانك عامل را دريافت خواهد كرد كه معادل 
ريالي آن ۲۰۰ ميليارد تومان مي شود. البته در 
زمان بازپرداخت اين تسهيالت بخش خصوصي 
م��ورد نظر بايد معادل هف��ت ميليون دالر را به 

صندوق بازگرداند.
غضنفري در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه 
اگر بخش خصوصي پس از دريافت تس��هيالت 
مانايي نتواند صادرات داش��ته باشد يا مشكلي 
براي صادرات��ش به وجود آيد چه اتفاقي خواهد 
افت��اد، گفت: ش��رط دريافت تس��هيالت ارزي 
صادرات محور بودن است اما تسهيالت مانايي 
با تس��هيالت ارزي تفاوت دارد و اگر وام گيرنده 
درآمدي داش��ته باش��د كه بتواند گپ به وجود 
آمده بين ريال و دالر را پر كند مش��كلي براي او 

به وجود نخواهد آمد.
نخستين قرارداد تسهيالت مانايي امروز به مبلغ 
هفت ميليون دالر با يك بخش خصوصي به امضا 
رسيد كه در قالب اين طرح بخش خصوصي قرار 
است ساالنه ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجي توليد 

كند كه در صنعت فوالد كاربرد مهمي دارد.

درآمدمالياتي۶۵۰هزارميليارديچطورمحققميشود؟

دولتتعارفمالياتيراكنارميگذارد؟

اكونوميستبررسيكرد

اروپا در ركود، روسيه از ركود خارج شد

اوليننخستوزيرآسياييبريتانيا

اين روزها روس ها موضوع زي��ادي براي الف زدن ندارند، 
بنابراين آنچه را كه مي توانند به دست آورند در آن درنگ 
نمي كنند. ترول هاي رسانه هاي اجتماعي ويدئوهايي را 
منتشر مي كنند كه براي مخاطبان اروپايي در نظر گرفته 
شده و نشان مي دهند كه اجاق گازهاي آنها به صورت مداوم 
كار مي كند. چيزي كه ممكن است در برلين صدها يورو 
هزينه داشته باشد در مسكو به چند روبل مي رسد. تمسخر 
كودكانه است، اما به حقيقتي عميق تر اشاره مي كند: جنگ 
اقتصادي بين روسيه و غرب در لحظه حساسي است. در 
حالي كه اروپا در آستانه ركود است، روسيه از ركود خارج 

مي شود. 
به گزارش اقتصادآنالين از اكونوميست، تحريم هاي غرب 
كه در پاس��خ به حمله والديمير پوتين ب��ه اوكراين آغاز 
شد، به چشم انداز بلندمدت روسيه آسيب رسانده است. 

پيش بيني ها نشان مي دهد كه مسدود كردن نهمين اقتصاد 
بزرگ جهان از دسترس��ي به فناوري و تخصص خارجي، 
پتانسيل رشد آن را تا نصف كاهش داده است. توليد نفت 
و گاز، رگ حياتي اقتصاد روسيه، ۳ درصد كمتر از پيش از 
حمله است و ممكن است پس از اجرايي شدن تحريم هاي 
اروپايي در ابتداي سال، كاهش بيشتري پيدا كند. ليام پيچ 
از مشاوران كپيتال اكونوميكس مي گويد در شش ماه اول 
جنگ بين ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار روس از كش��ور گريخته اند 
كه تعداد زيادي از آنها در روسيه داراي تحصيالت عالي و 

دستمزد باال بوده اند.
تصميم اخير پوتين براي راه اندازي بس��يج نسبي ضربه 
اقتصادي بزرگ تري وارد كرده اس��ت. در حالي كه مردم 
دوباره نگران آينده كشور هستند، اين تصميم هجوم بانكي 
كوچكي ايجاد كرد. بر اساس برآوردهاي ما، روس ها در ماه 

سپتامبر ۱۴ ميليارد دالر از سپرده هاي روبلي خارج كردند 
كه تقريبا يك سوم بيشتر از ماه فوريه است. حدود ۳۰۰ هزار 
روس ديگر احتماال فرار كرده اند اين مساله بر كاهش بيشتر 
نيروي كار دامن مي زند و در نتيجه تورم را تشديد مي كند. 
تورم اصلي به شدت از اوج خود كاهش يافته اما فشار قيمت 

در بخش خدمات نيروي كاربر در حال بدتر شدن است.
با وجود اين مشكالت، ركود احتماال اكنون به پايان رسيده 
است. بسياري به داده هاي رسمي توليد ناخالص داخلي 
شك دارند، اما مي توان از طيف وسيعي از منابع فعال بودن 
را احساس كرد. بانك گلدمن ساكس يك »شاخص فعاليت 
جاري« توليد مي كند كه وضعيت اقتصادهاي جهان را ماه 
به ماه دنبال مي كند. داده ها حاكي از آن است كه فعاليت 
روسيه زنده تر از ساير كشورهاي بزرگ اروپايي است. يك 
ش��اخص هزينه هاي انجام ش��ده كه توسط بانك روسي 
اسبربانك اندازه گيري مي ش��ود، به دنبال فرمان بسيج 
متزلزل ش��د، اما از آن زمان افزايش يافته است. توليد در 
صنعت خودرو كه چند ماه پيش عمال به صفر رسيده بود 
نيز بازگشته و نشان مي دهد كه توليدكنندگان از خارج از 

غرب مواد اوليه خود را تامين كرده اند. از نظر دالر، واردات 
ماهانه كاالهاي روسيه در حال حاضر تقريبا به طور قطع از 

ميانگين سال گذشته فراتر رفته است.
صندوق بين المللي پول در پيش بيني هاي اخير خود 
چشم انداز روسيه براي سال ۲۰۲۲ را ارتقا داد. در ماه 
آوريل تصور بر اين بود كه توليد ناخالص داخلي روسيه 
۸.۵ درصد كاهش خواهد يافت. اكنون انتظار كاهش 
۳.۴ درصدي را دارد. اين موضوع جاي شگفتي ندارد، 
اما قابل مديريت است. در واقع، داده ها نشان مي دهد 
كه روس��يه مي تواند هزينه هاي نظامي خود را حفظ 
كند. در ماه س��پتامبر، دولت پيش نويس بودجه هاي 
س��ال هاي ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را ارايه كرد. به گفته الينا 
ريباكووا از گروه صنعتي موسس��ه مالي بين المللي، 
اين امر حاكي از افزايش زيادي در هزينه هاي مربوط 
به جنگ در سال هاي آينده اس��ت، به ويژه در مساله 
»امنيت« داخلي. با اجتناب از فروپاش��ي اقتصادي، 
آقاي پوتين انتظار دارد كه در داخل و خارج از كش��ور 

هزينه ها دو برابر شود.

ريشي س��وناك، وزير دارايي پيشين بريتانيا، پس از حذف 
رقيب خ��ود در رقابت براي تصدي جاي��گاه رهبري حزب 
محافظه كار، اولين نخست وزير آسيايي تبار بريتانيا خواهد 
شد. با فرارس��يدن پايان مهلت نامزدي در روز دوشنبه ۲۴ 
اكتبر بيش از ۲۰۰ نماينده محافظه كار پارلمان بريتانيا از 
آقاي سوناك حمايت كردند.  پني موردانت، رييس مجلس 
عوام بريتانيا با عدم موفقيت در كسب تعداد آراي الزم، از رقابت 
براي رهبري حزب محافظه كار حذف شد. در نتيجه آقاي 
سوناك جانشين ليز تراس و جوان ترين نخست وزير بريتانيا 
در ۲۰۰ سال گذشته خواهد شد. آقاي سوناك ۴۲ ساله پس 
از اعالم نتايج توس��ط گراهام برادي، رييس كميته اعضاي 
خصوص��ي حزب محافظه كار كه فراكس��يوني در مجلس 
عوام بريتانيا است، در جلسه اي غيرعلني براي نمايندگان 
اين حزب سخنراني كرد. سيمون هوار، يكي از نمايندگان 
پارلمان مي گويد كه آقاي س��وناك در سخنانش با اشاره به 
پشت  سر گذاشتن دوراني سخت، احتمال برگزاري انتخابات 
زود هنگام را رد كرده است. پس از مشخص شدن رهبر حزب 
محافظه كار، اكنون پادشاه بريتانيا بايد ريشي سوناك را به 
سمت نخست وزيري منصوب كند تا او رسما جايگزين ليز 
تراس شود.  آقاي سوناك تابستان امس��ال در رقابت براي 
نخست وزيري از خانم تراس شكست خورده بود. ليز تراس 
در توئيتي پيروزي ريشي سوناك را به او تبريك گفت و اعالم 

كرد كه از وي كامال حمايت مي كند.
آقاي س��وناك كه برنامه كاه��ش ماليات خانم ت��راس را 
»اقتصاد افس��انه اي« خوانده و آن را رد كرده بود، در شرايط 
بحران اقتصادي و وارد آمدن فشار مالي قابل توجه بر عموم 
مردم بريتانيا به صدارت مي رس��د. جيك بري، دبير حزب 
محافظه كار مي گويد كه زمان آن رسيده كه حزب پس از يك 
دوره آشفتگي شديد سياسي، كامال متحد از ريشي سوناك 
حمايت كند. پني موردانت نيز كه دقايقي پيش از اعالم نتايج 
از رقابت انصراف داده بود، در پيامي با تاكيد بر نياز امروز خود و 
همكارانش به ثبات در حزب نوشت: »اين يك تصميم تاريخي 
است و بار ديگر نشان دهنده تنوع و استعداد حزب ما است.« 
اگرچه خانم موردانت تا پايان به رقابت براي رسيدن به مقام 
رهبري حزب ادامه داد اما با كنار كشيدن بوريس جانسون 
نخست وزير پيشين بريتانيا، تحت فشار زيادي قرار گرفت تا 

او نيز از آقاي سوناك حمايت كند.
آقاي جانسون كه تنها هفت هفته پيش از مقام نخست وزيري 
كناره گيري كرده  بود، با اين ادعا كه راي كافي براي باقي ماندن 
در رقابت را در اختيار دارد اذعان كرد كه »اكنون زمان مناسبي 

نيست.« برخي منابع مي گويند آقاي سوناك و آقاي جانسون 
روز ش��نبه در حالي مالقات كردند ك��ه نمايندگان حزب 
محافظه كار تصميم گرفته بودند از چه كسي در دومين رقابت 
رهبري حزب محافظه كار در چهار ماه گذشته حمايت كنند.

ريشي سوناك در شرايطي نخست وزير بريتانيا مي شود كه 
در كمتر از چهار ماه دو نخست وزير مجبور به استعفا شده اند. 
شرايط اقتصادي بريتانيا بعد از برگزيت، همه گيري كرونا و 
حمله روسيه به اوكراين، هم زمان با رسوايي هاي پي درپي 
سياستمداران، فضاي سياسي اين كشور را چنان تكان داده 
كه در ماه هاي اخير شكستن ركوردها، از باالترين نرخ تورم در 
چهل سال گذشته تا كوتاه ترين دوره نخست وزيري در تاريخ 
بريتانيا، به اخبار روزمره تبديل شده است. ريشي سوناك در 
چنين شرايطي سكان دولت را به دست مي گيرد. به دنبال 
اين تحوالت پوند بريتانيا و بازار سهام اين كشور اندكي صعود 
كرد اما به س��رعت به سطح قبل خود بازگشت. رسانه هاي 
بريتانيايي گفته اند كه چارلز سوم، پادشاه بريتانيا قرار است 
به لندن برود تا عصر دوش��نبه يا سه شنبه، استعفاي خانم 
تراس را بپذيرد. بريتانيا پس از برگزيت در سال ۲۰۱۶ و ترك 
اتحاديه اروپا وضعيتي متالطم را تجربه كرده و قانونگذاران 
بر سر تعيين رهبري آينده كشور دچار اختالف نظر بوده اند. 
جانسون كه چهره پيشتاز برگزيت به شمار مي رود، با پيروزي 
قاطع در سال ۲۰۱۹ نخست وزير شد اما به دنبال يك سري 
رسوايي ها مجبور به كناره گيري شد. ليز تراس، جانشين او 
تنها شش هفته بر مسند نخست وزيري تكيه زد. سوناك در 
آخرين انتخابات محافظه كار مغلوب تراس شد، اما به نظر 
مي رس��د كه اين حزب اكنون براي مقابله با افزايش قيمت 
ان��رژي و مواد خوراكي و مواجهه با رك��ود اقتصادي، فردي 
مطمئن را مي خواهد. سوناك در دوران همه گيري ويروس 
كرونا اقتصاد كشور را هدايت كرد و به دليل حمايت مالي از 
كارگران از كار بيكار شده و مشاغل تعطيل شده، مورد ستايش 
قرار گرفته بود. او وعده داده است در صورتي كه نخست وزير 
شود »صداقت، حرفه اي گري و مسووليت پذيري« را سرلوحه 
عملكرد خود قرار دهد. اين س��خنان انتقاد غيرمستقيم او 
به جانسون و تراس تعبير شده است.. او اولين نخست وزير 
آسيايي تبار و غير سفيدپوس��ت تاريخ بريتانيا و جوان ترن 
رهبر دولت در تاريخ معاصر اين كش��ور خواهد بود. ريشي 
سوناك سال ۱۹۸۰ در شهر ساوتهمپتون در جنوب بريتانيا 
متولد شد. پدرش پزشك عمومي و مادرش داروخانه دار بود. 
آنها هر دو هندي تبار ولي متولد شرق آفريقا هستند و در دهه 
۱۹۶۰ از كنيا و تانزانيا به بريتانيا مهاجرت كرده بودند. او كه 

در يكي از معروف ترين مدرسه هاي خصوصي بريتانيا به نام 
كالج وينچستر تحصيل كرده، ليسانس »فلسفه، سياست 
و اقتصاد« از دانشگاه آكس��فورد دارد و پس از آن از دانشگاه 
استنفورد امريكا فوق ليسانس ام بي اي گرفت. او در استنفورد 
با همسرش آكشاتا مورتي آشنا شد كه دختر نارانايا مورتي، 
ميلياردر هندي و از موسس��ان ش��ركت اينفوسيس، يكي 
از غول هاي دنياي فناوري اطالعات اس��ت. سوناك پس از 
دانشگاه حدود سه سال در بانك گلدمن ساكس كار كرد و بعدا 
جزو مديران دو صندوق سرمايه گذاري بود. او سال ۲۰۱۵ از 
حوزه انتخابيه اي كه پيش تر نماينده اش ويليام هيگ، وزير 

خارجه پيشين بريتانيا بود، وارد پارلمان شد.

  ستاره نوظهور
ريش��ي س��وناك جزو نس��ل جديدي از نمايندگان حزب 
محافظه كار است كه با تالش هاي ديويد كامرون، نخست وزير 
پيشين بريتانيا، چهره اين حزب را تغيير داده اند؛ نسلي كه 
ش��مار اقليت هاي نژادي، زنان، و افراد طبق��ه كارگر در آن 
به مراتب بيش��تر از نسل هاي قبلي اس��ت. او بر خالف اكثر 
هم نسالنش در مجلس، در همه پرسي سال ۲۰۱۶ طرفدار 
خروج از اتحاديه اروپا بود و گفته بود معتقد اس��ت برگزيت 
بريتانيا را »آزادتر، عادالنه تر و مرفه تر« مي كند. س��ه سال 
پس از ورود به مجلس، براي اولين بار سمت دولتي گرفت. 
در تابس��تان ۲۰۱۹، با روي كار آمدن بوريس جانسون، به 
قائم مقام وزير دارايي ارتقا پيدا كرد و وارد كابينه شد. ريشي 
سوناك در دوره اي كه وزير دارايي بريتانيا بود طرحي را براي 
رونق گرفتن دوباره رستوران ها بعد از همه گيري كوويد اجرا 
كرد. تنها چند ماه بعد، با كناره گيري ساجد جاويد از مقام 
وزير دارايي، سوناك جانشين او شد؛ درست چند هفته قبل 
از آنكه دول��ت براي مهار همه گيري كرونا، محدوديت هاي 
گسترده  سراسري به اجرا بگذارد. همه گيري خيلي سريع 
ريشي س��وناك را به يكي از مش��هورترين سياستمداران 
بريتانيا تبديل كرد. با شروع شهروندان، قول داد كه »هر چه 
الزم باشد« براي كمك به مردم و كسب وكارها انجام  دهد. 
در طول دوران محدوديت هاي كرونا، وزارت دارايي زيرنظر 
سوناك صدها ميليارد پوند كمك نقدي مستقيم به مردم و 
كسب وكارها پرداخت و محبوبيت شخص وزير دارايي سر به 

فلك كشيد. ولي هيچ محبوبيتي ابدي نيست.

  افول موقت ستاره سوناك
با افزايش قيمت حامل هاي ان��رژي در اواخر ۲۰۲۱ و اوايل 

۲۰۲۲ -رون��دي كه با حمله روس��يه به اوكراين س��رعت 
بيشتري هم گرفت- قيمت ها، مخصوصا نرخ برق، گاز، بنزين 
و گازوئيل، در بريتانيا رو به افزايش گذاشت و »خرج زندگي« 
ورد زبان ها شد. ولي تدابيري كه او مارس ۲۰۲۲ در »بيانيه 
بهاري« )كه چيزي شبيه يك اليحه بودجه مختصر است( 
براي كمك به معيشت در نظر گرفته بود، به نظر اكثر مردم 
ناكافي بود و ناگهان محبوبيت آقاي وزير سير نزولي گرفت. 
هم زمان مشخص شد كه همس��ر او سال هاست كه از نظر 
مالياتي »غيرمقيم« است و روي ميليون ها پوند سودي كه 
از سهامش در ش��ركت پدرش دريافت مي كند، در بريتانيا 
ماليات نمي دهد. چند روز بعد، پليس لندن سوناك را بابت 
نقض محدوديت هاي كرونا با شركت در يكي از مهماني هاي 
غيرقانوني در دفتر نخست وزير مجرم شناخت و جريمه اش 

كرد.

  بوريس جانسون و ريشي سوناك
مدتي بعد معلوم شد آقاي سوناك تا اكتبر ۲۰۲۱ همچنان 
گرين كارت امريكا داشته اس��ت؛ كارتي كه صاحبش بايد 
قصد اقامت دائم در امريكا را داشته باشد. در ماه مه امسال، 
هفته نامه ساندي تايمز ثروت س��وناك و همسرش را ۷۳۰ 
ميليون پوند )حدود ۹۰۰ ميليون دالر( تخمين زد كه آنها را 
جزو ۲۵۰ فرد ثروتمند بريتانيا قرار مي دهد. درباره كوتاهي، 
تصوير سوناك در افكار عمومي از خزانه دار دست ودلباز اوايل 
همه گيري به »مرفهي بي درد« تبديل شد كه قصد ماندن در 
بريتانيا ندارد، خانواده اش از هر مفر قانوني براي ماليات ندادن 
در بريتانيا استفاده مي كند و به جايش او ماليات هاي مردم 

عادي را باال مي برد.

  گاف هاي سوناك
پس از افشاي وضعيت مالياتي همسرش، ريشي سوناك در 
گفت وگو با بي بي سي خودش را به ويل اسميت، بازيگر مشهور 
هاليوود تشبيه كرد كه در مراسم اسكار روي سن رفت و به 
كريس راك، مجري برنامه س��يلي زد. يكي ديگر از اتفاقات 
عجيب هم وقتي بود كه ساعتي پس از اعالم كاهش عوارض 
بنزين، جلو عكاس��ان و فيلمبرداران، يك خودروي نسبتا 
ارزان قيمت كيا ريو را بنزين زد؛ خودرويي كه بعدا معلوم شد از 
يكي از كاركنان سوپرماركت قرض گرفته بوده و مجاني بنزين 
زده است. او همچنين در مصاحبه ديگري گفته بود از گراني 
اجناس بي خبر نيست، چرا كه او، همسرش و دو دخترشان، 

»هر كدام نان خودشان را در خانه دارند.«



عرضه خودرو در بورس كاال پس از كشمكش هاي بسيار 
در نهايت در دولت س��يزدهم با تالش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان بورس به نتيجه اي مثبت 
رسيد و زمينه عرضه خودرو هاي سايپا، ايران خودرو و 
گروه بهمن در اين بازار فراهم شد. به نظر مي رسد خريد 
خودرو از مسير بورس كاال سود خوبي براي متقاضيان 
به دنبال داشته باشد اين در حالي است كه شركت هاي 
خودروساز نيز اين امكان را دارند تا محصوالت خود را با 
قيمتي باالتر از قيمت هاي دستوري به فروش برسانند؛ 
بنابراين عرضه خودرو در بورس كاال معامله اي دو سر 

سود محسوب مي شود.
بورس كاال براي اولين بار روز ۲۶ مرداد ميزبان عرضه 
۱۷۵ دستگاه خودرو فيدليتي ۵ نفره، ۱۷۵ دستگاه 
فيدليتي ۷ نفره، ۲۵۰ دستگاه ديگنيتي بود كه اين 
اقدام با استقبال مطلوب خريداران خودرو همراه شد 
و ۶۰۰ دس��تگاه از محصوالت گروه بهمن در رقابت 
۴ س��اعته خريداران مورد معامله قرار گرفت؛ بعد از 
آن ۵۰۰ دستگاه خودروي هايما S ۷ روز يكشنبه ۶ 
شهريور ماه در بورس كاالي ايران عرضه شد و پس از 
آن بورس كاال ۲۰۰ دستگاه شاهين با قيمت پايه ۳۰۴ 
ميليون تومان را در سه شنبه ۲۲ شهريور عرضه نمود.

پ��س از آن نيز عرضه زيادي در بازار س��رمايه انجام 
شد.با اعالم سازمان بورس، اولين عرضه سيبا موتور 
در بورس كاال به تصويب اين س��ازمان رس��يد و ۳۵ 
دس��تگاه از كش��نده فاو تك محور، از طريق بورس 
عرضه ش��د. ثبت نام س��يبا موتور در بورس، در روز 
سه شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ انجام و قيمت پايه خودرو 
در بورس كاال نيز مع��ادل ۲ ميلياردو ۳۷۰ ميليون 

تومان اعالم شده لود. 
در روز بيس��تم مهرماه، تعداد ۵۰ دس��تگاه كاميون 
كشنده EM POWER، س��اخته بهمن ديزل، در 
بورس كاال عرضه شد. تحويل ا ين كاميون ها دوماهه 
اس��ت و در تاريخ ۲۰ آذرماه به دس��ت مش��تريان 
مي رسد. قيمت پايه كاميون بهمن ديزل، ۳ ميليارد 
و ۶۴ ميليون تومان است و تمامي آنها به رنگ سفيد 

هستند. 
پ��س از اين عرضه ه��ا دقيقا روز ۱9 مه��ر ماه مهدي 
خطيبي، مديرعامل ايران  خودرو، توضيحاتي را درباره 
اهداف و برنامه هاي اين خودروساز ارايه داد. بر اساس 
گفته هاي وي، كشف قيمت هايما در بورس كاال سبب 
كاهش قابل توجه قيمت محصول در بازار آزاد ش��ده 
اس��ت. اين موضوع عالوه بر اينكه سبب شكل گيري 
تقاضاي واقعي و خروج از قرعه كشي شد، از زيان ناشي 
از توليد محصول نيز جلوگيري كرد. عرضه در بورس 

به نفع توليدكننده، مصرف كننده و ... است. 
در نهايت روز يكشنبه اين هفته يعني اولين روز آبان 
ماه محمدرضا بهنام زاده، مدير پذيرش بورس كاالي 
ايران اظهار كرد: در جلسه امروز هيات پذيرش بورس 
كاال كه با حضور مديران ش��ركت ايران خودرو برگزار 
شد، محصوالت ۲۰۷ و تارا اين خودروساز براي عرضه 
در بورس كاالي ايران پذيرش شد. پذيرش تارا و ۲۰۷ 
توليد ايران خودرو مشروط به عرضه كل حجم توليد 
اين ش��ركت در بورس كاال ش��د و در صورتي كه اين 
خودروساز به تعهدات عرضه اش عمل نكند، پذيرش 

آن تعليق مي شود.
مدير پذيرش بورس كاالي اي��ران اظهار كرد: عرضه 
خودروهاي جديد ايران خودرو از محصوالت اتوماتيك 

خانواده ۲۰۷ آغاز مي شود و به مرور ساير محصوالت 
اين خودروساز نيز در بورس عرضه مي شود.

اما ديروز ايران خودرو در اطالعيه اي گفت كه عرضه 
خودروهاي ت��ارا و ۲۰۷ در بورس كاال تا اطالع ثانوي 
امكان پذير نيس��ت و بايد ش��رايطي را فراهم كرد تا 
اختالف قيمت كارخانه و ب��ازار كاهش پيدا كند و در 
ادام��ه براي تحقق اين ه��دف برنامه ريزي كرد. علت 
لغو اين عرضه به تفاوت قيمتي بر مي گردد و براساس 
اعالم ايران خودرو بايد قيمت درب كارخانه با قيمت 
بازار كمي هماهنگ شود. در اصل وظيفه بورس كاال 
به ثبات رساندن قيمت بورس كاال و بازار آزاد است و به 
نوعي مي توان گفت كه اين شركت بهانه قيمت را براي 

لغو و عدم عرضه آورده است.
البته در اين ميان آگهي عرضه چند خودروي ديگر هم 
در بورس ديده مي ش��د. بورس كاال روز گذشته )يكم 
آبان ماه( ميزبان عرضه ۲۰۰ دستگاه خودروي الماري 
ايما در دو رنگ سفيد و مشكي بود كه در نهايت با رقابت 
۲۰ درصدي، ۱۰۰ دس��تگاه الماري سفيد با قيمت 
پاياني ميانگين م��وزون يك ميليارد و ۱۸۰ميليون و 
9۵۰ هزار تومان معامله شد. با احتساب 9 درصد هزينه 
ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي قيمت فروش و ساير 
هزينه به مبلغ ۲۴ ميلي��ون ۷۲۸ هزار تومان، قيمت 
نهايي الماري سفيد براي خريدار از بورس كاال به يك 
ميليارد و ۳۱۲ ميليون تومان مي رسد. در حالي است 
كه قيمت اين خودرو در بازار آزاد در روزهاي گذشته از 
حوالي يك ميليارد و ۵۲۰ ميليون تومان تا يك ميليارد 

و ۵۵۰ ميليون تومان در حال معامله بوده است.
مقايسه قيمت خودرو الرماي سفيد معامله شده در 
بورس كاال با ب��ازار آزاد، اختالفي بي��ن ۲۱۰ تا ۲۴۰ 
ميليون توماني را نشان مي دهد كه به معني ارزان تر 
بودن ۱۵ درصدي اين خ��ودور در بورس كاال به نفع 
مصرف كننده و خريدار اس��ت. همچنين با احتساب 

قيمت فروش كارخانه يك ميليارد و 9۴ ميليون توماني 
الماري و با فروش ۲۰۰ دستگاه در بورس كاال، بيش 
از ۴۳.۶ ميليارد تومان به سود توليدكننده اضافه شد. 
س��ودي كه تا پيش از اين به جيب دالل و واس��طه ها 

سرازير مي شد.
دي��روز نيز وان��ت كارا براي س��ومين ب��ار در بورس 
كاال عرض��ه ش��د. طب��ق اطالعي��ه عرض��ه ب��ازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران، ۱۱۵ دستگاه وانت كارا، 
ش��امل ۵۰ دس��تگاه وا نت كارا تك كابي��ن و ۶۵ 
دستگاه وانت كارا دوكابين متعلق به بهمن موتور، در 
تاالر اختصاصي خودرو روز دوم آبان ماه عرضه شد. اين 
محصول در تاريخ ۲۷ آذرماه به مشتريان تحويل داده 
خواهد شد و قيمت پايه آن ۲9۱ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان است. تاكنون ۲۸۲ دستگاه وانت كارا در بورس 

كاال معامله شده است.

    علت توقف عرضه چيست؟
عرضه خودرو در بورس كاال مزيت هاي بسيار زيادي 
دارد. نخست از بين رفتن تقاضاي سرمايه اي، جلوگيري 
از قيمت سازي، بس��ته شدن درب پشتي كارخانه ها، 
فراهم ش��دن امكان افزايش توليد خ��ودرو و كاهش 
قيمت تمام شده آن، فراهم شدن امكان توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومي. از بين رفتن تقاضاي سرمايه اي 
يعني اختالف قيمتي زيادي بين خودرو در بازار آزاد 
و درب كارخانه وجود دارد. دالالن با خريد از كارخانه 
و فروش در بازار آزاد سود بسيار زيادي مي كنند كه با 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال رانت اين حوزه كاهش 
و دالالن از چرخه معامله خودرو حذف مي ش��وند. در 
نهايت خودرو با قيمت واقعي و به طور مستقيم به دست 

مصرف كننده مي رسد.
اغل��ب بازارها خصوصا خودرو در حالت ركود به س��ر 
مي برد و گاهي بازار خودرو به طور كامل راكد مي شود. 

دالالن به واسطه حضور كم خريداران و فروشندگان 
قيمت هاي كاذب و باالي��ي اعالم مي كنند و به نوعي 
قيمت سازي مي كنند كه اين موضوع روند معامالت 
بازار خودرو را بر هم مي زند. اما با عرضه در بورس كاال 
خودرو به واسطه كش��ف قيمت و با تعادل به فروش 
مي رسد. بسته شدن درب پش��تي كارخانه ها نيز به 
عملكرد دالالن باز مي گردد. برخي از اين افراد با حضور 
در درب كارخان��ه و نفوذ به آن خودرو با قيمت واقعي 
مي خرند و پس از آن با چند برابر قيمت در بازار آزاد به 

معامله اين مي پردازند.
فراهم شدن امكان افزايش توليد خودرو و كاهش قيمت 
تمام ش��ده آن نيز به بورس كاال باز مي گردد. صورت 
مالي تمامي شركت هاي خودرويي زيان ده است و اين 
شركت ها مي توانند با فروش و عرضه محصوالت خود 
در بورس از مزايا آن نيز براي افزايش توليد و پرداخت 
بدهي هاي خود اس��تفاده كنند. بخش بسيار بزرگي 
از ناوگان حمل و نقل عمومي كش��ور فرس��وده است 
و قابليت اس��تفاده ندارد. جايگزيني يا تعمير ناوگان 
عمومي به هزينه ميلياردي نياز دارد و با فروش خودرو 
در بورس كاال طي يك تا سه سال مي توان هزينه تعمير 
و جايگزيني اين ناوگان را تامين كرد. البته اين تامين 
با استفاده از فروش خودرو به دولت و اقتصاد كشور نيز 

كمك شاياني مي كند.
البته اين مزيت ها تنها بخش كوچكي از مزيت هاي 
عرضه خودرو در بورس كاالس��ت. مهم ترين مزيت 
آن شفافيت در بازار خودور و ورود نقدينگي به بورس 
است. عرضه خودرو در بورس كاال ورود نقدينگي را 
به دنب��ال دارد و قيمت خودرو را متعادل مي كند. ما 
عدم عرضه آن به نفع دالالن و رانت خواران است و به 
واسطه عدم عرضه خودرو در بورس كاال اين دو گروه 
مي توانند سود چند ده ميليوني ببرند و به نوعي برنده 

عدم عرضه خودرو در بورس كاال هستند. 
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بازار سهام؛ بهترين گزينه
براي سرمايه گذاري

بورسنيوز| مهدي رضايتي كارش��ناس بازار سرمايه 
عنوان كرد: روند نزولي به صورت بلندمدت بر بازار سرمايه 
حكمفرما است و در شرايط فعلي نشانه اي مبني بر افزايش 
در حجم معامالت ديده نمي شود؛ همچنين نشانه رفتاري 
و روانشناسي در عالئم برگش��تي بازار سرمايه مشاهده 
نمي شود. از گزارش هاي۶ ماهه انتظارات خوبي مي رفت 
و محقق هم شد، با وجود اين موضوع واكنش چندان خوبي 
نس��بت به آن در بورس ديده نشد. با ديد بنيادي يكي از 
كمترين  P/E ها چند سال گذشته در بورس رقم خورده 
است. از س��وي ديگر اختالف دالر نيما و آزاد زياد است و 
سهام با دالر ۲۷ هزار توماني قيمت گذاري مي شود ولي 
نرخ ارز در ديگر بازارها با مبالغ بيشتري قيمت مي خورد. 
وي افزود: از نظر بنيادي وضعيت خوش��بينانه است اما 
ريسك هاي سيستماتيك با زمان اثرگذاري نامعلوم در بازار 
سهام وجود دارد. از طرفي بحث برجام هم آينده را با ابهام 
مواجه كرده است و اين ابهام پيش بيني را سخت مي كند. 
به نظر مي رسد بازار سهام به كف هاي بنيادي رسيده است 
ولي براي رشد به عواملي بسياري نياز دارد، كه فعال درگير 
ابهامات هستند و زماني را براي آنها نمي توان مشخص كرد. 
اين فعال بازار سرمايه درباره عوامل رشد بازار سهام چنين 
گفت: مهم ترين عامل تاثيرگذار مي تواند شفافيت باشد، 
يعني چشم انداز تمام متغيرها )مشخص بودن محدوده نرخ 
دالر، تعيين تكليف تحريم ها، ريسك هاي حوزه سياست 
خارجي( براي فعاالن اقتصادي قابل پيش بيني باشد، در 
چنين شرايطي بازار سهام نيز مي تواند رونق را شاهد باشد. 
در اين بين اگر دالر از رقم ۲۷ هزار تومان جهشي را داشته 
باش��د، ممكن است در آينده رشد قيمت سهام را تجربه 
كنيم اما اين رشد اس��مي خواهد بود و حقيقي نيست. 
وي ادامه داد: به نظر مي رسد كف بنيادي بازار سهام در 
همين محدوده فعلي باشد اما رشد پر شتاب هم براي آن 
نمي توان متصور بود، با اين وضعيت به صورت آرام رشد 
مي كند تا تعيين تكليف متغيرها به پيش مي رود. عدد 
شاخص كل نيز با نزديك ۲۰ درصد تغيير و كمك سود 
مجامع به يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مي رس��د. بازار 
سهام با ريسك هاي موجود مي تواند گزينه مناسبي براي 
سرمايه گذاري باشد، مگراينكه اتفاق نادري رخ دهد كه 
در قيمت ها پيش بيني نشده باشد. رضايتي تشريح كرد: 
دليل استقبال نشدن از گروه پااليشي و پتروشيمي ها 
تصميم سرمايه گذاران بر تاخير در معامله بوده است، تا 
اينكه شرايط كمي روشن تر شود و از ابهام بازار ها كاسته 
گ��ردد. در غير اين صورت با عملكرد و چش��م انداز اين 
گروه ها بايد استقبال خوبي را از آنها تجربه مي كرديم اما 
كم رمق بودن، ركود حاكم بر بازار سهام و نبود نقدينگي 
در آن از ديگر عواملي بود كه منجر به اين بي محلي شده 
است. با اين حال اين گروه ها به عالوه سيمان و دامپروري 
مي توانند تا انتهاي سال از صنايع با ظرفيت رشد باشند.

»معامالت هم فاز«
ابزاري براي كاهش ريسك

ايِبنا| شرط درستي معامالت هم فاز در بازار سهام اين 
اس��ت كه تحت يك استراتژي خاص و در يك تايم فريم 
مش��خص، براي هر سه ابزار »س��هم، شاخص صنعت و 
شاخص كل« به طور همزمان يك سيگنال خريد يا فروش 
يكسان صادر شود. مثاًل با فرض استراتژي زير در تايم فريم 
۳۰ دقيقه، يك معامله هم فاز به صورت گام به گام اينچنين 
 Pivot اجرا مي شود:  اس��تراتژي ورود: شكستن اولين
مقاومتي پس از قرارگيري روي ابر كومو استراتژي خروج 
)به وسيله حد ضرر(: از دست دادن اولين Pivot حمايتي 
پس از قرارگيري زير ابر كومو. در اين جا الزم است به چند 
قانون معامالت هم فاز اشاره شود. تعيين محدوده زماني 
دقيقي كه شاخص كل شرايط استراتژي ورود را برآورده 
كرده است. يافتن صنعتي كه همزمان با شاخص كل، اجازه 
ورود داده است. يافتن سهمي زيرمجموعه اين صنعت كه 
به طور همزمان با شاخص كل و شاخص صنعت، سيگنال 
ورودي ارسال كرده است. خروج از سهم پس از برقراري 
ش��رايط خروج بيان شده باش��د. در اين رابطه اشاره به 
چند نكته الزم است. اول اينكه انجام معامالت هم فاز 
مي تواند در تمام تايم فريم ها و تحت هر استراتژي كوتاه 
يا بلندمدت ديگري نيز اجرا شود. دوم اينكه استراتژي 
خروج مي تواند به طور محافظه كارانه تابع شاخص كل 
و صنعت نيز قرار گيرد. در پايان بايد اشاره كرد كه ورود 
و خروج سهام تحت استراتژي شخصي صورت مي گيرد، 
با اجرا اين استراتژي ها در صنعت و شاخص كل مي توان 

اطمينان بيشتري از روند آينده سهم به دست آورد.

مشكل اصلي بورس
كمبود نقدينگي است

فردي��ن آقابزرگ��ي كارش��ناس ب��ورس در خصوص 
افزايش س��قف تراكنش هاي مالي كارگزاري ها گفت: 
گشايش هايي كه در رابطه با نقل و انتقاالت بانكي چه 
در حوزه بازار سرمايه چه در فضاي اقتصاد كشور انجام 
شود راهبرد بسيار مناس��بي براي تسهيلگري در اين 
حوزه است كه به جاي خود قابل تقدير دارد چرا كه با هر 
طرح و مصوبه مثبتي بخشي از فشارهاي وارده بر بورس 
و س��هامداران كاهش مي يابد. وي در ادامه خاطرنشان 
كرد: آنچه درباره بورس حائز اهميت است اينكه امروز 
بزرگترين و بيشترين عاملي كه بازار سرمايه و بورس را 
آزار مي دهد كمبود نقدينگي است. قطع به يقين تراكنش 
۵۰۰ ميليون توماني در يك تراكنش راهگشاست اما بنده 
بر اين باورم جنبه القاي كمبود نقدينگي و ضرب االجلي 
مبني بر رفع اين حالت را در بازار بيشتر نمايان مي كند 
و به مخاطب اين پي��ام را مي دهد كه بازار دچار كمبود 
نقدينگي شده است. وي در اين باره بيان داشت: درست 
مثل وضعيتي كه تشكيل اتاق هاي فكري كه بورسي ها 
با وزير اقتصاد تشكيل مي دهند يا رييس سازمان كه به 
مجلس مي رود اين وضعيت به نوعي نشان دهنده يك 
جريان عادي و طبيعي در بورس نيست، بلكه از يك روند 
غير طبيعي و فوق العاده پرده بر مي دارد. آقابزرگي گفت: 
اين مسائل منجر به تشديد نگراني سهام دار و سرمايه گذار 
در بورس و بازار سرمايه مي شود به همين دليل مديريت 

نقدينگي در بازار سرمايه امروز ضرورت مهمي است. 

تارا و 207
در بورس عرضه نمي شود!

تجارتنيوز| روز يكشنبه محمدرضا بهنام زاده، مدير 
پذيرش بورس كاالي ايران اعالم كرد كه هيات پذيرش 
كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاالي بورس كاالي ايران 
با پذيرش محصوالت تارا  و ۲۰۷ توليدي شركت ايران 
خودرو موافقت كرد. پيش از اين موضوع در نيمه مهر 
ماه مهدي خطيبي مديرعامل ايران خودرو خبر عرضه 
اين خودرو را داده بود. اين درحالي است كه امروز ايران 
خودرو در اطالعيه اي گفت كه عرضه خودروهاي تارا 
و ۲۰۷ در بورس كاال تا اطالع ثانوي امكان پذير نيست 
و بايد شرايطي را فراهم كرد تا اختالف قيمت كارخانه 
و بازار كاهش پيدا كند و در ادامه براي تحقق اين هدف 
برنامه ريزي كرد. علت لغو اين عرضه به تفاوت قيمتي بر 
مي گردد و براساس اعالم ايران خودرو بايد قيمت درب 
كارخانه با قيمت بازار كمي هماهنگ ش��ود. در اصل 
وظيفه بورس كاال به ثبات رساندن قيمت بورس كاال و 
بازار آزاد است و به نوعي مي توان گفت كه اين شركت 
بهانه قيمت را براي لغو و عدم عرضه آورده است. عرضه 
خودرو در بورس كاال مي تواند تفاوت قيمت بازار و 
درب كارخانه را كمتر كند و به نوعي بازار خودرو را 
به ثبات برساند. در حال حاضر سود بازار خودرو در 
جيب رانت خواران و دالالن است و با عرضه در بورس 
اين رانت به صفر مي رسد. عدم عرضه نيز ميزان سود 
اين گروه را افزايش مي دهد. به هرحال عرضه خودرو 
در بورس كاال مزيت هاي بس��يار زيادي دارد و اين 
عدم عرضه تنها سود دالالن را افزايش مي دهد و به 

زيان خريداران و كليت اقتصاد كشور است.

سياست هاي »عشقي«
در سازمان بورس!

مهر| ش��اخص كل ديروز نيز مانند روزهاي گذشته 
وضعيت نزولي دارد، بازار هر روز با كاهش شاخص كل 
كار خود را آغاز كرده و در انتهاي معامالت نيز ريزش خود 
را ادامه مي دهد. حال شاخص كل حمايت يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار واحد را نيز از دست داده و اكنون به ناحيه 
يك ميليون و ۲۸9 هزار واحد رسيده است. صورت هاي 
مالي ۶ ماهه نمادهاي بورسي در سامانه كدال منتشر 
شده و بسياري از شركت ها وضعيت سودآوري خوبي 
را ثبت كرده و حتي برخي از شركت ها نيز توانسته اند 
زيان انباش��ته خود را كاسته و وضعيت بهتري داشته 
باشند. برخي از ش��ركت هاي پااليش��ي توانسته اند 
وضعيت بسيار خوبي را در گزارش ها داشته و حتي pبر

e اين صنعت به زير محدوده ۴ رسيده و در محدوده ۳ 
و نيم قرار بگيرد كه اين وضعيت ارزندگي بسيار خوب 
است، برخي ديگر از صنايع مانند غذايي نيز با افزايش 
حاشيه سود ناخالص مواجه شده و برخي از نمادهاي 
غذايي توانسته اند افزايش حاش��يه سود بين ۵ تا ۱۰ 
درصد را نيز كسب كنند. شركت هاي قطعات خودرو 
نيز گزارش هاي بسيار خوبي را ارايه كرده و توانسته اند 
با افزايش eps تي تي ام و كاهش pبرe  مواجه شده اند. 
يكي از مواردي كه سهامداران را ناراحت كرده بي تفاوتي 
اين روزهاي رييس سازمان بورس بوده و اين سازمان 
تنها به كارهاي رس��انه اي آن هم در رس��انه هاي خود 
بسنده كرده و تنها اقدام مثبت را تبليغ براي ارزندگي 
صنايع و نمادها تعريف كرده است كه اين استراتژي به 
هيچ وجه صحيح نيست، اگرچه رييس سازمان بورس 
در يك سال اخير اقدامات مثبتي مانند افزايش دامنه 
نوسان انجام داده است اما فكري اساسي براي ورود پول 
هوشمند به بازار سرمايه انجام نداده است، بازار سرمايه 
امروز از مولفه هاي كالن اقتصاد و نيامدن پول به سمت 
اين بازار رنج برده و اين مهم تنها با رايزني رييس سازمان 
بورس ب��ا وزير اقتصاد و بيان مكرر دغدغه ها تا رفع آن 
اجرايي خواهد ش��د، متأسفانه كنش هاي مناسبي را 
از مجيد عشقي رييس سازمان بورس شاهد نبوده و او 
هم مانند سهامداران خرد تنها نظاره گر ريزش بورس و 
رسيدن به حمايت هايي اس��ت كه روز به روز از دست 
مي رود.  بازار س��رمايه در چند ماه اخير تبديل به يك 
بازار با مولفه هاي غير نقد شونده با ميانگين معامالت 
روزانه ۲ هزار ميليارد تومان تبديل شده است، يكي 
از مولفه هايي كه مي تواند به بازار س��رمايه جاني تازه 
بدهد، ايجاد بازار دو طرفه و چرخش آزاد پول در اين 
بازار است، در دوره قبلي رياست سازمان بورس بحث 
بازار فروش تعهدي مطرح شده بود كه در اين دوره به 
كلي مسكوت مانده و سازمان بورس تنها به اقدامات 
آسان تر مانند افزايش دامنه نوسان بسنده كرده است. 
يكي از نقاط ضعف سازمان بورس در دوره اخير عدم 
تعامل با شبكه بانكداري به ويژه بانك مركزي براي ارايه 
تسهيالت ويژه به سهامداران خرد و عمده است كه اين 
وضعيت بايد در آينده اصالح شده تا بازار سرمايه بتواند 
از چرخش پول منس��جم از شبكه بانكداري در تمام 
شرايط بهره مند شود نه اينكه پمپاژ پول در بازار سرمايه 
تنها براي روزهايي باشد كه دولت سياست انبساطي 
پولي دارد و در زمان سياست انقباضي دولت مانند يك 

سال اخير، بورس در وضعيت اغما به سر ببرد.

معامله 7۶ دستگاه
وانت كارا در بورس كاال

بورسكاال|۱۱ دستگاه وانت كارا تك كابين بدون 
رقابت و با قيم��ت پايه ۲ ميليارد و 9۱۳ ميليون ريال 
معامله ش��د اما در عرض��ه ۶۵ دس��تگاهي وانت كار 
دوكابين ۸۰ سفارش خريد روي تابلو ثبت شد كه اين 
محصول با رقاب��ت ۰.۰۵ درصدي و ميانگين قيمتي 
۳ ميليارد و ۱۶ ميليون و ۶۴۶ هزار تومان معامله شد. 
براساس اطالعيه منتشر ش��ده از سوي بورس كاالي 
اي��ران در تاريخ ۲۳ مه��ر ماه قرار بر اين ش��د تا ۱۱۵ 
دستگاه وانت كارا شامل ۵۰ دس��تگاه وانت كارا تك 
كابين و ۶۵ دستگاه وانت كارا دو كابين متعلق به بهمن 
موتور، در تاالر اختصاصي خودرو روز دوم آبان ماه عرضه 
مي شود. در ادامه اين اطالعيه آمده بود، اين محصول 

قرار است ۲۷ آذر به مشتريان تحويل داده شود.

»تعادل«بررسيميكند

خودرو در صف بورس ماند!

جاماندگان در يك قدمي سهام عدالت
بحث جاماندگان سهام عدالت با آزادسازي اين سهام 
در ارديبهشت سال ۱۳99 داغ شده و به نظر مي رسد 
اين بحث به مراحل پاياني خود رس��يده است. دولت 
دوازده��م در حالي به كار خود پايان داد كه اعالم كرد 
پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده و امكان اينكه 
مشمول جديدي پذيرفته شود وجود ندارد. با اين حال 
برخي نمايندگان مجلس همچنان قول تخصيص سهام 
عدالت به جاماندگان را مي دادند و آمارهاي مختلفي 
نيز از جاماندگان ارايه مي ش��د. البته اين آمار هرگز از 
سوي هيچ مسوولي تاييد نش��د تا اينكه نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
در مصوبه اي راهكاري براي تعيين تكليف جاماندگان 
سهام عدالت در س��ال ۱۴۰۱ مشخص كردند. طبق 
مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقي مانده 
سهام متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي در بنگاه هاي 
قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه هاي )۱( و )۲( 
ماده )۲( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و 
چهارم )۴۴( قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران 
مصوب ۲۵ خردادم��اه ۱۳۸۷ و اصالحات و الحاقات 
بعدي آن، نسبت به واگذاري سهام عدالت به مددجويان 
جامانده تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( 
مددجويان سازمان بهزيستي كشور و تمامي افرادي كه 

از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام كند.

    تخصيص سهام به ۳/۵ ميليون جامانده
حس��ين قربانزاده رييس س��ازمان خصوصي سازي 
در اي��ن باره اعالم كرده اس��ت: افراد تحت پوش��ش 
كميته امداد، بهزيستي و ايثارگراني كه سهام عدالت 
ندارند، فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب 
مي ش��وند. البته هرچن��د اين جمعيت حدود س��ه 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفري مشخص شده اند، اما هنوز 
منابعي كه براي پرتفوي اين افراد در نظر گرفته شده 
به طور رسمي اعالم نشده است. وي در مورد پرتفوي 
جاماندگان نيز گف��ت: پرتفوي جاماندگان از قبل در 
سازمان خصوصي سازي پيش بيني شده بود اما يكي 

از شركت ها در هيات دولت حذف شد و بايد جابه جايي 
پرتفو صورت بگيرد تا بتوان امور را پيش برد. البته اين 
طرح بعد از هيات دولت بايد به هيات تطبيق مجلس 

برود و چنانچه ايرادي نداشته باشد، الزم االجراست.

    بسته سهام ۱0 ميليون توماني
احسان خاندوزي وزير اقتصاد هم درباره مبلغ سهام 
عدالت گفته اس��ت: به جهت اينك��ه تكليف قانون 
بودجه ۱۴۰۱ است، دولت مصوبه اي داشت و در گام 
اول براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مثل 
كميته امداد و بهزيستي، ۱۰ ميليون سهام عدالت 
به ازاي هر فرد مصوب و منابع آن مشخص شد و اين 

امر منتظر تاييديه مجلس است.

    سود ۳۹۹ هزار ميلياردي
برخي از كارشناس��ان بازار س��رمايه معتقدند، سود 
خالص ۴ فصل اخير شركت هاي بورسي اي كه حداقل 
يك صندلي هيات مديره آن متعلق به س��هام عدالت 
اس��ت، حدود ۳99 هزار ميليارد تومان است. سهام 
عدالت ۳۵ درصد ارزش بازار سرمايه را در اختيار دارد.

    نوسانات قيمتي سهام عدالت
سبد سهام عدالت از تعدادي سهام ارزنده و نمادهاي 
بزرگ بازار س��رمايه تشكيل ش��ده كه در هفته هاي 
گذشته با نوس��ان در ميزان ارزش همراه بوده است. 
اين س��هام در بهمن ماه با كاهش ارزش مواجه شد و 
در اسفندماه نيز روند نوساني داشت. ارزش اين سهام 
در هفته اول فروردين ماه برخالف رشد شاخص هاي 
عملكردي بازار سرمايه، با كاهش ارزش مواجه شد، 
اما در هفته دوم فروردين ماه و با رش��د شاخص كل، 
ارزش سهام عدالت نيز رشد قابل قبولي داشته است. 
البته ارزش اين سهام در هفته سوم فروردين ماه با افت 
مواجه شد. ارزش اين سهام در هفته چهارم فروردين 
ماه با رشد ۴ درصدي كه داشت افزايش قابل توجهي 
پيدا كرد. سهام عدالت در تمام هفته هاي ارديبهشت 

ماه با افزايش ارزش روبرو ش��د. ارزش سهام عدالت 
در هفته اول ارديبهش��ت ماه با رشد ۰/۸۵ درصدي 
مواجه ش��ده اس��ت. ارزش اين س��هام در هفته دوم 
ارديبهش��ت ماه كاهش ۰/۴۲ درصدي يافت. ارزش 
اين سبد دارايي در هفته س��وم ارديبهشت ماه رشد 
۰/۶۸ درصدي را تجربه كرد. ارزش سهام عدالت در 
هفته پاياني ارديبهشت ماه با رشد ۱/۷ درصدي روبرو 
شد. ارزش برگه هاي س��هام عدالت در هفته ابتدايي 
خردادماه با كاهش ۱/۲9 درصدي روبرو شد. اين روند 
نزولي در هفته دوم خرداد نيز ادامه پيدا كرد و ارزش 
سهام عدالت در هفته گذشته با كاهش ۲/۱۳ درصدي 
مواجه شد. اين سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز 
هم با كاهش ارزش ۱/۵۵ درصدي روبرو شد كه اين 
مساله به دليل افت در شاخص هاي عملكردي بورس 
رخ داده اس��ت. سبد س��هام عدالت در هفته چهارم 
خردادماه با رش��د ۲ درصدي مواجه شد. ارزش اين 
سهام در هفته پاياني خردادماه نيز افت ۲/۱۵ درصدي 
داشت. البته سبد سهام عدالت به دليل تشكيل شدن 
از سهام شركت هاي بزرگ، بسيار متاثر از شاخص كل 
بورس اس��ت. سهام عدالت در هفته ابتدايي تيرماه با 

افت ۲/۸۶ درصدي مواجه شده است.
اين سهام هفته دوم تيرماه را با كاهش ۱/۳9 درصدي 
در ارزش پشت سر گذاش��ته است. در حال حاضر و 
در هفته سوم تيرماه ارزش اين سهام با كاهش ۱/۳۷ 
درصدي روبرو شده است. ارزش اين سهام در هفته 
چهارم و پاياني تيرماه افت ۲ درصدي داش��ته است. 
برگه هاي سهام عدالت در هفته ابتدايي مردادماه با 
كاهش ۲/۶۵ درصدي روبرو شده است؛ در هفته دوم 
مردادماه ارزش س��هام عدالت ۴۶ صدم درصد افت 
كرد، در هفته س��وم مردادماه برخالف شاخص هاي 
بورس، ارزش س��هام عدال��ت ۷/۶۲ درصد كاهش 
يافت. در هفت��ه چهارم مردادماه برخالف هفته هاي 
گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد ۷۲ صدم درصدي 
روبرو شده است. ارزش سهام عدالت در هفته پاياني 
مردادماه با كاهش ۱/۶۴ درصدي روبرو شده است. 

بورس در ماه هاي گذشته با وضعيت نزولي همراه بوده 
كه اين مساله بر روند ارزش برگه هاي سهام عدالت نيز 
تاثير زيادي داشته است. كاهش ارزش سهام عدالت 
در هفته هاي اول و دوم شهريور ادامه داشت و ارزش 
اين سهام به ترتيب با كاهش ۱/۸۱ و ۲/۸9 درصدي 
روبرو شد. ارزش برگه هاي سهام عدالت در هفته سوم 
شهريور ماه نيز با كاهش ۱/۳۲ درصدي همراه بوده 
است. سهام عدالت در هفته هاي گذشته با توجه به 
افت در ش��اخص هاي بورس با كاهش ارزش مواجه 
بوده و در هفته چهارم شهريور ماه بيشترين افت در 
۶ ماه گذشته را تجربه كرده است. ارزش سهام عدالت 
در هفته چهارم ش��هريورماه با افت ۳/۳۶ درصدي 
همراه بوده است. سهام عدالت در هفته اول مهرماه 
پس از هفته ها افت، با رشد ۰/۸۲ درصدي روبرو شد، 
اما در هفته دوم مهرماه ارزش سهام عدالت با كاهش 
۳/۷۳ درصدي روبرو ش��ده است. اين افت در هفته 
س��وم مهرماه نيز ادامه داشته و ارزش سهام عدالت 
در هفته گذش��ته كاهش ۴ دهم درصدي را تجربه 
كرده است. ارزش اين سهام در هفته چهارم مهرماه 
۵۸ صدم درصد كاهش يافت. اين مس��اله در حالي 
رخ داده است كه شاخص كل بورس در اين هفته با 
كاهش ۰/۷ درصدي و ش��اخص كل هم وزن بورس 

نيز كاهش ۰/۴۴ درصدي داشته اند.
بسياري از كارشناسان معتقدند، نمادهاي حاضر در 
سبد سهام عدالت از ارزنده ترين سهم هاي بازار سرمايه 
هستند. با اين حال، ارزش برگه هاي سهام عدالت در 
برگه هاي مختلف به ترتيب برابر اس��ت با ۵ ميليون 
و ۲9۷ ه��زار تومان، ۶ ميلي��ون و ۳۷۲ هزار تومان، ۶ 
ميليون و ۸9۱ ه��زار تومان و ۱۲ ميليون و 9۵۳ هزار 
تومان. ارزش فعلي سهام عدالت نسبت به دوران اوج 
بازار در مرداد  سال 99 با افت ۶۶ درصدي مواجه شده 
است. از مهم ترين داليل ريزش قيمت سهام عدالت، 
 ضعف مديريت در شركت هاي سرمايه گذاري و عدم 
برگزاري مجامع اين ش��ركت ها و نيز نبود بازارگردان 

حرفه اي براي اين شركت ها به شمار مي رود.



گروه راه وشهرسازي|
آنگونه كه مس��عود رهنما، مديرعامل صندوق ملي 
مس��كن پيش بيني كرده تا پايان س��ال جاري 34 
هزار ميليارد تومان از محل منابع پيش بيني شده 
در قانون جهش توليد مسكن به اين صندوق واريز 
خواهد ش��د. او همچنين خبر داده كه اين صندوق 
از محل منابع مكتس��به، نس��بت به خريد س��هام 
كارخانه هاي توليد مصالح اقدام مي كند و در زنجيره 
توليد مصالح از س��نگ آهن تا فوالد ق��رار خواهد 
گرفت. به اين ترتيب، بخش��ي از منابع اين صندوق 
وارد مديري��ت نوي��ن درآمدزايي ها ب��راي اجراي 
پروژه هاي نهضت ملي مس��كن خواهد شد تا منابع 
مورد نياز براي اجراي نهضت ملي مس��كن تامين 
ش��ود. به گزارش »تعادل«، به موجب ماده 3 قانون 
جهش توليد توليد مس��كن، »صندوق ملي مسكن 
به منظ��ور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و 
تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد 
تجميع و تخصي��ص منابع مالي موضوع اين قانون، 
حداكثر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون 
تشكيل مي گردد.« همچنين به موجب بند 4 ماده 2 
اساسنامه صندوق ملي مسكن، اين صندوق مي تواند 
براي »تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه و با 
استفاده از انواع روش هاي تامين منابع مالي مرسوم 

در بازار سرمايه« اقدام كند.
در اين چارچوب، مديرعامل صندوق ملي مس��كن 
تصريح كرده اس��ت: قرار بر اين نيست كه صندوق 
ملي مس��كن هر منابع كه به دست آورد را پرداخت 
كند، بلك��ه در واقع مديريت منابع مالي را عهده دار 
خواهد ش��د. در اجراي پروژه نهضت ملي مس��كن 
بخش��ي از منابع در بخش س��اخت و ساز معطوف 
است و بخش��ي ديگر در بخش مصالح، دستمزدها، 
پيمانكاران، زمي��ن و ... از اين رو صن��دوق بايد به 
گون��ه اي ورود پيدا كند كه بتوان��د به اين بخش ها 

منابعي را تزريق كند.
مسعود رهنما در گفت وگو با ايلنا درباره منابع واريز 
شده و موجودي صندوق ملي مسكن و كاركرد اين 
صندوق اظهار كرد: طرح نهضت ملي مسكن كه به 
تصويب مجلس هم رس��يده يك طرح پيشرو است 
و با توجه به ش��رايط فعلي و نياز كشور اين طرح در 
حال اجرا اس��ت و با توجه نوس��انات قيمتي بخش 
مسكن و محدوديت عرضه براي دهك هاي آسيب 
پذير؛ دولت و مجل��س به اين نتيجه رس��يدند در 
قالب اين طرح اقداماتي در راستاي ساماندهي بازار 

مسكن انجام دهند .
 وي ادامه داد: انجام پروژه هاي نهضت ملي مسكن به 
منابع كافي و به موقع نياز دارد كه در گذشته بخشي 
از اين منابع در درآمدهاي دولت ديده مي ش��د، اما 
به ص��ورت پراكنده در اليه هاي متع��دد اعتبارات 

مفقود مي شد. 
از اين رو صندوق ملي مس��كن با اي��ن هدف انجام 
فعاليت ه��اي پروژه هاي نهضت ملي مس��كن را از 
لحاظ اقتص��ادي ريل گذاري كند، ش��كل گرفت. 
مديريت منابع در اين صندوق به اين شكل خواهد 
بود كه بخش��ي از منابع كه پيش از اين س��رگردان 
بودند و توزي��ع آن در بخش ه��اي مختلفي انجام 

مي شد، در يك مجموعه متمركز شوند.
مديرعام��ل صن��دوق مل��ي مس��كن با اش��اره به 
درآمدهاي متمركز ش��ده در اي��ن صندوق گفت: 
قرار بر اين اس��ت كه درآمده��اي حاصل از ماليات 
ب��ر خانه هاي خال��ي، ع��وارض واردات محصوالت 

س��اختماني، اجاره امالك وزارت راه، فروش اموال 
و دارايي دولت و مولد س��ازي دارايي ها و برگش��ت 
اقساط مسكن مهر در يك مجموعه يعني صندوق 
ملي مس��كن مديريت ش��وند تا بتوان منابع مورد 
نياز نهض��ت ملي مس��كن از اين طري��ق تامين و 
پشتيباني شود. رهنما از ورود صندوق ملي مسكن 
در س��رمايه گذاري بخش هاي مختل��ف در جهت 
درآمدزايي خبر داد و افزود: قرار بر اين نيس��ت كه 
صندوق ملي مس��كن هر منابعي كه به دست آورد 
را پرداخت كند بلك��ه در واقع مديريت منابع مالي 
را عهده دار خواهد ش��د. در اجراي پ��روژه نهضت 
ملي مس��كن بخش��ي از منابع در بخش ساخت و 
ساز معطوف است و بخشي ديگر در بخش مصالح، 
دس��تمزدها، پيمان��كاران، زمي��ن و ... از اي��ن رو 
صن��دوق بايد به گونه اي ورود پي��دا كند كه بتواند 
به اي��ن بخش ها منابعي را تزري��ق كند. براي مثال 
صندوق بايد به ش��كلي وارد بخش مصالح ش��ود و 
منابع به موق��ع تزريق كند كه بتواند جلوي تورم زا 
بودن مصالح مورد اس��تفاده در پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن را بگيرد و چرخه تامين مصالح متوقف 
نش��ود كه براي تحقق اين هدف، نس��بت به خريد 
س��هام كارخانه هاي توليد مصالح را اقدام مي كند 
و در زنجي��ره توليد مصالح از س��نگ آهن تا فوالد 

قرار بگيرد. 
وي تاكيد كرد: بنابراين صن��دوق وارد درآمدزايي 
مي ش��ود و بخش��ي از منابع صندوق وارد مديريت 
نوين درآمدزايي ه��ا براي اجراي پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن وارد مي شود چراكه در غير اين صورت 
ب��راي تامي��ن منابع نهض��ت ملي مس��كن اگر به 
اقيانوس منابع هم وصل باشيم، خشك خواهد شد 
و تجربه هاي گذشته هم نشان مي دهند كه آبياري 
قطره اي پروژه ها را خش��ك مي كند و باعث زمان بر 
بودن پروژه ه��ا و افزايش هزينه پروژه ها مي ش��ود 
و مي دانيم كه افزايش هزينه هاي س��اخت و س��از، 

كيفيت ساخت را كاهش مي دهد. 

مديرعامل صندوق ملي مس��كن گف��ت: صندوق 
ملي مس��كن از ابزارهاي مختلفي برخوردار اس��ت 
كه يك��ي از مباحث مهمي كه صندوق به اتكاي آن 
حركت مي كند، قانون نهضت ملي مس��كن است. 
قانون اين اج��ازه را مي دهد كه اي��ن صندوق وارد 
درآمدزايي شود و اساسنامه صندوق هم اين اختيار 

را داده است. 
رهنم��ا درب��اره موج��ودي صندوق ملي مس��كن 
اظهار كرد: به دليل طوالني ش��دن پروسه تصويب 
اساسنامه صندوق ملي مسكن، اين صندوق كمتر از 
يك ماه است كه شروع به كار كرده البته از آنجايي 
كه تاس��يس صندوق ملي مسكن موضوع جديدي 
بوده، طبيعي اس��ت كه حساس��يت ب��راي تدوين 
اساسنامه آن بيشتر باشد. موجودي صندوق هر روز 
متغير است و بسته به اين توانمندي ها دارد كه چه 
منابعي را از كجا استخراج و به صندوق واريز كنيم. 
وي درب��اره ميزان ورود ماليات بر خانه هاي خالي و 
لوكس به صندوق ملي مس��كن ادامه داد: بخشي از 
منابع صندوق در قالب مالي��ات بر خانه هاي خالي 
و خانه هاي لوكس اخذ مي ش��ود البته هنوز درآمد 
حاصل از ماليات بر خانه ه��اي خالي وارد صندوق 

ملي مسكن نشده است. 
تيمي تش��كيل ش��ده ك��ه منابع مرتب��ط با بخش 
مسكن از جمله ماليات بر خانه هاي خالي و فروش 
دارايي هاي دولت را اس��تخراج و وارد صندوق كند. 
در وزارت راه و شهرس��ازي، س��ازمان ملي زمين و 
مس��كن متولي اين مس��اله اس��ت و تامين مالي را 
انجام مي دهد. رهنما با تاكيد بر اينكه مبالغ نسبتا 
مناس��بي در حال ورود صندوق ملي مسكن است، 
افزود: آنچه وارد صندوق ش��ده، بخشي از تعهدات 
دولت در بودجه اس��ت كه از طريق خزانه وارد شده 
و بخشي هم اقساط برگشتي مسكن مهر بوده است 
و همچنين بخشي از درآمد حاصل از فروش امالك 
وزارت راه به صندوق تزريق شده است.  مديرعامل 
صندوق ملي مسكن درباره ميزان موجودي صندوق 

تا پايان س��ال گفت: چيزي حدود 34 هزار ميليارد 
تومان تا پايان سال از طريق فروش امالك و دارايي 
دولت و مولد سازي دارايي و اعتبارات تخصيص يافته 
از دولت، ماليات از خانه هاي خالي و لوكس، اقساط 
مسكن مهر و اجاره امالك بايد وارد صندوق شود. 

وي با اشاره به اولويت مصرف موجودي و اعتبارات 
صن��دوق ملي مس��كن تاكيد كرد: پ��روژه نهضت 
ملي مس��كن در حال اجرا است و براي ساخت يك 
ميليون مس��كن در سال كه در پروس��ه توليد قرار 
دارد، اولويت ها  را مش��خص كرده ايم كه پروژه هاي 
شركت عمران شهرهاي جديد و بازآفريني شهري 

در اولويت قرار دارند. 

  تشكيل كارگروه تامين مصالح ساختماني 
در تحولي ديگر، سرپرس��ت مرك��ز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي از تش��كيل كارگروه فوالد 
و س��يمان ب��راي تكمي��ل زنجيره تامي��ن مصالح 
ساختماني طرح نهضت ملي مسكن خبر داد و گفت: 
اين كارگروه مش��ترك بين وزارتخانه هاي صمت و 
راه وشهرسازي تش��كيل مي شود.  به گزارش ايرنا، 
محمدمهدي حيدري سرپرس��ت مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي اظهار ك��رد: در اجراي 
بهينه ط��رح نهضت ملي مس��كن، مركز تحقيقات 
شناس��ايي، معرفي و عرضه فناوري هاي نوين را در 
دس��تور كار قرار داده اس��ت. در عين حال توجه به 
كيفيت تاسيسات ساختماني اعم از لوله، اتصاالت 
و ... در دس��تور كار است كه در اين خصوص ترويج 
عرضه محصوالت داراي گواهينام��ه فني در حال 

عملياتي شدن است.
وي خبر داد: چندي است مركز تحقيقات با برخي 
از كارخانج��ات وارد مذاك��ره ش��ده اس��ت. مركز 
تحقيقات درصدد است تا در خصوص تامين مصالح 
س��اختماني داراي گواهينامه فني و زنجيره تامين 
اين مصالح صنعت در كنار مركز تحقيقات و وزارت 

راه و شهرسازي باشد.
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زاكاني: زيرساخت هاي پايتخت 
فرسوده است

شهردار تهران با اشاره به فرسودگي ها در زيرساخت هاي 
پايتخت، گفت: اكنون ۵3۰ كيلومتر از مسيل ها كه به 
جمع آوري آب هاي سطحي اختصاص دارد فرسوده 
است و جوابگوي نيازهاي پايتخت نيست. به گزارش 
ايرنا، عليرضا زاكاني روز دوش��نبه در جمع كاركنان 
شهرداري منطقه 9 گفت: يك سال و يك ماه و ۱2 روز 
به عنوان مديريت شهري مشغول كار هستم و معتقدم 
اكنون حال شهرمان خوب نيست و در بيشتر بخش ها 
با فرسودگي مواجه هستيم. از مجموع بافت ۷۰ هزار 
هكتاري پايتخت با ۱2 هزار هكتار بافت ناپايدار مواجه 
هستيم كه 4 هزار و ۵۶۰ هكتار آن فرسوده است. وي 
با اشاره به اينكه يكي از شعارهاي مهم انقالب اسالمي 
مردمي بودن اين نظام است، گفت: واگذاري بسياري 
از مس��ووليت ها به مردم بسيار مهم و ضروري است و 
بايد در اين مسير با جديت بيشتري عمل كنيم. به گفته 
زاكاني، هيچ نهادي به اندازه شهرداري با مردم در ارتباط 
نيست و بايد از اين ظرفيت مهم با نقش آفريني موثر و 
اثر بخش براي رشد و تعالي شهر استفاده كرد. شهردار 
تهران در بخش ديگري از س��خنان خود با تاكيد بر 
مبارزه با فساد نيز گفت: در دوره گذشته برند فروشگاه 
ش��هروند را 3 ميليارد تومان فروخته بودند در حالي 
كه قيمت واقعي اين برند ۶۰۰ ميليارد تومان بود. او 
همچنين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اقدامات 
جدي در حوزه مترو نيز در حال انجام است، اظهار كرد: 
اجراي هر كيلومتر مترو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
هزينه دارد زاكاني افزود: دو يا سه خط تهران امكان 
بارگذاري تراموا را دارد كه مطالعات و بازديد خارج از 
كشور در اين راستا انجام و دو جلسه برگزار شده است.

فراخوان خودروهاي
توليد آبان ماه ۹۷ به معاينه فني

معاون بهره برداري ستاد معاينه فني شهر تهران گفت: 
هم اكنون خودروهاي توليد داخل آبان ۱39۷ و ماقبل 
و خودروهاي وارداتي اكتبر 2۰۱۸ و ماقبل مش��مول 
معاينه فني هستند. به گزارش تسنيم، مجيد سلماني 
درب��اره وضعيت مراجعات به مراكز معاينه فني ش��هر 
ته��ران در هفت ماهه ابتداي س��ال ۱4۰۱، اظهار كرد: 
حدود يك ميليون دس��تگاه خودرو ب��ه مراكز معاينه 
فني شهر تهران مراجعه كرده اند كه در مقايسه با سال 
گذشته ميزان مراجعات ۸ درصد افزايش داشته است. 
معاون بهره برداري ستاد معاينه فني شهر تهران با بيان 
اينكه از آمار اعالمي، ۷۶9 هزار دستگاه خودرو مربوط 
به مراجعات اول است، گفت: طي اين ۷ ماه نقص مربوط 
به آاليندگي ۱۰2 هزار دس��تگاه، هم راستايي ۵9 هزار 
دستگاه، كمك فنر 2۷ هزار دستگاه، تست ترمز ۷۶ هزار 
دستگاه و وضعيت ظاهري ۱۱۶ هزار دستگاه خودروي 
مراجعه كننده به مراكز معاينه فني شهر تهران، شناسايي 
و در نهايت براي اخذ معاينه فني، توسط راكبين آن رفع 
ايراد شده است. به گفته سلماني، در مجموع 3۰ درصد 
از خودروها به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني 
در مراجعه اول نشده و تعدادي از اين خودروهاي مردود 
داراي چند نقص بوده اند. وي افزود: از ابتداي امس��ال تا 
پايان مهر، حدود ۷3۰ هزار گواهي معاينه فني صادر شده 
كه از اين تعداد، حدود ۱3۰ هزار گواهي مربوط به معاينه 
فني برتر است. معاون بهره برداري ستاد معاينه فني شهر 
تهران درباره آمار معاينه فني برتر نيز گفت: در مجموع 
حدود ۱۸ درصد از خودروهاي مراجعه كننده به مراكز 

معاينه فني شهر تهران داراي معاينه فني برتر هستند.

هشدار نارنجي 
نسبت به تشديد بارش ها

سازمان هواشناسي در هشدار نارنجي از تشديد فعاليت 
سامانه بارشي در روز سه شنبه )سوم آبان( خبر داد. به 
گزارش ايرنا و بر اساس اعالم سازمان هواشناسي، نوع 
مخاطره ب��ارش باران همراه با رعدوب��رق و در مناطق 
مستعد تگرگ است؛ منطقه اثر براي هشدار نارنجي نيز 
استان گلستان، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي 
اس��ت. اثر مخاطره نيز باال آمدن سطح آب رودخانه ها، 
احتمال س��يالب در مناطق مستعد، صاعقه، احتمال 
اختالل در تردد جاده اي، خسارت به سازه هاي موقت، 
تاخير و احتمال لغو پرواز و آسيب به صنعت كشاورزي 
است. سازمان هواشناسي به احتياط در سفرهاي برون 
ش��هري، اجتناب و پرهيز از تردد و اس��كان درحاشيه 
مسيل ها، اجتناب از فعاليت هاي كوهنوردي و جابه جايي 
عشاير كوچ رو، بازگشايي دهانه پل ها و آبروها، بررسي 
استحكام سازه هاي موقت، تابلوهاي تبليغاتي و پوشش 
گلخانه ها، تسريع در كاشت محصوالت پاييزه و تسريع 
در برداشت مزارع پنبه در استان گلستان توصيه كرده 
است. بر اساس اعالم هشدار زرد سازمان هواشناسي نيز 
نفوذ سامانه بارشي تا امروز در كشور گزارش شده است. 
بر اين اساس، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ، در 
ارتفاعات احتمال بارش برف، وزش باد ش��ديد موقتي 
در نقاط مس��تعد همراه با خيزش و نفوذ گردوخاك، 
كاهش نسبي دما و احتمال رخداد مه تا امروز ادامه دارد. 
امروز در گيالن، مازندران، ارتفاعات شمال شرق تهران، 
شمال سمنان بارندگي ادامه دارد. سازمان هواشناسي 
همچنين از وزش باد شديد موقت، خيزش گردوخاك و 
گردوغبار در روز جاري در تهران، البرز، مركزي، همدان، 
لرس��تان، اصفهان، چهارمحال و بختياري، س��منان، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، نوار شرقي خراسان 
جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان خبر داد. سازمان 
هواشناسي نسبت به احتمال سقوط اشياء از ارتفاعات، 
احتمال خس��ارت به س��ازه هاي موقت و شكستن 
درختان كهن س��ال، احتمال كاه��ش كيفيت هوا، 
كاهش شعاع ديد و احتمال تاخير در پرواز هشدار داده 
و به احتياط در تردد، اجتناب از فعاليت هاي فيزيكي در 
فضاي باز به ويژه گروه هاي حساس، عدم توقف و پارك 
خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان هاي 
نيمه كاره، استحكام سازه هاي موقت از جمله تابلوهاي 

تبليغاتي و پوشش گلخانه ها توصيه كرده است .

اخطار شوراي رقابت
به شركت راه آهن

علي رغم تهيه و تصويب دس��تورالعمل »تعيين نرخ 
خدم��ات لكوموتيوهاي بخش خصوصي« توس��ط 
شوراي رقابت و ابالغ آن به ش��ركت راه آهن در سال 
۱4۰۰، اين دستورالعمل هنوز به اجرا نرسيده است. 
همين امر موجبات تشديد انحصار و آسيب كيفيت 
خدمات ارايه شده در بازار حمل و نقل خدمات ريلي 
را فراهم كرده اس��ت. بر همين اساس شوراي رقابت 
طي مكاتبه اي در ۱9 مهرماه، به شركت ملي راه آهن 
درباره اجرا نكردن دستورالعمل »تعيين نرخ خدمات 
لكوموتيوهاي بخش خصوصي« اخطار داد. به گزارش 
ايلنا، با توجه به انحصاري بودن شبكه اصلي راه آهن و 
نقش مسلط شركت ملي راه آهن در ارايه خدمات در 
بازار حمل و نقل ريلي، تهيه دس��تورالعمل »تعيين 
نرخ خدم��ات لكوموتيوهاي بخ��ش خصوصي« در 
سال ۱39۱ در شوراي رقابت كليد خورد و علي رغم 
بازنگري در س��ال ۱399 و ابالغ به شركت راه آهن در 
س��ال ۱4۰۰، هنوز به اجرا نرس��يده است. بر اساس 
شواهد و بررسي هاي انجام شده در مركز ملي رقابت، 
ش��ركت هاي مالك لكوموتيو با مشكالت متعددي 
در خصوص تعيي��ن تعرفه خدمات لكوموتيو مواجه 
بوده اند. به همين جهت شوراي رقابت در جلسه 4۶3 
خود در 2۰ ارديبهش��ت ماه ۱4۰۰ تصميماتي را در 
خصوص تعيين تعرفه خدمات لكوموتيو اتخاذ كرده 
و دستورالعمل »تعيين نرخ خدمات لكوموتيوهاي 
بخش خصوصي« را به تصويب رساند. گفتني است بر 
اساس ماده ۵ دستورالعمل مذكور، هياتي كارشناسي 
به منظور برآورد اقالم هزينه اي تشكيل و ضمن ارسال 
مصوبه اين هيات، از شركت ملي راه آهن براي شركت 
در آن دعوت به عمل آمده است. در همين راستا شوراي 
رقابت در ۱۶ مهر ماه، طي مكاتب��ه اي با مديرعامل 
ش��ركت راه آهن با اش��اره به دعوت چندباره شوراي 
رقابت از ش��ركت ملي راه آهن براي حضور در هيات 
كارشناسي در خصوص تعيين تعرفه خدمات لكوموتيو 
و گذشت بيش از يك سال از ابالغ دستورالعمل تعيين 
تعرفه خدمات لكوموتيو و واصل نش��دن پاسخ الزم، 
خاطرنشان كرد: در صورت عدم وصول پاسخ مقتضي 
مفاده ماده )۶۰( فصل نهم اصل 44 قانون اساسي به 
اجرا گذاشته خواهد شد. اين موضوع در حالي است كه 
شوراي رقابت در راستاي مقابله با رفتارهاي ضدرقابتي 
موجود در اين بخش عالوه بر تصويب دستورالعمل 
قيمتي و اجرايي سازي آن، مي تواند با استناد به ماده 
۵9 فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، 
تأسيس يك نهاد تنظيم گر بخشي رقابت مستقل در 
حوزه حمل و نقل ريلي را به هيات وزيران پيشنهاد دهد. 
در رابطه با عدم اجراي مصوبه ش��وراي رقابت توسط 
شركت راه آهن داليلي قابل ذكر است كه از جمله اين 
داليل تعارض ميان نقش حاكميتي و سياست گذاري 
مديرعامل راه آهن و نقش بازيگ��ري آن در بازار ارايه 
خدمات حمل و نقل ريلي است كه بايد حل شود. اين 
تعارض از آنجا ناشي مي شود كه مديرعامل شركت 
ملي راه آهن، همزمان معاون وزير راه و شهرس��ازي 
نيز هست. به اين ترتيب تجميع وظايف رگوالتوري و 
حاكميتي و سياست گذاري مديرعامل شركت راه آهن 
در كنار وظيفه درآمدزايي و تجاري براي شركت ملي 
راه آهن باعث نوعي تعارض مي شود كه در اجرا نتواند 
وظيفه سياست گذاري و تجاري را به نحوي به انجام 

برساند كه ساير فعاالن بازار نيز آسيب نبينند.

مذاكره با چيني ها
براي ورود به بندر چابهار

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهار كرد: در 
حال حاضر كشورهاي چين، ازبكستان، قزاقستان 
و روس��يه براي ورود به بندر شهيد بهشتي چابهار 
درخواست هايي داش��تند كه مذاكرات جدي هم با 
چيني انجام داده ايم. علي اكبر صفايي درگفت وگو با 
ايلنا درباره گاليه صاحبان بار و تجار درباره طوالني 
بودن تردد كشتي ها بين بنادر شمالي و بنادر روسيه 
به طوري كه طبق گفته دبير انجمن كشتيراني  يك 
كشتي ايراني حداكثر ۱.۵ سرويس در ماه مي تواند 
در اين مسير انجام دهد، اظهار داشت: معطلي در اين 
مسير وجود ندارد و خط الينر در خزر فعال هستند 
و تمام ترددهاي باري در اين مس��ير در حال انجام 
هستند به طوري كه تردد كشتي باري درمسير رفت 
در ۵ روز به انجام مي رسد و البته عمليات بندري به 
آن اضافه مي شود. وي در پاسخ به اينكه مدت زمان 
عمليات بندري در بندر آس��تاراخان روسيه چقدر 
است، ادامه داد: برنامه زمان بندي كشتي الينر تعريف 
ش��ده و وجود دارد و مدت زمان تردد بسيار كمتر از 
آنچه كه گفته شده، بوده  است و مسير تردد از بنادر 
شمالي تا بندر قزاقستان با احتساب اينكه در طول 
مسير در دو بندر هم توقف داشته باشند تنها ۶ روز 
زمان مي برد و اگر كشتي از بندرانزلي به طور مستقيم 
به آس��تارا خان روسيه حركت كند مدت زمان سير 
بيشتر از ۵ روز بيشتر نيست اما مدت زمان پهلوگيري 
و عمليات بندري به ميزان تخليه و بارگيري بستگي 
دارد و در برخي مواقع كش��تي در لنگرگاه بنادر به 
داليل متعدد متوقف مي ش��ود. مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي درباره سرمايه گذاري روس ها در 
بنادر شمالي ايران گفت: روس ها وارد سرمايه گذاري 
در بخش لجستيك ايران شدند و براي سرمايه گذاري 
در اين حوزه به دليل مش��كالت ايجاد شده پس از 
جنگ با اوكراي��ن، جدي هس��تند. به طوري كه تا 
به امروز ۱2 جلس��ه بررس��ي موضوعات مرتبط با 
س��رمايه گذاري در بنادر ايران را با روس ها پشت 
سرگذاش��ته ايم اما هنوز ارزش قرارداد و جزييات 
آن مشخص نيست.  صفايي درباره ضرورت اليروبي 
ولگا تاكيد ك��رد: در حال حاضر مش��كل تردد به 
روسيه و بنادر روسي اليروبي ولگا است و در اين باره 
جلس��ات و مذاكراتي با روس ها داشتيم و روس ها 
بر مناقصه اليروبي ولگا كار مي كنند و شركت هاي 

ايراني هم در مناقصه اليروبي ولگا حضور دارند .

رهنما:۳۴هزارميلياردتومانتاپايانسالبهصندوقمليمسكنواريزميشود

وزيركشور:۲۰۲۰محلهمحرومدركشورشناساييشد

تزريق  منابع  انبوه سازي  دولتي به بازار  سهام

صدور سند مالكيت براي خانه هاي محالت كم برخوردار
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه احمد وحيدي، وزير كش��ور اعالم كرده 
در كش��ور 2۰2۰ محله محروم شناسايي شده اند، 
محله هاي��ي كه به علت اضطرار و با ش��تاب احداث 
ش��ده اند و به همين دلي��ل با مش��كالت مختلف 
پاي��داري، ش��هري و همچنين مس��ائل اجتماعي 
متعدد دست به گريبان هستند. در اين حال، وزير 
كشور با اش��اره به تدوين آيين نامه اي براي اعطاي 
مالكيت به خانه هاي بدون سند، از برنامه دولت براي 
ساماندهي 2۰2۰ محله كم برخوردار و محروم در 
يك برنامه زماني خبر داد و گف��ت: در اين مناطق 
براي خانه هايي كه بدون مجوز ساخته شده اند، سند 

مالكيت صادر مي شود.
به گزارش ايرنا، وحيدي روز دوش��نبه در همايش 
اقدامات انجام شده براي 2۰2۰ محله كم برخوردار 
افزود: سلسله محله هايي را يافتيم كه درست به آنها 
رسيدگي نشده اس��ت. اين محله ها گاهي به دليل 
رش��د و شتاب مهاجرت به ش��هرها به اين وضعيت 
رس��يده اند و در آنجا با مش��كالت مختلفي مواجه 

هستيم.
وزير كش��ور پرداختن به مس��ائل اجتماع��ي را از 
وظايف مهم وزارت كشور دانست و گفت: مشكالت 
اين مح��الت و مناطق از نوع محروميت و مس��ائل 
اقتصادي اس��ت كه بايد براي توانمند س��ازي آنها 

تالش شود تا اين افراد روي پاي خود بايستند.
وي ادامه داد: ما در اين محالت با رشد شتاباني كه 
اتفاق افتاده متاس��فانه موارد فرهنگي و اجتماعي 
توسعه نداشته است و شاهد گسست هاي محله اي 
و محالت��ي كه مش��كالت ملكي و مس��كن دارند، 
هس��تيم. براي توجه به اين مساله، ساختاري براي 

محروميت زداي��ي و عم��ران و توانمند س��ازي اين 
محالت ش��كل گرفت و با حض��ور نهادهاي مرتبط 
مانند س��تاد اجراي��ي فرمان امام و س��اير نهادها و 
با ص��دور ابالغيه هايي ب��ه اس��تانداران مختلف و 
بخشداران و ش��هرداران اميدواريم بتوانيم در اين 

حوزه كار مهمي را شكل دهيم.
وحيدي با اش��اره به اقدامات موث��ر دولت در توجه 
به اي��ن مناطق و محالت گف��ت: خانه هاي مالكان 
محالت كم برخوردار كه بدون اخذ مجوز س��اخته 
شده و فاقد س��ند مالكيت است، سند دار مي شود و 
به تازگي آيين نامه اي براي مالكيت خانه هاي بدون 

سند تدوين شده كه مي تواند اثرگذار باشد.

وزير كشور ابراز اميدواري كرد كه ساماندهي 2۰2۰ 
محله كم برخوردار در يك زمان بندي خوب انجام 
شود و تا پايان دولت اين مناطق را به وضعيت قابل 

قبولي برسانيم.
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، مطاب��ق تبص��ره۱۱ 
بودجه۱4۰۱، وزارتخانه متولي بخش مسكن مجاز 
ش��ده اراضي در مالكيت خود را كه توس��ط اقشار 
ضعيف و كم درآمد، به »س��كونتگاه غيررس��مي« 
تبديل شده است، به اين افراد واگذار كند. آيين نامه 
مورد نظ��ر وزير كش��ور نيز مربوط ب��ه اين تبصره 
از قانون بودجه س��ال جاري كش��ور اس��ت كه در 
2۸ فروردين س��ال جاري در هيات دولت تصويب 

شده است.  براس��اس بند ك آيين نامه تبصره ۱۱ 
بودج��ه ۱4۰۱، ب��ه وزارت راه وشهرس��ازي اجازه 
داده ش��ده اس��ت تا اراضي در مالكيت خ��ود را با 
اولويت س��كونتگاه هاي غيررسمي كه قبل از سال 
۱394 به تصرف اش��خاص درآمده است و براساس 
طرح ه��اي مصوب ش��هري ساخت وس��از صورت 
گرفته است و در حال بهره  برداري است را به مالكان 
اعياني واگذار كند. دول��ت از تدوين و تصويب اين 
 م��اده قانوني دو هدف مهم عمده داش��ته اس��ت.

يك هدف مربوط به تسهيل در فرآيند سنددار شدن 
و هويت ملكي س��اكنان سكونتگاه هاي غيررسمي 
به عنوان اقشار نيازمند به حمايت در اين بخش در 
راستاي بانك  پذير شدن واحدهاي مسكوني آنها و 
اقدام براي دريافت وام و نوس��ازي و بهس��ازي اين 

واحدها است.
هدف ديگ��ر اس��تفاده از مناب��ع و نقدينگي ايجاد 
شده از اين مسير براي تجهيز صندوق ملي مسكن 
ب��راي تامين مال��ي طرح هاي حمايت��ي دولت در 
ح��وزه تامين مس��كن كم  درآمدها، تامي��ن يارانه 
سود تس��هيالت و... اس��ت. مجموعه اين داليل و 
قانون باالدس��ت موجود در اي��ن زمينه اين اختيار 
را ب��راي وزارت راه وشهرس��ازي به عن��وان متولي 
دولتي تامين مسكن، ايجاد كرده است كه با اولويت 
سكونتگاه هاي غيررسمي، آن دسته از اراضي متعلق 
به اين وزارتخانه را كه در سال هاي قبل از سال 94 
تصرف ش��ده اس��ت با هدف اعطاي هويت ملكي و 
سنددار شدن، بانك  پذير شدن، ايجاد اعتبار و انگيزه 
براي تبديل سكونتگاه هاي غيررسمي به واحدهاي 
مسكوني با معيارهاي اس��تاندارد مسكن متعارف 

شهري، به ساكنان آنها واگذار كند.



در حالي كه وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات مي گويد 
موظف است پيام رسان هاي داخلي را تقويت كند، اما مردم 
مي توانند انتخاب كنند و اگر اينس��تاگرام هم باز شد، آن 
پلتفرم خارجي امكانات و حمايت دولت را ندارد، نماينده 
مجلس، تبليغ يك پلتفرم داخل��ي را مي كند و مي گويد 
مطمئن تر از روبيكا وج��ود ن��دارد و وزارت ارتباطات در 
تالش است پهناي باند اين برنامه را افزايش دهد. يكي از 
مباحث مهم براي آينده شبكه هاي اجتماعي در كشورمان 
احتماال تداوم محدوديت هاي فيلترينگ اعمالي براي اين 
پلتفرم هاست، اما اين سطح از محدوديت ها كه كميسيون 
فرهنگي مجلس با طرح صيانت و توس��عه ش��بكه ملي 
اطالعات به دنبال تكميل زنجيره اش است، دسترسي به 
پهناي باند بين الملل را براي كاربران به شدت كاهش مي دهد 
و البته حاال نمايندگان همين طيف از راه اندازي شيوه هايي 
مي گويند كه با طبقه بندي افراد سطح دسترسي براي كار 
با اينترنت بين الملل براي مردم تنظيم شود. مثال بچه هايي 
كه حق استفاده از تنها پهناي باند ملي را دارند يا اساتيدي 
كه براي مطالعه از اينترنت بين المللي استفاده خواهند كرد. 
به عقيده اين نمايندگان، براي جهاد تبيين نبايد پلتفرم هاي 
شبكه هاي اجتماعي را خالي كرد و بايد نخبگانمان در اين 
فضا حضور داشته باشند. پيشتر افرادي، چون حجت االسالم 
پناهيان و حتي رائفي پور هم در اين باره سخن گفته بودند، 
اما روح اهلل مومن نس��ب از طراحان و طرفداران سرسخت 
فيلترينگ و محدوديت شبكه هاي اجتماعي كه خود را دبير 
تشكل انقالبي اسالمي در فضاي مجازي ناميده مي گويد: 
»بازي در زمين دشمن معنايي ندارد و رهبر معظم انقالب 
هم نقدش كرده اس��ت. شبكه هاي اجتماعي يك ميدان 
جنگ هستند.« او ادامه داده است: »براي رفتن به جنگ به 
نيروي متخصص نياز است. چرا بايد مردم عادي را به اين 
فضا بفرستيم. در ميدان جنگ بايد بهترين ها به ميدان 
بروند. يعني اگر رفتي دراينستاگرام و پستي گذاشتي و 

صفحه ات را بستند يعني درست رفتار كردي.«

   پهناي باند روبيكا
سه برابر استارلينك مي شود

بهروز محبي نجم آبادي نماينده مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به 
كسب و كار مردم در فضاي مجازي و اينكه وزير ارتباطات 
اعالم كرد محدوديت هاي اينترنتي برداشته شده است اما 
مردم هنوز با مشكالتي مواجه هستند، گفت: دولت بايد در 

اين موضوع سرعت خود را بيشتر كند. وزارت ارتباطات در 
تالش است كه اينترنت ADSL را با فيبر نوري تقويت كند. 
پهناي باند در برنامه روبيكا افزايش پيدا خواهد كرد و من به 
كسب و كارها توصيه مي كنم كه به روبيكا بروند و به جاي 
مطمئن بيايند. مطمئن تر از روبيكا وجود ندارد. وي افزود: 
مردم بايد به حاكميت و نظام اعتماد كنند. ما نمايندگان 
مجلس مدافع سرسخت آنان هس��تيم. قرار است كه به 
روبيكا پهناي باند سه برابري نسبت به استارلينك بدهند و 
قيمت آن نيز كاهش خواهد يافت. مردم مي خواهند كسب 
و كار داشته باشند، كار ديگري كه نمي خواهند انجام دهند. 
محبي نجم آبادي در پاسخ به اين سوال كه برخي از مسووالن 
در فضاي مجازي اينستاگرام، توئيتر و تلگرام حضور دارند 
و در آنجا فعاليت مي كنند اين مس��اله با محدوديت هاي 
ايجادشده تناقض ندارد؟ گفت: اين موضوع تناقض دارد و 
بايد حل شود. مِن مسوول اگر در آنجا جواب ندهم، دشمن 
ميدان را كامل در اختيار مي گيرد. اگر نروم، ميدان را كامل 
واگذار كرده ام و دشمن هم در آنجا يكه تازي كرده و دروغ 
مي نويسد، تقطيع مي كند و غيره. قطعا من بايد پاسخگو 
باشم. اما بايد به هرحال اين پارادوكس و تناقض را حل كنيم. 

     واتس اپ و اينستاگرام رفع فيلتر نخواهد شد 
محبي نجم آبادي در پاس��خ به اين سوال كه باالخره چه 
زماني محدوديت هاي اينترنت برداشته خواهد شد، گفت: 
وزير گفت محدويت ها برداشته شده و فقط در واتس اپ و 
اينستاگرام مشكل داريم. آن دو شركت هم اگر نمايندگي 

خود را در ايران داير كنند، بعد من با وزير صحبت خواهم 
كرد كه اين دو شركت به ش��كل كامال باز فعاليت خود را 
انجام دهند. نماينده اين دو شركت در اينجا حضور داشته 
باشند تا هركس خطا و كالهبرداري كرد، پاسخگو باشند. 
نماينده مردم سبزوار در پاسخ به اين سوال كه تا به حال چه 
ميزان خسارت اقتصادي به كسب و كارها در فضاي مجازي 
وارد شده است، گفت: قطعا اين موضوع قابل توجه است. 
قطعا هر حضور ميداني كه اتفاق مي افتد، همه مغازه هاي 
آنها بسته مي شود. مردم دچار مشكل اقتصادي هستند. 
بسياري از آنها چك هايي دارند كه بايد پرداخت كنند. يك 
ساعت تعطيلي مغازه خسارت جبران ناپذيري وارد مي كند. 
لذا مغازه داران بايد كمك كنند تا اغتشاشگران به فضاي 
واقعي بيايند و از توهم فضاي مجازي خارج شوند. اين چهره 
اصولگرا در واكنش به اينكه بحث گفت وگو جهت آرام كردن 
فضاي ملتهب كشور كه چندي پيش مطرح شده است، 
چگونه با فيلتر گسترده شبكه اي اجتماعي، شدني است؟ 
گفت: به شما صريحاً مي گويم كه قطعاً حاكميت، واتس اپ 
و اينستاگرام را رفع فيلتر نخواهد كرد، چون پلتفرم هاي 
آنها، تحت نظارت دشمنان كشور است و نمي توانيم افراد 
متخلف را تعقيب كنيم. حال بايد ش��بكه هاي اجتماعي 
داخلي را تقويت كنيم. ان ش��اءاهلل مردم به روبيكا اقبال 
نشان خواهند داد، چون امنيت كشور مطرح است. روبيكا 
از مرز ۱۵ ميليون نصب كننده هم عبور كرده و از طرفي، 
پلتفرم هاي ايتا و سروش را هم داريم. با اين وجود، بستر 
گفت وگو در شبكه هاي اجتماعي براي همگان مهيا است.

     پلتفرم هاي داخلي
حمايت و تقويت مي شوند

اين اظهارات در حالي است كه وزير ارتباطات ضمن تاكيد 
بر حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي، مي گويد در نهايت 
مردم انتخاب كنند و اگر اينس��تاگرام هم باز شد، مردم 
بدانند كه يك پلتف��رم داخلي هم وجود دارد با امكانات و 
حمايت دولت كه آن پلتفرم خارجي اينها را ندارد. عيسي 
زارع پور - وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات- به تازگي 
در جمع دانشجويان درباره شريط فعلي پيام رسان هاي 
داخلي، صحبت هايي داش��ته و تاكيد كرده است من به 
عنوان وزير ارتباطات درباره اينكه اينس��تاگرام بسته يا 
باز شود در جلساتي كه تصميم گيري مي كنند، نظرات 
كارشناس��ي دارم و نظ��رات خ��ود را اع��الم مي كنم اما 
تصميم گيري با ما نيس��ت. كما اينكه براي فيلتر كردن 
هر سايت معمولي هم كميته تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه كه در دادستاني كل كشور ۱۳ عضو دارد و وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات يك عضو آن است، تصميم 
مي گيرد. زارع پور گفت: ولي آنچه كه من احساس وظيفه 
مي كنم و درحال انجام است، تقويت پلتفرم هاي داخلي و 
حمايت از آنهاست تا كساني كه وارد اين پلتفرم ها مي شوند، 
حتي مردم، ابزار كسب و كار برايشان فراهم شود. فارغ از 
اينكه چه اتفاقي مي افتد، اگر تصميم گيري هم بشود كه 
پيام رسان هاي خارجي باز شوند، يك پلتفرم داخلي هم 
وجود دارد با اين همه حمايت و امكاناتي كه دولت فراهم 
كرده است و پس از آن مردم انتخاب مي كنند. پلتفرم هاي 
خارجي هم هستند كه هيچ كدام از موارد در آن نيست. 
پيش از اين ه��م وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفته 
بود كه در حال حاضر تمركز ما حمايت از پيام رسان هايي 
است كه مردم اقبال بيشتري به آنها نشان داده اند و با آماده 
شدن زيرساخت هايشان، كيفيت آنها هم به شكل قابل 
مالحظه اي افزايش پيدا كرده است. او با بيان اينكه وجود 
پيام رسان هاي متعدد در كشور شايد نياز و ضرورت نباشد 
اما نمي شود يك باره همه آنها را كنار گذاشت، خبر داده بود 
كه يك برنامه مدوني را دنبال مي كنيم تا كمك كنيم آنها 
تقويت شوند و در نهايت دو يا سه پيام رسان در كشور فعال 
باشند كه بتوانند نيازهاي مردم را بر طرف كنند. وي ادامه 
داد: درحال حاضر تمركز ما حمايت از پيام رس��ان هايي 
است كه مردم اقبال بيشتري به آنها نشان داده اند و زير 
ساخت هاي آنها آماده است و در اين مدت هم كيفيت شان 

به شكل قابل مالحظه اي افزايش پيدا كرده است.
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استفاده ايران از شكاف نفتي 
عربستان و امريكا

 ايران از ش��كاف موجود در روابط عربستان و امريكا 
مي تواند داشته باش��د. اين دس��ته از تحليلگران با 
نظيرس��ازي اين حادثه با صحن��ه رويارويي نفتي 
محمدرضا پهلوي )و اوپك( ب��ا امريكا در ميانه هاي 
دهه 70 ميالدي و نقش��ي كه عربستان در آن برهه 
براي توقف افزاي��ش ناگهاني قيمت نفت بازي كرد، 
اعالم مي كنند كه ايران مي تواند در ش��رايط فعلي 
از اين ش��كاف بهره برداري ك��رده و منافع راهبردي 
خود را برداش��ت كند. توجه به اين ن��وع تئوري ها، 
هنوز به نظرم كمي غيرواقعي است، چرا كه در دهه 
70 ميالدي جهان شرايط متفاوتي را داشت و امروز 

شرايط ديگري حاكم است.
به طور كلي اوپك پالس چش��م انداز بلندمدت را در 
تصميم گيري هايش در نظر گرفته است. اوپك پالس 
با درك اين واقعيت كه تقاضاي خريد نفت به دليل 
توقف رشد اقتصادي كش��ورها كاهش پيدا خواهد 
كرد، تالش مي كند تا به گون��ه اي برنامه ريزي كند 
كه قيمت نفت كاهش چشمگيري نداشته باشد. در 
نقطه مقابل بايدن به دنبال كاهش سريع قيمت بنزين 
است تا شانس دموكرات ها در انتخابات نوامبر امريكا 
افزايش پيدا كند. تقابلي ميان امريكا و اوپك پالس كه 
يكي چشم اندازهاي بلندي را در نظر دارد و ديگري 
رخدادهاي كوتاه مدت را. البته هر آن تصميمي كه در 
اوپك گرفته مي شود، الزاما به وقوع نمي پيوندد.ممكن 
است، عرضه نفت در ماه هاي آينده افزايش پيدا كند 
و قيمت نفت تعديل شود. از سوي ديگر اوپك پالس 
به عرصه رويارويي امريكا و روسيه نيز بدل شده است. 
روسيه به خاطر تحريم هايي كه دچارش شده، مايل 
به افزايش قيمت نفت است تا درآمدهاي نفتي اش باال 
برود، امريكا اما خواستار كاهش قيمت نفت است تا 
شانس پيروزي در انتخابات داشته باشد. در اين ميان 
بايد ديد، از دل اين تنازعات راهبردي، ايران چگونه 
مي تواند منافع راهب��ردي اش را محقق كند؟ ايران، 
بايد بداند قادر نيست جايگزين گاز روسيه شود، بلكه 
بايد تالش كند، جايگزين نفت روس��يه شود. حدود 
۵00هزار بش��كه ايران در بازاره��اي اروپا به فروش 
مي رسيدند كه روس��يه آن را به خود اختصاص داده 
است. ايران اگر در اسفندماه سال99 برجام را محقق 
مي كرد مي توانست اين بازار را احيا كند و وابستگي 
اروپا به گاز خود را بيشتر كند، اين تصميم گرفته نشد. 
هرچند مس��ووالن دولت سيزدهم تصور مي كردند 
مي توانن��د در بدو ورود در دولت برجام را احيا كنند، 
اما جنگ اوكراين، مناسبات منطقه اي و...باعث شد 
تا اين روند محقق نش��ود.منافع اي��ران در بازار نفت 
در گروي تعاملي اس��ت كه با جهان برقرار مي شود. 
پرسش بعدي اين سات كه آيا ايران مي تواند از شكاف 
ميان عربستان و امريكا استفاده كند؟ اين بهره مندي 
در صورتي است كه برجامي در كار باشد و روابطي با 
اروپا و غرب شكل بگيرد. در اين ميان برخي معتقدند 
كه پيام هاي اخير امريكا ك��ه اميرعبدالهيان اخيرا 
از آن رونمايي كرده اس��ت، ريشه هاي نفتي دارد. در 
واقع آمريكا تالش مي كند، توجه ايران را جلب كند 
و در ازاي انعطاف در پرونده هسته اي ايران را حداقل 
براي كوتاه مدت به بازار نفت باز گرداند. البته هنوز اين 
فرضيه به صورت رس��مي مورد تاييد يا تكذيب قرار 
نگرفته اس��ت. اما محتمل است كه امريكا براي حل 
مش��كالت خود فضايي را ايجاد كند كه ايران بتواند 
صادرات نفتي داشته باش��د. محدوده اين صادرات 
نهايتا ۱ميليون بيش از ظرفيتي اس��ت كه ايران در 
شرايط فعلي فروش نفت دارد. اين محدوده حداكثر 
2ميليون و ۵00هزار بشكه را شامل مي شود. از سوي 
ديگر ايران ظرفيتي حول و حوش ۵0ميليون بشكه 
نفت در دريا دارد كه مي تواند وارد بازار كند. اين رقم 
حول و حوش نيمي از مصرف يك روزه كل بازار نفت 
است و هرچند حجم بسيار بااليي نيست اما از منظر 
رواني مي تواند زمينه هاي مناسبي ايجاد كند. البته 
همه اين فرضيه ها در گروي تحوالت آينده خواهد بود.

 اقتصاد ايران
ميان غرب و شرق

آنها خ��ود بزرگ ترين برندگان ش��رايط موجود 
هس��تند، بنابراين دليل نمي بينند كه به اعمال 

تغييرات سرعت بدهند.
تضعيف هژموني امريكا براي ايران فرصت است؛ 
اما نمي توان منتظر نشس��ت تا اي��ن نظم برقرار 
ش��ود و از آن اس��تفاده كرد. فرايند توس��عه هر 
كش��وري يك فرايند دايمي، تدريجي و تعاملي 
اس��ت زماني كه در جهان امروز يك س��ال عقب 
بيفتي، ممكن است به اندازه ۱0 سال بين كشور 
با ديگر اقتصادها، ش��كاف ايجاد ش��ود. سرعت 
پيش��رفت تكنول��وژي و جايگزيني كش��ورها با 
يكديگ��ر به حدي اس��ت كه مجبوري��م از نقش 
منفعل خارج شده و با همه كشورهاي دنيا شروع 
به تعامل كني��م. اگر اولويت هاي صنعتي خود را 
مش��خص كنيم و بر اس��اس آن كشورهاي مهم 
كه بايد بازارهاي اصلي باشند را شناسايي كرده 
و س��فرا و رايزنان بازرگاني خود را از بين افرادي 
با تجرب��ه در همان صنعت مورد توج��ه در بازار 
هدف انتخ��اب و اعزام كنيم، ش��رايط اقتصادي 
كش��ور بهبود پيدا مي كند. ماموريت اصلي آنها 
ارتقاي جايگاه ايران در همان صنعت موردنظر با 
استفاده از شيوه هاي مختلف قابل اجراست. اگر 
چنين نگاهي وجود داش��ته باشد در ديپلماسي 

اقتصادي موفق مي شويم.

ويژه

برگزاري اختتاميه نخستين 
كارسوق فراگير برنامه نويسي

با همكاري آكادمي همراه اول
اختتاميه نخستين كارسوق فراگير برنامه نويسي 
با حمايت و مش��اركت همراه اول برگ��زار و جوايز 
برگزي��دگان آن اهداء ش��د. به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، مراسم 
اختتاميه نخستين »كارسوق فراگير برنامه نويسي 
يادواره ش��هيد علم و فن��اوري مصطفي احمدي 
روشن« در يزد و با حضور جمعي از مسووالن آموزش 
و پرورش اين استان، آكادمي همراه اول، مسووالن 
اس��تاني، خانواده ها و دانش آموزان متوس��طه اول 
مدارس استان يزد برگزار و برگزيدگان آن معرفي 
ش��دند. اين رويداد كه در ابتداي تابستان ۱40۱ با 
آزمون ورودي بين عالقه مندان برنامه نويسي آغاز 
شده بود، در طول دوره برگزاري توانست ۱00 نفر از 
دانش آموزان را با استفاده از دوره آموزش مقدماتي 
پايتون و برگ��زاري كارگاه و وبينارهاي متنوع، در 
حوزه برنامه نويس��ي توانمند كند. قبل از برگزاري 
اختتاميه اي��ن رويداد كه 29 مه��ر ۱40۱ برگزار 
شد، دانش آموزان بازي هاي ساخته شده خود را در 
نمايشگاه دستاوردهاي دانش آموزي به معرض ديد 
عموم قرار دادند و همچنين در اين مرحله، داوري 
مردمي بازي ها هم انجام گرفت. همچنين همزمان 
با نمايش��گاه، پنل تخصصي بازي سازي با موضوع 
زيس��ت بوم بازي ه��اي ديجيتال در ايران و نش��ر 
بين المللي بازي با حضور سيدصالح اعرابي، مدير 
پروژه انتش��ار بين المللي بازي همراه اول و حسين 
بيطرف، مدير ماركتينگ پروژه انتشار بين المللي 
بازي هم��راه اول ب��راي دانش آم��وزان عالقه مند 
برگزار شد. در بخش��ي ديگر از نمايشگاه، مسابقه 
نهايي كدنويسي با عنوان »كدبخير« بين ۱0 نفر 
از دانش آموزان كد نويس برتر دوره انجام ش��د. در 
مراسم اختتاميه رسمي اين رويداد كه با محوريت 
اس��تعداد يابي و مهارت آموزي در رشته تخصصي 
پايت��ون و با محوريت بازي س��ازي و ب��ا همكاري 
آكادمي همراه اول و سمپاد استان يزد برگزار شد، 
سيد حسين رضوي، مدير استعدادهاي درخشان 
استان يزد از آكادمي همراه اول كه شرايط برگزاري 
اين رويداد بزرگ برنامه نويسي را براي دانش آموزان 
يزدي فراهم كرد، تشكر و قدرداني كرد. همچنين 
در اين رويداد علي اكبر حكمتي كيا، مدير آكادمي 
همراه اول ضمن تقدير و تشكر از تيم اجرايي و علمي 
بابت برگزاري اين رويداد، از دانش آموزان مستعد 
درخواست كرد كه با تالش و پشتكار فراوان، باعث 
سربلندي نام ايران در عرصه هاي جهاني مربوط به 
حوزه فناوري هاي ديجيتال شوند. الهه نخعي، دبير 
اجرايي نيز با بيان اينكه در مرحله اول آزمون ورودي 
تعداد ۱00 نفر از شركت كنندگان پذيرفته شده و 
به كارسوق راه پيدا كردند، گفت: تعداد 22 بازي در 
اين كارسوق توسط گروه هاي دانش آموزي ساخته 
ش��د كه در نهايت ۱6 گروه در داوري اوليه حاضر 
شدند و ۱۱ بازي به بخش رقابت اصلي راه يافتند و 
در حضور داوران به ارايه نسخه هاي نهايي بازي خود 
پرداختند. ميثم شوقي، مدير دپارتمان دانش آموزي 
آكادمي همراه اول نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور 
در جمع دانش آموزان يزدي، گفت: آكادمي همراه 
اول، اس��تعدادهاي دانش آموزي سراسر كشور را 
جدي گرفته و حمايت هاي خود را از مس��تعدين 
برنامه نويس يزدي ادامه خواهد داد. گفتني است 
در ادامه برنامه، جوايز مربوط به بخش هاي جانبي 
رويداد مانند چالش هاي متنوع برنامه نويسي، چالش 
عكس روز برنامه نويس، چالش كد بخير، جايزه اثر 
برتر از نگاه مردم به برن��دگان اهداء و از منتورهاي 

برنامه نيز تقدير شد.
در بخش اصل��ي اختتاميه، لوح تقدير و تنديس و 
جوايز مقام سوم مشترك به سازندگان بازي »زباله 
چي« و ب��ازي »nature savior«، لوح تقدير 
و تندي��س و جوايز مقام دوم به س��ازندگان بازي 
»snake recycle« و ل��وح تقدي��ر و تنديس و 
جوايز مقام اول به س��ازندگان ب��ازي كتاب خور 

تعلق گرفت.

وزيرارتباطات:باتقويتپلتفرمهايبومي،اگرهماينستاگرامبازشود،امكاناتوحمايتدولتراندارد

فاتحه پلتفرم هاي خارجي را خواندند

نيمه تاريك دنياي فناوري بالي جان جامعه مدرن
محصوالت الكترونيكي كه امروزه پيشرفتي روزافزون دارند، 
پس از گذراندن دوره عمر خود، غيرقابل اس��تفاده ش��ده و 
به اصطالح به زباله الكترونيكي بدل مي ش��وند؛ اين زباله ها 
ممكن است به روش هاي نامناسب كه تبعات محيط زيستي 
دارد، دفن يا س��وزانده ش��وند، يا پس از بازيافت صحيح دو 
مرتبه در چرخه توليد قرار بگيرند. به گزارش ايسنا، به دليل 
پيشرفت روزافزون فناوري بسياري از محصوالت الكترونيكي 
پس از گذشت چند سال از توليدش��ان منسوخ مي شوند؛ 
زباله هاي الكترونيكي يا به اصطالح e-waste بيانگر اينگونه 
محصوالتي است كه ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرند. اگرچه 
واژه زباله هاي الكترونيكي مفهومي كلي را مي رساند، اما تقريبا 
به تمامي وسايل خانه و كسب و كار از جمله لوازم تلويزيون، 
كامپيوت��ر، لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه ي��ا يخچال و فريزر، 
ماشين هاي لباسشويي و اسباب بازي هايي كه شامل قطعات 
الكترونيكي هستند و از طريق برق يا باتري تامين مي شوند، 
پس از گذراندن عمر مفيد خود، اطالق مي ش��ود. مفهومي 

كه واژه زباله مي رس��اند، مواردي مازاد بر استفاده دارنده آن 
است كه به طور معمول استفاده ديگري از آنها نمي شود، اما 
زباله هاي الكترونيكي با وجود مشكالت و خطراتي كه به دليل 
مواد سازنده خود دارند، ماده هاي ارزشمندي هستند كه در 
صورت مديريت و بازيافت مي توانند دومرتبه به چرخه استفاده 
بازگردند. مشكل زباله هاي الكترونيكي اما به دليل طبيعت 
محصوالت ساخته ش��ده و معضالت دفع آنها كه مضراتي 
براي محيط زيست و جوامع انساني دارد يك نگراني جهاني 
است و با وجود اينكه تخمين ميزان جهاني اين زباله ها دشوار 
است، اما واضح است كه حجم عظيمي از آنها به كشورهاي 
در حال توسعه كه فرايندهاي بازيافت روندي ابتدايي دارد 
ختم مي شود. در سال هاي اخير، نگراني ها درباره زباله هاي 
الكترونيكي افزايش يافته، به طوري كه سازمان ملل متحد نيز 
درباره افزايش چشمگير زباله هاي الكترونيكي در جهان هشدار 
داد. يك برنامه ابتكاري س��ازمان ملل با عنوان حل مشكل 
زباله هاي الكترونيكي گزارشي منتشر كرد كه برآورد مي كرد 

وزن ابزار الكترونيكي دور ريخته شده در سال در سراسر جهان 
تا سال 20۱7 به 6۵ ميليون و 400 هزار تن خواهد رسيد و 
بيشتر افزايش اين نوع زباله متعلق به كشورهاي رو به رشد 
خواهد بود. طبق اين گزارش بس��ياري از لوازم الكترونيكي 
كه به صورت نامناس��بي دور انداخته مي شوند، شامل مواد 
شيميايي از جمله بريليوم،  آرسنيك، كادميوم، جيوه و سرب 
هستند كه در صورت رهاسازي در طبيعت پس از پايان عمر 
مفيد و بازيافت نشدن صحيح، آلوده كننده خطرناك محيط 
زيست به شمار مي روند؛ اين زباله ها همچنين شامل فلزاتي 
از جمله پالتي��ن، طال، نقره، مس، قلع، آلومينيوم و منگنز و 
نيز پالستيك هستند كه به عنوان عناصر باارزشي شناخته 
مي شوند و مي توانند براي مصارف صنعتي دوباره به چرخه 
توليد بازگردند. كارشناسان گفته اند تا به حال ۱7 عنصر داراي 
ويژگي هاي الكترومغناطيسي در جهان كشف و استخراج شده 
 است و اين فلزات در تمامي محصوالت الكترونيكي امروز اعم از 
مانيتورها، موبايل ها و حتي پره هاي انرژي بادي به كار گرفته 
مي شوند. بازيافت اين عناصر كمياب در دستور كار استراتژيك 
تمام كشورهاي دنيا قرار گرفته و به نوعي اكثر كشورها تمامي 
زباله هاي الكترونيكي خود اعم از موبايل و كامپيوتر و تلويزيون 
و غيره را جمع آوري ك��رده و اين فلزات گرانبها را از آنها جدا 
مي كنند و س��پس مورد بازيافت قرار مي دهند. چين كه در 
سال 20۱۱ به دومين كشور توليدكننده زباله هاي الكترونيكي 
تبديل شده بود، در كنار معضالت زيست محيطي كه تجمع 
زباله هاي الكترونيكي در اين كشور در پي داشت توانست با 
راه اندازي صنعت زباله هاي الكترونيكي اشتغال زايي كرده و 
از مواهب بازتوليد فلزات ارزشمند در اين زباله ها نيز بهره مند 
شود. به اعتقاد كارشناسان، دفن زباله هاي الكترونيكي كه به 
شكل وسيعي انجام مي شود، اشتباه ديگري است كه به دليل 
وجود مواد شيميايي خطرناك سبب ورود عناصر سنگين و 
سمي به آب هاي زير زميني، خاك و همچنين انتشار گازهاي 
خطرناك در محيط شده و در صورت وجود آب هاي سطحي 
و بارندگي اين آلودگي ها س��ريع تر به آب هاي زيرزميني راه 
يافته و از طريق چرخه آبي، حيات آبزيان و ديگر موجودات 
زنده از جمله انسان را به خطر مي اندازند. همچنين سوزاندن 
اي��ن محصوالت باعث مي ش��ود فلزات داخل اين وس��ايل 
فرايندي مش��ابه فرايند استخراج را طي كنند كه باعث آزاد 
شدن تشعشعات راديواكتيويته مي ش��ود و بسيار آالينده 
است و سوزاندن پالستيك موجود در لوازم الكترونيكي نيز 
گازهاي سمي خطرناك از جمله ديوكسين منتشر مي كند. 
طبق اطالعات گزارش دوس��امتينگ از كمپين هاي بزرگ 
براي جوانان و تغييرات اجتماعي، در س��ال 2009 مجموع 
وزن تلويزيون ها، كامپيوترها، لوازم جانبي )شامل پرينترها، 
اسكنرها، ماشين هاي فكس(، موس ها، كيبوردها و تلفن هاي 
همراه از كار افتاده 2.۳7 ميليون تن بود، هر س��اله 20 تا ۵0 
ميليون تن زباله الكترونيكي در سراسر جهان ايجاد مي شود، 
گوش��ي هاي همراه و ساير وسايل الكترونيكي شامل مقدار 
زيادي مواد ارزشمند از جمله طال يا نقره هستند، بازيافت يك 
ميليون لپتاپ، انرژي مورد نيازي معادل نيروي برق ۳6۵7 
خان��ه در امريكا را تامين مي كند، 240 كيلوگرم س��وخت 
فسيلي، 2۱ كيلوگرم مواد شيميايي و ۱۵00 كيلوگرم آب براي 
توليد يك كامپيوتر و مانيتور نياز است. حل معضل زباله هاي 
الكترونيكي با آموزش و تغيير عادات افراد در نتيجه آگاهي 
آغاز مي شود؛ بسياري از مردم براي كمك به بازيافت روزنامه، 

بطري، پالستيك و ساير لوازم كاغذي و پالستيكي آموزش 
ديده اند؛ با تالش مناسب مي توان لوازم الكترونيكي را نيز به 
صورت مناسب بازيافت كرد. بنابراين با توجه به اينكه اگر 
پسماند زباله هاي الكترونيكي همراه پسماندهاي خانگي 
جمع آوري شود، به س��امانه دفع زباله هاي معمولي راه 
مي يابد، ضروري است نهادهاي مربوطه براي جمع آوري، 
تفكيك از مبدأ، حمل و بازيافت اين زباله ها برنامه ريزي 
كنند، همانطور كه در حال حاضر در بسياري از كشورها 
زباله هاي الكترونيكي در مبدأ از ساير زباله ها جدا مي شوند.

    راهي براي معضل زباله هاي الكترونيكي
موسسه IBM راهي يافته است كه مي تواند گوشي هاي 
هوش��مند قديمي سمي را به پالس��تيك هايي با قابليت 
پزش��كي تبديل كند؛ محققان IBM يك فرآيند چرخه 
جديد يافته اند كه مي تواند پلي كربناتي كه براي ساختن 
گوشي هاي هوشمند و سي دي ها مورد استفاده قرار مي گيرد 
را تبديل به پالس��تيك هاي غيرسمي كند كه به اندازه اي 
ايمن و محكم هس��تند كه مي توانند در مصارف پزشكي 
مورد استفاده قرار گيرند. پلي كربنات نه تنها در گوشي هاي 
هوشمند و سي دي ها بلكه در صفحه هاي LED، لنزهاي 
عينك و ظروف آشپزخانه يافت مي شود؛ اين مواد با گذشت 
زمان بر اثر تجزيه به بيس��فونل اي )كه تركيب شيميايي 
خطرناكي اس��ت( تبديل مي شوند و نگراني قابل توجهي 
درباره تاثيرات اين مواد شيميايي بر روي مغز وجود دارد. 
اما طبق جديدترين »گ��زارش مونيتور زباله الكترونيكي 
جهاني 2020« سازمان ملل متحد، زباله الكترونيكي شامل 
هر وسيله اي كه دو شاخه يا باطري دارد، در سال 20۱9 به 
ركورد ۵۳.6 ميليون تن رسيد كه 2۱ درصد نسبت به سال 
20۱۸ رشد داش��ت. از ميان وسايل الكترونيكي كه سال 
ميالدي 20۱9 دور ريخته شدند، تنها ۱7.4 درصد به ارزش 
۱0 ميليارد دالر بازيافت شدند. اين به معناي آن است كه 
طال، نقره، مس، پالتين و ساير مواد ارزشمند به ارزش ۵7 
ميليارد دالر كه باالتر از توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
زيادي است، به جاي اينكه تصفيه و بازيافت شوند، دورريخته 
شده و سوزانده شدند. بر اساس گزارش كيتكونيوز، سازمان 
ملل متحد پيش بيني كرده كه زباله الكترونيكي ممكن است 

تا سال 20۳0 به 74 ميليون تن افزايش پيدا كند.

   آفريقا چگونه در برخورد با
زباله هاي الكترونيكي پيشتاز است؟

كشورهاي آفريقايي راه مقابله با زباله هاي الكترونيكي را نشان 
مي دهند. تالش ۱۳ كشور در آفريقا با توجه به نظارت جهاني 
زباله هاي الكترونيكي در سال 2020 يك سياست، قانون يا 
مقررات مربوط به زباله هاي الكترونيكي را داشتند. تالش هاي 
آنها مي تواند درس��ي براي كشورهاي ديگر در سراسر جهان 
باشد كه به دنبال بهبود سيستم هاي مديريت زباله الكترونيكي 
خود هستند. راه حل هاي بلندمدت براي مديريت زباله هاي 
الكترونيكي به يك رويكرد منصفانه و اقتصادي مقرون  به  صرفه 
براي مسووليت توس��عه يافته توليدكننده )EPR( نياز دارد. 
مقررات بايد ش��امل تعاريف روشن و قابل درك از ذي نفعان 
مختلف زباله الكترونيكي باش��د تا از سردرگمي جلوگيري 
شود؛ بسياري از كشورهاي آفريقايي در مقررات خود تعاريفي 
را در مورد مديريت زباله هاي الكترونيكي و EPR ارايه كرده اند. 
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تعادل |
بعد از گذش��ت ۲۰ روز از اعالم سه ايراد مجلس شوراي 
اسالمي به مصوبه واردات خودرو كسب اطالعات از اين 
موضوع نشان از آن دارد كه ايرادات در معاونت حقوقي و 
وزارت صنعت بررسي و در نهايت يك اصالحيه به هيات 
دولت ارس��ال شده اس��ت كه اين موضوع مورد تصويب 
هيات وزيران قرار گرفته اس��ت. با تصويب هيات وزيران 
وزارت صنعت بايد طي چند روز آينده روند ثبت سفارش 
واردات خودرو را با توجه به افراد واجد ش��رايط آغاز كند. 
اما همچنان اين آيين نامه براي واردكنندگان با ابهامات 
زيادي همراه است كه همين موضوع عاملي شده تا روند 
واردات خودرو با سرعت بيشتري انجام نشود. از طرفي 
كندي واردات خودرو نيز بر بازار بي تاثير نبوده، چراكه 
بررسي روند قيمت انواع خودروهاي پرتيراژ طي يك 
ماه اخير )انتهاي مهر ماه نس��بت ب��ه ابتداي آن( در 
 بازار نشان مي دهد، قيمت پرتيراژهاي خودروسازان

 ۲ تا ۲۲ ميليون تومان افزايش پيدا كرده   است.

    واردات خودرو انجام مي شود؟ 
بعد از گذشت ۲۰ روز از اعالم سه ايراد مجلس شوراي 
اس��المي به مصوب��ه واردات خودرو كس��ب اطالعات 
تس��نيم از اين موضوع نش��ان از آن دارد كه ايرادات در 
معاونت حقوقي و وزارت صنعت بررسي شد و در نهايت 
يك اصالحيه به هيات دولت ارس��ال شده است كه اين 
موضوع مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است.با 
تصويب هيات وزيران وزارت صنعت بايد طي چند روز 
آينده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد 
واجد شرايط آغاز كند.در همين حال، سخنگوي وزارت 
صمت از اص��الح و تصويب آيين نامه واردات خودرو در 
دولت خبر داده و گفته كه بزودي ثبت سفارش واردات 
آغاز مي شود. اميد قاليباف اظهار كرد: اشكاالت مطرح 
ش��ده از س��وي مجلس در خصوص آيين نامه واردات 
خودرو در دولت برطرف ش��ده است. سخنگوي وزارت 
صمت افزود: متن نهايي اصالح ش��ده ايين نامه مذكور 
نيز در دولت به تصويب رس��يده است. وي گفت: به اين 
ترتيب به زودي ثبت سفارش خودروها آغاز شده و شاهد 
محقق شدن ورود خودروهاي وارداتي به كشور خواهيم 

ب��ود. اما همچنان اين آيين نامه ب��راي واردكنندگان با 
ابهامات زيادي همراه اس��ت كه همين موضوع عاملي 
ش��ده اس��ت تا روند واردات خودرو با سرعت بيشتري 
انجام نش��ود. واردكنندگان خودرو معتقدند با توجه به 
آيين نامه واردات خودرو از لح��اظ نوع و تعداد دو مدل 
خودروي هيوندايي، دو مدل خودروي ميتسوبيش��ي، 
دو مدل محصول رنو و احتمااًل يك محصول داتس��ون 
يا سوزوكي كه زير ۲۰ هزار يورو هستند امكان واردات 
خواهند داش��ت اما ش��روط آيين نامه باعث شده است 
ش��ركت ها براي اجراي اين موضوع مردد ش��وند و در 
تالش براي تس��هيل روند واردات خودرو هستند.1۲ 
مهرماه قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي در قالب 
نامه اي ايرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات 
خودرو را به رييس جمهور ابالغ كرده است. در اين نامه 
تأكيد شده اس��ت: براس��اس ماده 4 قانون ساماندهي 
صنعت خودرو � مصوب 14۰1 � »واردات خودرو برابر 
آيين نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با رعايت شرايط پيش��نهاد مي شود و به تصويب هيات 
وزيران مي رسد مجاز اس��ت.«، بنابراين، بند 8 مصوبه 
كه تدوين و ابالغ دستورالعمل اجرايي اين تصويب نامه 

را به جاي كميسيون هاي متشكل از چند وزير، صرفًا به 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت محول نموده از حيث 
تغيير مرجع تعيي��ن، مغاير قانون اس��ت.عالوه بر اين 
نظر به تبص��ره ۲ ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
� مص��وب 139۲ � كه مقرر م��ي دارد: »دولت حدود و 
مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند« بنابراين بند 8 
مصوبه ناظر به تفويض اين امر به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.« 
چندي پيش عليرضا مناقبي، ريي��س مجمع واردات 
خودرو، در اظهاراتي گفته بود: بعيد به نظر مي رسد كه 
واردات خودرو نه تنها تا پايان سال جاري، بلكه تا پايان 
سال آينده هم نهايي شود. البته اگر گفته هاي مسووالن 
واقعيت داشته باشد و فرآيند واردات به صورت جامع و 
كامل آغاز و ادامه يابد، براس��اس پيش بيني ها و در نظر 
گرفتن مراحل تخصيص و تامين ارز، اين فرآيند حدود 
دو تا سه ماه به طول مي انجامد. براساس اظهارات مناقبي، 
خودروهاي وارداتي نمي توانند در اين زمان كوتاه وارد كشور 
شوند و حداقل اين خودروها تا دي  ماه سال جاري وارد كشور 
مي شوند. اما با وجود وعده هاي مسووالن گويا قرار است طرح 

واردات خودرو به كشور طي فرايند يك ماهه انجام شود.

    عرضه كم؛ خودرو گران
اما سري بزنيم به بازار خودرو، ببينم وضعيت قيمت خودروها 
به چه شكلي است؟ مشاهدات بازار نشان مي دهد عرضه 
خودرو به بازار كم شده و همين موضوع باعث رشد قيمت 
تعدادي از خودروها شده است. ارزيابي ها نشان مي دهد، بازار 
خريد و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته شاهد رشد 
قيمت تعدادي از محصوالت بوده است، فروشندگان خودرو 
دليل اين افزايش را عالوه بر نوس��انات قيمت دالر، كندي 
فاكتور خودروها توس��ط خودروسازان مي دانند. به اعتقاد 
فروش��ندگان خودرو كمبود عرضه باعث شده است بازار 
شاهد رشد قيمت در برخي از خودروها از جمله دناپالس 
توربو و پژو۲۰6 تيپ دو باشد. اين محصوالت هفته گذشته 
با قيمت هاي 517 ميليون توم��ان و 3۰8 ميليون تومان 
معامله مي شدند اما در هفته جاري قيمت دناپالس توربو 
به 53۲ ميليون تومان و پژو ۲۰6 تيپ دو به 31۲ ميليون 
تومان رسيده است. بررسي بازار نشان مي دهد محصوالت 
شركت سايپا نسبت به ايران خودرو رشد قيمتي نداشته 
است و عمده خودروها ثبات قيمت را تجربه كرده اند. در زمان 
حاضر بنا به اعتقاد فروشندگان، خودرو در بازار كم است البته 
مشتري هم وجود ندارد. در زمان حاضر تيبا صندوقدار با 
قيمت 196 ميليون تومان و كوئيك آر ۲17 ميليون تومان 
به فروش مي رسد. آنطور كه ايسنا هم گزارش داده، بررسي 
روند قيمت محصوالت پرتيراژ خودروسازان در نخستين 
روز از آبان ماه امسال و مقايس��ه آن با نخستين روز كاري 
مهر ماه )دوم مهر ماه( نش��ان مي دهد قيمت پرتيراژهاي 
خودروسازان اكثرا روند افزايشي داشته است. اين افزايش 
بهاي قيمت خودروها به گونه اي است كه قيمت محصوالت 
گروه صنعتي ايران خودرو حداقل ش��ش ميليون تومان و 
حداكثر ۲۲ ميليون تومان افزايش داشته، اما قيمت هايما 
S7 توروبوپالس پنج ميليون تومان كاهش يافته است. در 
محصوالت گروه خودروسازي سايپا نيز در اين بازه يكماهه، 
كاهش يك ميليون توماني قيمت تيبا و تيبا۲ ديده مي شود 
و شاهين هاي توليدي سال گذشته هم پنج ميليون تومان 
ارزان تر قيمت گذاري شده اند. در مقابل اما محصوالتي نظير 
پرايدها، ساينا و شاهين 14۰1، حداقل دو و حداكثر هشت 
ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه كرده اند. شاهين توليد 
سال جاري نيز در ثبات قيمت 36۰ ميليون تومان قرار دارد.
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وجود ۷۰۰ شغل مستقيم
در فضاي مجازي

رييس كميسيون كس��ب و كارهاي دانش بنيان اتاق 
ايران با تاكيد بر اينكه در فضاي مجازي اقدامات جدي در 
حوزه كسب وكارها در جريان است، گفت: تصميم گيري 
به يك باره درمورد اين فضا به معناي تصميم گيري براي 
5۰۰ تا 7۰۰ هزار شغل در اينس��تاگرام است. افشين 
كالهي در نشست چالش هاي قطعي اينترنت و اثرات آن 
بر فضاي كسب و كارها افزود: زماني كه صحبت از فضاي 
مجازي مي شود، يكسري تصور مي كنند كه چون فضاي 
غير واقعي است مي توان هر تصميمي براي آن گرفت 
در حالي كه اين فضا، يك مديا اس��ت كه در آن اتفاقات 
واقعي رخ مي دهد. وي با بيان اينكه در اين فضاي مجازي 
آدم هاي واقعي، كارهاي واقعي انجام مي دهند، اظهار كرد: 
در اين فضا، اقتصاد واقعي در جريان است و ما حواسمان 
نيست كه تصميماتي كه براي آن گرفته مي شود، چه 
ميزان مي تواند در زندگي سايرين تاثيرگذار باشد.كالهي 
اضافه كرد: همين طور حواسمان نيست كه فضاي مجازي 
در دنياي امروز فانتزي نيست و يكي از زير ساخت هاي 
اساسي است كه هر كسي مي تواند به آن دسترسي داشته 
باشد و همانند زير ساخت هاي ديگر، جزو نيازهاي اساسي 
به شمار مي رود.رييس مجمع تشكل هاي دانش بنيان 
تاكيد كرد: هنر حكومت ها اين است كه با حفظ نيازهاي 
اساسي مردم در كف هرم نيازها، تالش كنند تا نيازهاي 
بعدي مانند امنيت را براي مردم تامين كنند.وي امنيت 
اقتصادي را يكي از نيازهاي امنيتي كشور دانست و گفت: 
از سوي ديگر خسارات  ايجاد شده به صورت جدي ديده 
نمي شود. زماني كه درباره فضاي مجازي يا مديايي مانند 
اينستاگرام تصميم گيري مي شود و صحبت از 5۰۰ تا 
7۰۰ هزار شغل مستقيم در اينستاگرام مطرح مي شود، 
به راحتي تصميم گيري مي ش��ود در حالي كه اين نوع 
تصميم گيري ها را حتي براي پاس��اژها هم نمي توانيم 
بگيريم.رييس كميسيون كس��ب و كارهاي دانش 
بنيان اتاق ايران خاطرنش��ان كرد: پاساژي كه در 
آن 4۰ مغازه وج��ود دارد را نمي توانيم به يك باره 
ببنديم و به مغازه داران آن بگوييم به جاي ديگري 
بروند، حال وقتي صحبت از وجود 5۰۰ تا 7۰۰ شغل 
مستقيم در اينستاگرام مي شود چگونه مي توانيم آنها 
را به يك باره مسدود مي كنيم گويي يك روزه حدود 

3 تا 4 هزار مركز خريد را در كشور مسدود كنيم.

فعاليت ۵۰ درصد
كارت هاي بازرگاني در تهران

معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران گفت كه بيش از 5۰ درصد 
از كارت هاي بازرگاني كل كشور مربوط به استان تهران 
است. حسن ميرزايي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در 
شش ماهه نخست امسال 5۲36 فقره كارت بازرگاني 
در استان تهران تمديد و صادر شده است. به گفته وي 
تعداد كل كارت هاي بازرگاني فعال در استان 14 هزار 
و 7۰9 فقره بوده است. اين مقام مسوول همچنين در 
پاسخ به اينكه چند درصد كارت هاي بازرگاني كل كشور 
در استان تهران فعال است، گفت كه بيش از 5۰ درصد 
از كارت هاي بازرگاني كل كشور مربوط به استان تهران 
است. گفتني است بر اساس جديدترين آمار منتشر شده 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در پنج 
نخست امسال 3646 كارت بازرگاني تمديد يا صادر شده 
كه نسبت به تمديد و صدور ۲683 كارت بازرگاني در 
مدت مشابه سال قبل 35.9 درصد افزايش داشته است.

زمان برگزاري جلسه استيضاح 
فاطمي امين تغيير كرد

سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي از تغيير 
زمان برگزاري جلسه استيضاح وزير صنعت، معدن و 
تجارت خبر داد. سيدنظام موسوي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: با درخواست دولت و موافقت مجلس، قرار شد 
جلسه استيضاح آقاي فاطمي امين وزير صنعت، معدن و 
تجارت در روز سه شنبه 1۰ آبان برگزار شود. وي يادآور 
شد كه پيش از قرار بود جلسه استيضاح وزير صمت در 
روز يكشنبه 8 آبان تشكيل شود كه اين زمان تغيير كرد.

۹۹ درصد پوشاك وارداتي 
قاچاقي وارد مي شود

عض��و هيات مدي��ره اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
صادر كنن��دگان پوش��اك گفت: 99 درصد پوش��اك 
وارداتي از طريق قاچاق وارد كش��ور شده و اين شرايط 
هر روز بدتر مي ش��ود. به گزارش راديو اقتصاد، مجيد 
افتخاري عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و 
صادر كنندگان پوشاك و نساجي در گفت وگو با برنامه 
روي خط ب��ازار گفت: توليد كنندگان داخلي هيچگاه 
مشكلي با واردات پوشاك ندارند و دلگيري آنها از قاچاق 
99 درصدي پوشاك به كشور است. وي ادامه داد: يكي 
از معضالت صنعت پوشاك و نساجي كشور عدم حمايت 
دولتمردان اس��ت و تاكنون هيچ گونه هدف گذاري و 
برنامه ريزي براي اين صنعت توسط بخش دولتي صورت 
نگرفته است.افتخاري با اشاره به تركيه به عنوان ششمين 
صادر كننده پوشاك در جهان گفت: در ۲ دهه گذشته 
صنعت پوشاك ما از كشور تركيه مقتدر تر بود ولي دولت 
تركيه فرصت هاي تج��اري خوبي براي اين صنعت به 
وجود آورد و تا جايي كه ساالنه بيش از 18 ميليارد دالر 
صادرات دارند و هر روز ش��اهد رشد بيشتر اين صنعت 
هس��تند.وي ادامه داد: صنعت پوش��اك از تكنولوژي 
پيچيده و هزينه هاي گزاف برخوردار نيست و با توجه به 
نيروي انساني حاضر در كشور و پايين بودن حامل هاي 
انرژي ما قادر خواهيم بود اين صنعت را در كشور متحول 
كنيم.وي گفت: متأس��فانه ما نگاه جدي به پوشاك و 
نساجي داخلي نداريم و صادرات ما در اين حوزه بسيار 
ناچيز كه كه اين معضل حاكي از نقش كم رنگ دولت در 
اين حوزه است. وي استفاده از تجربيات و مسير پيشرفت 
كشورهاي پيشگام در حوزه نساجي و پوشاك را يكي از 
راه هاي برون رفت از ركود اين صنعت در كشور دانست. 

ترانزيت كاالهاي اساسي از 
مسير عراق به ايران تصويب شد

رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق خاطرنش��ان 
كرد: بخش قابل توجهي از صادرات گاز به عراق به 
دليل نحوه پرداخت عراقي با چالش مواجه شد كه 
هم اكنون بخش اعظمي از اين پرداخت ها جبران 
شده است.يحيي آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي ايلنا، رواب��ط تجاري ايران و عراق را يك 
رابطه اس��تراتژيك عنوان ك��رد و افزود: تحوالت 
سياسي در عراق براي فعاالن اقتصادي حائز اهميت 
اس��ت و آنها حدس مي زنند كه ب��ا تركيب جديد 
كابينه دولت در عراق روابط تجاري مساعدتر شود؛ 
اما در هر صورت بايد منتظر بمانيم و ببينيم در عمل 
چه اتفاق هاي جديدي بين دو كش��ور رخ خواهد 
داد.وي با بيان اينكه مذاكره ايران و عراق مطابق با 
روال عادي پيش مي رود، گفت: يك هيات تجاري 
به سرپرستي معاون اقتصادي وزارت خارجه ايران 
به اقليم عراق رفته و طي اين سفر به به نتايج قابل 
توجهي دس��ت يافته اند و در ماه  آينده نمايشگاه 
ايرانيان در اقليم برگزار خواهد ش��د.به گفته اين 
فعال اقتصادي؛ اميدواريم كه كاهش حجم تجارت 
با عراق در روزهاي آتي جبران ش��ود.رييس اتاق 
مشترك ايران و عراق ادامه داد: بخش قابل توجهي 
از صادرات گاز به عراق به دليل نحوه پرداخت عراقي 
با چالش مواجه ش��د كه هم اكنون بخش اعظمي 
از اين پرداخت ها جبران ش��ده اس��ت؛ اما برخي 
ممنوعيت هاي فصل��ي و اختالفاتي كه در اطراف 
اين دو كشور ايجاد شد در كاهش حجم مبادالت 
تجاري بين اين دو كشور تاثير گذاشت.آل اسحاق 
عراق را دومين كشور طرف تجاري ما معرفي كرد 
و افزود: فضاي عمومي و منطقه اي در روند تجارت 
ايران و عراق تاثير مي گذارد؛ اما همچنان از ايران 
به عراق رقم هاي قابل توجهي كاال صادر مي شود.

وي در پاس��خ به اين پرسش كه عراقي ها خواهان 
تجارت دو سويه بين ايران و عراق هستند و بر اين 
باورند كه شرايط به گونه اي كه ايران بيشتر كاال به 
عراق صادر مي كند و مي خواهند اين توازن را بر هم 
بزنند آيا شرايط براي تجارت دو سويه ايجاد شده 
است؟ گفت: درخواست فعاالن اقتصادي عراقي در 
اين زمينه درست است صادرات مجدد از عراق به 
ايران تابع كاالهاي عراقي مي شود به اين معنا كه 
تعرفه به آن بسته مي شد. اين فعال اقتصادي ادامه 
داد: امكان ترانزيت در اين ش��رايط دشوار است از 
اين رو در 3 سال گذشته اين موضوع را طرح كرديم 
و عراقي ها بحث ترانزيت را در مجلس كشورشان 
بررسي و در نهايت تصويب و آيين نامه  آن در حال 
ابالغ اس��ت كه در صورت اجرا تامين بخش قابل 
توجهي از نيازهاي اساس��ي ما نه از توليدات اين 
كشور بلكه از مسير عراق افزايش پيدا مي كند؛ اگر 
روابط ترانزيتي و مقدمات افتتاح راه آهن شلمچه به 
بصره و حمل و نقل يكسره فراهم شود بدون ترديد 
روابط تجاري ايران و عراق به تعادل خواهد رسيد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه روابط خوب سياسي 
ما منتج به اوج گيري رابطه اقتصادي در كشورهاي 
منطقه خواهد ش��د؟ گفت: در دولت س��يزدهم 
استراتژي توسعه روابط اقتصادي در منطقه دنبال 
مي شود از اين رو شاهد افزايش حجم صادرات در 
منطقه هستيم. پيمان  شانگهاي و افزايش تجارت با 
كشورهاي اوراسيا را مي توان به نقطه قوت تجارتي 
در اين س��ال ها عنوان كنيم؛ رشد اقتصادي ما در 
۲۰۲1 صفر درصد بود اما پيش بيني ها حاكي از اين 
مهم است كه با افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي 
رش��د اقتصادي ما به 4 درصد برس��د و اين رشد 

اقتصادي نتيجه تعامالت تجاري است.

آييننامهوارداتخودرواصالحشد

يك قدم تا ثبت سفارش واردات خودرو 

رييساتاقايرانخبرداد

نظرات اتاق براي تكميل نيمه تمام ها پذيرفته شد
رييس اتاق ايران با اش��اره به معضل طرح هاي نيمه تمام 
در كش��ور، مي گويد: در جلس��ه اي با حضور مع��اون اول 
رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه وبودجه، نظرات 
اتاق براي تكميل اين طرح ها پذيرفته شده كه مي تواند 8۰۰ 
هزار شغل ايجاد كند.رييس اتاق ايران، با اشاره به برنامه ريزي 
پارلمان بخش خصوصي براي مشاركت و نقش آفريني در 
تكميل طرح هاي نيمه تمام كشور، گفت: مساله تكميل 
طرح هاي نيمه تمام كشور، سال هاست كه به يكي از گره هاي 
موجود در اقتصاد كش��ور بدل شده و اتاق ايران در سنوات 
گذشته در اين رابطه مطالعات متعددي داشته است؛ اما در 
غايت امر، نظرات و پيشنهاد هاي اتاق در زمينه تكميل اين 
طرح ها از سوي دستگاه هاي متولي مورد توجه و اقدام قرار 
نگرفت و اين مش��كل به قوت خود باقي ماند.غالمحسين 
شافعي، در چهل وششمين نشست هيات نمايندگان اتاق 
مشهد، ادامه داد: در بهمن ماه 14۰۰ و در جلسه اي با حضور 
معاون اول رييس جمهور، اين پيشنهاد از سوي اتاق ايران 
مطرح شد كه در صورت تشكيل دبيرخانه اي براي طرح هاي 
نيمه تمام كشور از سوي اتاق ايران و پذيرش پيشنهادهاي 
برگرفته از مطالعات عميق اتاق در خصوص طرح هاي مذكور، 
پارلمان بخش خصوصي حاضر به مشاركت در بخشي از 
طرح هاي ملي داراي اولويت و شماري از طرح هاي استاني 
خواهد بود. بر اين اساس، هفته گذشته در جلسه اي با حضور 
معاون اول رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه وبودجه، 
نظرات اتاق پذيرفته ش��د و اميدواريم شاهد سامان يافتن 
بخش قابل توجهي از طرح هاي نيمه تمام كشور باشيم.او 
اظهار كرد: طبق محاسبات صورت گرفته، ظرفيت حدود 
8۰۰ هزار شغل با راه اندازي اين طرح ها وجود دارد و انجام 
اين اقدام، تحول مثبتي را براي اقتصاد كشورمان به ارمغان 
مي آورد.ريي��س اتاق ايران گفت: توجه به توان اس��تان ها 
و حتي نظرخواهي از آحاد اقش��ار جامع��ه در روند تدوين 
برنامه هفتم توسعه، مي تواند كارآمدي آن را ارتقا بخشيده 

و ضمانت اجراي اين سند مهم را تقويت كند و اين مساله 
بايد ب��ه عنوان يك ضرورت از س��وي نهادهاي تدوينگر و 
اثرگذار در روند اجراي اين برنامه، مورد تأكيد قرار بگيرد.

شافعي با تأكيد بر اهميت نقش آفريني بخش خصوصي 
در تدوين برنامه هفتم توسعه، افزود: به نظر مي رسد تغيير 
رويكرد مطلوبي در روند تدوين برنامه هفتم مدنظر است كه 
اميدواريم تحقق عملي آن را نيز شاهد باشيم. راهبردي كه 
قرار است، مسير سياست گذاري در بخش هاي مختلف را 
براي افق 5 ساله پيش رو ترسيم كند، بايد با نگاهي به كاميابي 
و ناكامي برنامه هاي گذشته، ضرورت هاي موجود و اقتضائات 
آينده تدوين شود و مهم ترين مولفه هاي مورد تأكيد ما براي 
آن، ظرفيت تحقق پذيري و پرهيز از ش��عارگرايي در روند 
نگارش اين برنامه اس��ت.او با تأكيد بر اينكه درصد اجراي 
شش برنامه توسعه پيش��ين بايد مورد توجه قرار بگيرد و 
عوامل موثر بر آن نيز بررسي شود، ابراز اميدواري كرد: برنامه 
هفتم توسعه به سرنوشت برنامه هاي گذشته دچار نشود؛ 

البته مشاركت جويي از ذي نفعان در تدوين برنامه هفتم، 
يكي از مسائلي است كه احتمال توفيق بيشتر اين برنامه را 
نويد مي دهد.شافعي ادامه داد: اتاق ايران، تالش مجدانه اي 
را براي درياف��ت و جمع بندي نظ��رات بخش خصوصي 
پيرامون برنامه هفتم توسعه انجام داده و همچنان درصدد 
نقش آفريني موثرتر بخش خصوصي در روند تدوين اين 
برنامه است؛ چراكه باور داريم هرچه مشاركت بخش هاي 
مختلف جامعه در تدوين چنين اس��ناد راهبردي تقويت 
شود، اثرگذاري آنها بيشتر خواهد بود. البته بخشي از تمركز 
نيز بايد بر ضمانت اجرا باشد.رييس اتاق ايران در ادامه اين 
نشست، به بيان آخرين تصميمات اخذ شده در زمينه ورود 
ماش��ين آالت و تجهيزات مرتبط با بخش توليد پرداخت 
و گفت: پس از مصوبه صدوس��يزدهمين جلس��ه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كشور و با دستور وزير 
اقتصاد، سازمان امور مالياتي با ارسال نامه اي به گمرك ايران 
بر امكان اخذ گواهي چك بابت ماليات بر ارزش افزوده واردات 

ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد تأكيد كرد. شافعي 
ادامه داد: مشكالت اجرايي پرداخت ماليات ارزش افزوده 
واردات ماشين آالت و تجهيزات توليدي از ابتداي امسال 
با حذف بند )غ( ماده 119 قان��ون امور گمركي در ماده 3 
قانون جهش توليد دانش بنيان و بند )ص( تبصره 6 قانون 
بودجه 14۰1 شدت گرفت؛ ازاين رو، موضوع در جلسه اخير 
شوراي گفت وگو با حضور وزير اقتصاد و نمايندگان مجلس 
و همچنين متوليان دستگاه هاي اجرايي مرتبط بررسي و 
مقرر شد تا س��ازمان امور مالياتي در مكاتبه اي به گمرك 
اعالم كند كه در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده واردات 
ماشين آالت و تجهيزات توليدي در زمان ترخيص، امكان 
اخذ گواهي چك وجود دارد. او در خصوص كاهش تعرفه 
واردات ماشين آالت خط توليد نيز گفت: با پيگيري دولت 
و مجلس و تأييد شوراي نگهبان، نرخ حقوق گمركي مواد 
اوليه، واسطه اي، اجزا و قطعات و ماشين آالت و تجهيزات 
به يك درصد كاهش يافت. اين موضوع در ماه هاي گذشته 
به دفع��ات از جانب بخش خصوصي مطالبه ش��د و با اين 
تصميم شاهد گشايش مطلوبي در بخش توليد خواهيم 
بود.او همچنين تأكيد كرد: برخوردهاي سلبي راه چاره 
براي ممانعت از گريز س��رمايه نيست. جذب و تثبيت 
سرمايه ها تنها از مسير تشويق و حمايت ممكن مي شود. 
نگرانيم اتخاذ بعضي تصميمات، خالف اين رويه باشد 
و اثرات منفي در اين بخش رقم بزند.ش��افعي از همين 
رويه در بخش توليد س��خن گفت و افزود: راهبردي كه 
توليد توانمند و پايدار را منوط به ممنوعيت واردات كاال 
مي داند؛ كارآمد نيس��ت. در كش��ورهاي توسعه يافته، 
حمايت از يك فعاليت توليدي نوپا؛ در بازه مشخصي و تا 
مرز توانمندسازي آن انجام مي گيرد و پشتيباني تعرفه اي 
براي واردات كاالهاي مشابه، دهه ها تداوم ندارد. اين رويه، 
رقابت پذيري و توسعه آن خط توليدي را منجر مي شود. 

تجربه اي كه ما عمدتاً در اجراي آن ناكام بوده ايم.

رييسمركزپژوهشهاياتاقبازرگاني:

دراقتصاد،نميتوانمنتظرماندتاغربافولكند
رييس مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني ايران مي گويد كه 
تضعيف هژموني امريكا براي ايران فرصت است اما نمي توان 
تا آن زمان در جا زد و از فرصت ها استفاده نكرد. به گزارش 
ايسنا، محمد قاسمي رسيدن به تعريفي دقيق از ديپلماسي 
اقتصادي و در نظر گرفتن جزييات آن را امري مهم دانست و 
به مطالعه اي كه به تازگي در اين مركز درباره تعريف جامع و 
كامل ديپلماسي اقتصادي صورت گرفته، اشاره كرد.به اعتقاد 
قاسمي چنانچه در كشور تعريف درست و دقيق از اين مفهوم 
مهم ارايه نشود، دست پيدا كردن به آن غيرممكن خواهد 
بود. بدين ترتيب بايد اذعان داش��ت ديپلماسي اقتصادي 
تالش براي يافتن جايگاه واقعي ايران در سطح بين المللي 
متناسب با تغييراتي اس��ت كه شاهد آن هستيم و در اين 
راستا هم بايد به شرق و هم به غرب توجه داشته باشيم.او 
برداشت هاي مختلف نسبت به ديپلماسي اقتصادي را مورد 
توجه قرار داد و تش��ريح كرد: گاهي ديپلماسي اقتصادي 
را برابر با بازاريابي ب��راي كاالهاي ايراني در نظر مي گيرند 
و گاهي منظور از ديپلماس��ي اقتصادي اين اس��ت كه در 

كشوري مانند سوريه كه هزينه زيادي پرداخت كرديم در 
روند بازسازي و استفاده از فوايد اقتصادي آن سهيم شويم.

بر اساس اظهارات رييس مركز پژوهش هاي اتاق ايران نظم 
موجود جهاني كه به طور عمده در دوران بعد از جنگ جهاني 
دوم و به ويژه بعد از جنگ سرد در جهان حاكم شد، اقتصاد 
ليبرال به رهبري امريكا و جهان شمول شدن آن بود. يكي 
از بزرگ ترين كشورهايي كه زير فشار اين نظم قرار گرفت 
ايران بود. حال كه اين نظم در حال تغيير است، ايران بايد 
جايگاه مناسبي براي خود متناسب با اين تحوالت، تعريف 
كند؛ هرچند تعاريفي از اين تغييرات در سطح جامعه ارايه 
شده، موجب عقب ماندن ايران در اين نظم جديد مي شود.

قاسمي ادامه داد: گاهي اوقات با نگاهي ساده به اين عبارات 
كه نيازي به مراوده با بلوك غرب نداريم و مي توانيم بلوك 
ش��رق را جايگزي��ن آن كنيم، مواجه مي ش��ويم و گاهي 
مي شنويم كه اگر صبر كنيم، جايگاه دالر تضعيف و خود به 
خود تحريم هايي كه بر اساس مكانيسم دالر است، برطرف 
مي شود. صاحبان اين نوع نگرش بايد به برخي سواالت پاسخ 

بدهند كه آيا بازيگران اصلي اين تغييرات، تمايلي به تغيير 
سريع نظم موجود دارند؟ به نظر پاسخ خير است. آنها خود 
بزرگ ترين برندگان شرايط موجود هستند، بنابراين دليل 
نمي بينند كه به اعمال تغييرات سرعت بدهند.رييس مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران تاكيد كرد: آمادگي كافي به لحاظ 
فني و سياسي براي ايجاد نظم جديد در جهان وجود ندارد 
همچنين واكنش غرب راجع ب��ه اين موضوع چه خواهد 
بود؟ اين خود موضوع مهمي در اين ش��رايط است .به باور 
قاسمي تضعيف هژموني امريكا براي ايران فرصت است؛ 
اما نمي توان منتظر نشس��ت تا اين نظم برقرار شود و از آن 
استفاده كرد. فرايند توسعه هر كشوري يك فرايند دايمي، 
تدريجي و تعاملي است زماني كه در جهان امروز يك سال 
عقب بيفتي، ممكن است به اندازه 1۰ سال بين كشور با ديگر 
اقتصادها، شكاف ايجاد شود. سرعت پيشرفت تكنولوژي و 
جايگزيني كشورها با يكديگر به حدي است كه مجبوريم از 
نقش منفعل خارج شده و با همه كشورهاي دنيا شروع به 
تعامل كنيم.رييس مركز پژوهش هاي اتاق ايران با توجه به 

تبادالت ژئوپليتيكي و تغييرات آب وهوايي تصريح كرد: در 
شرايط كنوني، گاز به عنوان يك انرژي مهم كمتر آالينده، 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت كه اگر در اين فضا بتوانيم با 
ورود تكنولوژي، ميزان مصرف را مهار كنيم كه به معناي 
باال بردن قيمت ها براي مصرف كمتر نيست، اگر تكنولوژي 
توليد فوالد، توليد سيمان و كليه صنايعي كه گاز مصرف 
مي كنند باال برود و مصرف گاز در داخل مديريت ش��ود، 
ظرفيت مازاد براي صادرات اين محصول ايجاد مي شود و 
اين فرصت بزرگي است كه براي تغيير جايگاه نقش آفريني 
ايران در سطح بين المللي موثر است. او توجه به شرق و هم 
غرب براي توسعه كشور به عنوان مبنايي براي ديپلماسي 
اقتصادي را نكته مهمي دانست و به سايت اتاق ايران گفت: 
اگر اولويت هاي صنعتي خود را مشخص كنيم و بر اساس آن 
كشورهاي مهم كه بايد بازارهاي اصلي باشند را شناسايي 
كرده و سفرا و رايزنان بازرگاني خود را از بين افرادي با تجربه 
در همان صنعت مورد توجه در بازار هدف انتخاب و اعزام 

كنيم، شرايط اقتصادي كشور بهبود پيدا مي كند. 

مديركلراهدارياستانمركزي:
راه هاي استان مركزي مجهز به 

۳۵۰ كيلومتر روشنايي طولي است
مديركل راه��داري و حمل ونقل جاده اي اس��تان 
مرك��زي گفت: راه هاي اس��تان مرك��زي مجهز به 
35۰ كيلومتر روشنايي طولي است. مهرداد جهاني 
درخص��وص احداث روش��نايي طول��ي در راه هاي 
روستايي گفت: احداث روشنايي طولي در راه ها بر 
اساس ضوابط، آيين نامه و دستورالعمل قانوني قابل 
اجرا است كه در همين راس��تا ما در استان مركزي 
اقدامات بس��يار خوبي انجام داده ايم. وي ادامه داد: 
با اقدامات انجام شده نسبت به طول راه ها رتبه اول 
روشنايي و نسبت به طول روشنايي از رتبه سوم در 
كشور برخوردار هستيم. مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان مركزي با بيان اينكه راه هاي 
اس��تان مركزي مجهز به 35۰ كيلومتر روش��نايي 
طولي است، گفت: هزينه هر يك كيلومتر نگهداري 
روشنايي راه ها، ساالنه برابر با 5۰ ميليون تومان است 
كه به صورت جاري در تمام ايام س��ال توسط اكيپ 
ايمني اداره كل انجام مي ش��ود. جهاني خاطرنشان 
كرد: با توجه به نگاه ويژه دولت سيزدهم به روستاها 
و ارتقاي زيرساخت روستاها در زمينه هاي مختلف 
مانند توليد محصوالت كش��اورزي، توسعه راه هاي 
روستايي، ارتقاي ظرفيت گردشگري و غيره اخيراً 
شاهد مهاجرت معكوس به روستاها و افزايش تردد در 
راه هاي روستايي استان هستيم كه در اين راستا بايد با 
هم افزايي بيش از پيش تالش كنيم تا مردم براي تردد 
در راه هاي روستايي از بستري مناسب بهره مند شوند. 
به گفته وي اقدامات مختلفي توسط ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده اي شهرستان ها براي ارتقاي ايمني 
در سطح و حاشيه راه هاي روستايي به صورت جاري 
انجام مي ش��ود كه درصورت تعامل هرچه بيش��تر 
براي استفاده از ظرفيت دهياران، اين اقدامات نتايج 

مطلوب تر در سطح بيشتري خواهد داشت.

ويژه
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خبرروز

۷  ميليون دانش آموز، معلم ورزش ندارند
سخنگوي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعاليت حدود ۳۰ هزار معلم ورزش در سطح مدارس كشور، از كمبود معلم ورزش خبر داد و گفت 
كه براي ۷ ميليون دانش آموز، معلم ورزش نداريم. صادق ستاري فرد با بيان اينكه بسياري از دانش آموزان با ميل و اشتياق زنگ هاي ورزش 
را سپري مي كنند، گفت: وقتي دانش آموزان وارد مدرسه مي شوند، سراغ معلم ورزش را مي گيرند و با بودن او در مدرسه خوشحال مي شوند. 
او افزود: دانش آموز ما به اين موضوع مهم گرايش دارد و زنگ ورزش موقعيت مهمي براي انتقال مفاهيم و ارزش هاي زندگي به دانش آموز و 
نهادينه كردِن مهارت هاي زندگي است. كمتر مدرسه اي است كه درس تربيت بدني را به معلم غير تخصصي بسپارد ولي هنوز چنين اقدامي 

صورت مي گيرد؛ چون در يك منطقه آموزش و پرورش ممكن است فاقد معلم تربيت بدني باشيم تا اين درس را پوشش دهد.

رويداد

روندفزايندهتوليدگازهايگلخانهايدركشور

در سمينار تخصصي ايران در برابر تغييرات اقليمي ايران 
به روند فزاينده توليد گازهاي گلخانه اي در كشور، بروز 
و شيوع بيماري هاي نو پديد و كاهش تاب آوري نظام 
سالمت به عنوان اثرات مخرب تغييرات اقليمي اشاره 
ش��د. داريوش گلعلي زاده - سرپرست مركزملي هوا و 
تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست - با اشاره به 
اينكه جامعه جهاني بيش از سه دهه است كه حساسيت 
خود را نس��بت به تغييرات اقليم افزايش داده اس��ت، 
اظهاركرد: ۱۷ كشور در دنيا دچار تنش هاي آبي هستند 
و ايران نيز جزو ۹ كش��ور آسيب پذير در برابر تغييرات 
اقليمي است، لذا الزم است تا خود را براي اين تغييرات 
آماده كنيم. تغييرات اقليم موجب افزايش آلودگي هوا 
و از طرف��ي آلودگي هوا موجب افزايش تغييرات اقليم 
مي ش��ود. او يكي از تبعات تغييرات اقليمي را افزايش 
آتش  سوزي هاي گسترده در پوشش گياهي دانست و 
گفت: افزايش گرد و غبار نيز از جمله اين تبعات است و 
۲۳ استان در سال جاري متاثر از آسيب هاي گردوغبار 
چه با منشأ داخلي و خارجي شدند. سرپرست مركزملي 
هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با 
بيان اينكه ما نه تنها در نبايدها بلكه در بايدها نيز موفق 
نبوده اي��م، تصريح كرد: ما بايد دوگانگي بين مس��ائل 
محيط زيست و اجتماعي را رفع كنيم. تمامي مسائل 
مربوط به محيط زيست روي معيشت و مسائل اجتماعي 
ني��ز اثر مي گذارد. او با بيان اينكه از دس��ت دادن آب و 
خاك جبران ناپذير است، گفت: در شرايط حاضر هم با 
فرسايش خاكي و هم با از بين رفتن آب مواجه هستيم. 
در حال از دس��ت دادن منابع گياهي و پوشش گياهي 
هستيم. شايد بتوان آلودگي هوا را كنترل و پيشگيري 

كرد، اما منابع تجديدناپذير را نمي توان جبران كرد.

       بروز و شيوع بيماري هاي نو پديد
 از اثرات مخرب تغييرات اقليم

دكتر انوشيروان محسني بندپي - رييس كميته مركز 

تحقيقات كيفيت هوا و تغيير اقليم دانشكده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - نيز با بيان اينكه 
بزرگ ترين چالش قرن اخير تغييرات اقليمي اس��ت، 
گفت: افزايش گرماي زمين و گازهاي گلخانه اي، وقوع 
سيل و خشكس��الي، كاهش شديد كيفيت هوا، اثرات 
س��وء بر سالمت روان انس��ان ها از مهم ترين تهديدها 
و پيامده��اي تغييرات آب و هوا هس��تند همچنين از 
منظر سازمان جهاني بهداش��ت موجب بروز و شيوع 
بيماري هاي نوپديد مي شود. او با اشاره به اينكه تا قبل 
از ۲۰۱۰ تغييرات اقليمي طبيعي بوده است، تصريح 
كرد: بعد از سال ۲۰۱۰ تغييرات مصنوعي ناشي از دخل 
و تصرف انسان در محيط زيست موجب بروز و افزايش 
تغييرات اقليمي ش��ده اس��ت كه خود به تدريج باعث 
افزايش گازهاي گلخانه اي و به تدريج افزايش گرمايش 
زمين شده است. محسني بندپي با استناد به سازمان 
جهاني بهداشت كه تغييرات اقليم را سالمت دانسته 
است، تصريح كرد: حتي ويروس كرونا و شيوع گسترده 

آن نيز ارتباط مستقيمي با تغييرات اقليم دارد.

       اثرات مخرب تغييرات اقليمي
بر بهداشت عمومي و منابع تغذيه

ميكي كو سينگا - نماينده سازمان جهاني بهداشت در 
ايران - به اثرات تغييرات اقليمي بر بهداش��ت عمومي 
در اي��ران پرداخت و گف��ت: تغيي��رات اقليمي اثرات 
و پيامده��اي مخربي بر زندگي و س��المت انس��ان ها 
مي گ��ذارد مانند ب��روز بيماري هاي قلبي، تنفس��ي، 
بيماري هاي منتقله از آب و غذا، بيماري مسري و غير 
مسري و سالمت روان از مهم ترين عواقب اين تغييرات 
هستند. او افزود: با وجود مطالعات گسترده در زمينه اين 
پيامدهاي فوق در ايران، اما همچنان خالءهايي احساس 
مي شود. مانند خأل در سيستم سالمت و سالمت روان 
كه با توجه به اهميت آنها بايد بيش از پيش مورد توجه 
قرار گيرد. ميكي كو سينگا با بيان اينكه بعد از بحران 

كوويد ۱۹ الزم اس��ت تا همكاري هاي بين المللي بين 
سازمان ها ارتقا يابد، به شش حوزه اي كه بعد از بحران 
كرونا بايد مورد توجه قرار گيرد پرداخت و گفت: حفظ 
محيط زيس��ت، ارايه خدمات ايمن، استفاده از منابع 
انرژي پاك، ارتقاي سيستم سالمت، ساختن شهرهاي 
قابل زندگي و ايمن و متوقف كردن يارانه هاي آلودگي 

)subsidizing( از موارد حائز اهميت هستند.

       افزايش بيماري هاي روحي- رواني
از عواقب مهم تغييرات اقليمي

جعفر جندقي - رييس مركز سالمت محيط وزارت 
بهداشت و درمان - نيز با اشاره به افزايش گرما، گرد 
و غبارهايي با منشأ داخلي و خارجي، آلودگي هوا و 
ساير تغييرات اقليمي گفت: متاسفانه اين تغييرات 
زندگي هم��ه مردم را تح��ت تاثير ق��رار مي دهد. 
همان گونه كه در س��ال جاري شاهد تعطيلي هاي 
مكرر به دليل آلودگي هوا ناشي از ريزگردها بوديم. او 
با بيان اينكه برداشت ما از آب هاي زيرزميني و مخازن 
افزايش يافته و از طرفي بارش باران و برف در سال هاي 
اخير كاهش يافته اس��ت، تصريح ك��رد: با افزايش 
يا كاه��ش دماي زمين، جريان هاي هوايي ش��كل 
مي گيرند كه مي توانند زندگ��ي را تحت تاثير قرار 
دهند و موجب خشكسالي يا وقوع باران هاي سيل آسا 
شوند. رييس مركز سالمت محيط وزارت بهداشت 
و درمان با اشاره به اينكه ايران در شرايط خشكسالي 
قرار دارد، گفت: وقتي ما در انتظار بارش براي تامين 
آب شرب خود هستيم پس به طور قطع از كشورهاي 
ديگر بسيار آسيب پذيرتر خواهيم بود. جندقي با بيان 
اينكه باال آمدن سطح آب مي تواند استان هاي جنوبي 
را تحت تاثير قرار دهد و باعث ايجاد س��ونامي شود، 
تاكيد ك��رد: تغييرات اقليم بر كيفيت زندگي ما نيز 
تاثير مي گذارد كه اين امر خود نشان دهنده اهميت 

اقدامات براي مقابله با اين تغييرات است.

ادامهازصفحهاول

 »نشخوار فكري«
 و نااميدي

 به اش��تباه تصور مي كنيم زندگي خسته كننده 
است، اينكه بگوييم »زندگي خسته كننده است« 
در واقع تعبيري فرافكني ش��ده توسط ذهن ما و 
نوعي كليشه از تعبير و تفس��ير روابطي است كه 
ما با ديگران داريم.  زندگي نفس��ا نامحدود است 
و اين ما هستيم كه با پديده هاي محدود همگون 
مي ش��ويم. بعضا اين همگون ش��دن در پايان به 
انتظاراتي از تجربيات خ��ود مي انجامد كه همراه 
با دلزدگي، س��رخوردگي و احساس بيهودگي از 
زندگي خواهد بود.  خس��تگي كه بعضا از زندگي 
حس مي كنيم ناشي از فكرهاي مزاحم، اضطراب 
و دلواپسي ها است.  ويكتور فرانكل )روانشناس و 
عصب شناس(، معتقد است، هنگامي كه افراد قادر 
به يافتن معنايي در زندگي خود نيستند، در بحران 
وجودي غوطه ور مي ش��وند. زندگي اين افراد در 
واقع بهاي تنش ميان وجود و نياز است و از اين رو در 
موقعيت هاي نا مناسب قرباني بي معنايي مي شوند. 
اين افراد از مالل و غم زدگي مزمن و فقدان جهت 
گزيني هدفمند رنج مي برند. زندگي آنها بي هدف 
اس��ت، دايم خطر مي كنند، آسيب مي بينند و در 
اين راه حتي دس��تاوردهاي مادي نيز خالء هاي 
درون��ي آنها را پ��ر نمي كند. در نتيج��ه اين افراد 
دايما در جس��ت وجوي هيجان و ماجرا در زندگي 
هستند تا شايد از يكنواختي زندگي خارج شوند.  
افرادي كه دچار بحران وجودي، مالل از زندگي و 
بي معنايي در زندگي مي شوند بيشتر »با« چيزي 
و نه »براي« چيزي زندگ��ي مي كنند، حال آنكه 
»براي« چيزي زندگي كردن، زندگي را ارزشمند 
مي كند. خودآگاهي در لحظه از جمله راه هاي حذف 
نشخوار فكري است. يعني فرد در هر زمان و مكاني 
كه نسبت به افكار منفي خود آگاه شد، با استفاده از 
يك تلنگر خود را از اين دور باطل تفكر نجات دهد. 
اين نكته حائز اهميت است كه اگر براي مثال فردي 
در طي يك روز 6 ساعت نشخوار فكري داشته است 
بتواند با تلنگر و آگاهي اين 6 ساعت را به 5 ساعت 
و 45 دقيقه برساند و خود را براي اين كاهش زمان 
هرچند كم، تش��ويق كند. تفك��ر در لحظه، كليد 

حذف نشخوار فكري است.

تورم  و بورس
 هفته آينده اقبال به بازار سهام كمي بيشتر شود. كما 
 P/E اينكه سهم ها كف هاي خيلي خوبي را ديدند و
بازار به جايي رسيده كه احتمال بازگشت بسيار زياد 
است. قطعا صنايعي كه وضعيت بنيادي تري دارند 
مي تواند بهتر باشند. شيميايي ها، صنايع كوچك 
كه اين روز ها افزايش ن��رخ گرفتند و صنايعي كه 
گزارش هاي خوبي ارايه مي دهند مي توانند به صدر 
بيايند. صنايع كوچك و متوس��ط با آينده روشن 

مي توانند وضعيت بهتري از سايرين داشته باشند.

رويخطخبر

اشكالدر»نسخهنويسيالكترونيك«بهدليلاختاللاينترنت
معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي كشور با 
بيان اينكه در حال حاضر اشكاالتي در نسخه نويسي 
الكترونيك در برخي مناطق كشور به دليل اختالل 
اينترنت گزارش شده است، گفت: پيشنهاد ما اين 
است كه در اين مواقع سازمان هاي بيمه گر اعالم 
كنند كه درصدي از نسخ پزشكان به صورت دستي 
پذيرش ش��ود. دكتر علي س��االري درباره وجود 
برخي مشكالت در نسخه نويس��ي الكترونيك به 
دليل اختالالتي در اينترنت در برخي مناطق كشور، 
گفت: در اين زمينه گزارش��ات پراكنده اي وجود 
دارد. البته سازمان نظام پزشكي به صورت مدون و 
مشخص گزارشي ندارد كه بر اساس آن بتوان گفت 
چند درصد از پزشكان به دليل اختالالت اينترنت 
در نسخه نويسي الكترونيك دچار مشكل شده اند. 
با اين حال گاليه هايي در اين باره از گوش��ه و كنار 
كشور به گوش مي رسد كه در برخي موارد اشكاالت 
در نسخه نويس��ي الكترونيك بيشتر شده و امكان 
خدمت رساني به صورت نسخه الكترونيك وجود 
ندارد يا اينكه سرعت كاهش يافته است. او افزود: 
پيشنهاد ما اين است كه در اين مواقع سازمان هاي 
بيمه گر اعالم كنند كه درصدي از نس��خ پزشكان 
به صورت دستي پذيرش ش��وند. اگر به هر علتي 
اينترنت دچار اختالل مي شود، حداقل تمهيداتي 

در نظر گرفته ش��ود كه در ارايه خدمات س��المت 
اشكال ايجاد نشود. اين مسائل بايد پيش بيني شود. 
ساالري با بيان اينكه در حال حاضر مي توان گفت 
كه اشكاالتي در نسخه نويسي الكترونيك در برخي 
مناطق كشور به دليل اختالل اينترنت وجود دارد، 
گفت: البته در اين زمينه آماري نداريم، اين آمار را 
مي توان از سازمان هاي بيمه گر پرسيد كه معموال 
مي توانند به صورت مقايسه اي نسبت به ماه هاي 
قبل اعالم كنند كه چند درصد از نسخ الكترونيك 
كمتر شده اس��ت. او ادامه داد: در عين حال نظام 
پزش��كي گيالن هم تقاض��ا كرده كه ب��ا توجه به 
اختالل در اينترنت و گاليه برخي بيماران، پزشكان 
بتوانند حداقل ۲۰ درصد از نسخ را به صورت دستي 
بنويسند،  اما هنوز پاس��خ مثبتي از سوي دولت و 

بيمه ها در اين زمينه ارايه نشده است. 

گليماندگار|
ب��ا ش��روع پايي��ز خيل��ي زود آنفلوآنزا 
جايگزين كرونا ش��ده و با س��رعت زياد 
در حال شيوع اس��ت. مراكز درماني با موج تازه اي از 
بيماران مواجه اند كه به دليل داشتن عاليم آنفلوآنزا 
به آنجا مراجع��ه مي كنند. اين بيم��اري اگر جدي 
گرفته نشود مي تواند مانند كرونا مرگ و مير به همراه 
داشته باشد. شرايط براي ابتال بسيار فراهم است، هم 
مدارس بازگش��ايي ش��ده اند، هم دانشگاه ها و ديگر 
اس��تفاده از ماس��ك هم به زير ۲۰ درصد در اماكن 
عمومي رسيده است و همين مساله باعث شده تا طي 
روزهاي اخير تعداد بيماران مبتال به آنفلوآنزا به طرز 
چشمگيري افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه 
 البته برخي داروهاي معمولي مانند قرص و شربت هاي 

آنتي بيوتيك و ... در داروخانه ها پيدا نمي شود. 

       هر واكسن آنفلوآنزا 300 هزار تومان 
از س��وي ديگر هزينه خريد يك واكسن آنفلوآنزا به 
۳۰۰ هزار تومان رسيده و اگر آن را براي تزريق به يك 
مركز درماني ببريد ۱۰۰ هزار تومان هم بايد هزينه 
تزريق بپردازيد. اين در شرايطي است كه بسياري از 
افراد توان پرداخت چنين هزينه اي را ندارند، در واقع 
يك خانواده 4 نفره بايد مبلغ يك ميليون و 6۰۰ هزار 
تومان پرداخت كند تا بتواند خانواده خود را در مقابل 
آنفلوآنزا واكسينه كند. با اعالم خط فقر ۱8 ميليون 
توماني متوجه مي شويم كه پرداخت چنين مبلغي 
براي بس��ياري از خانواده ها كار س��اده اي نيست. در 
حالي كه هزينه هاي درمان بيماري هم چندان ارزان 
تمام نمي ش��ود. چرا كه ح��اال پرداخت وجه ويزيت 
دكتر در بيمارستان ها و مطب ها افزايش چشمگيري 
داشته ويزيت ها از ۱۰۰ هزار تومان شروع مي شوند و 
به مبلغي بيش از ۲۰۰ هزار تومان هم مي رسند. نكته 
مهم اينجاست كه بس��ياري از داروخانه ها و مراكز 
درماني از آنجا كه با بدحس��ابي تامين اجتماعي و 
ديگر بيمه ها مواجه شده اند، ديگر دفترچه هاي بيمه 

را هم قبول نمي كنند و به اي��ن ترتيب هزينه هاي 
درماني به نرخ آزاد حس��اب مي ش��ود كه اين خود 
ضربه ديگري بر پيكر نحيف خانواده هايي است كه 
براي تامين معيشت خود مشكل دارند چه برسد به 
اينكه بخواهند هزينه هاي درماني را پرداخت كنند. 

       تنها رعايت پروتكل ها مطرح نيست
 تغذيه هم مهم است

مولود فرخ نيا، پزشك اورژانس درباره داليل سرعت 
شيوع بيماري آنفلوآنزا در كشور به »تعادل« مي گويد: 
امسال خيلي زودتر از انتظارمان با افزايش مبتاليان 
به آنفلوآنزا مواجه شده ايم. البته بسياري از پزشكان و 
مسووالن علت اين امر را رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداش��تي از جمله نزدن ماس��ك عنوان مي كنند، 
رعايت اين پروتكل ها قطعا مهم هستند، اما نكته اي 
كه در اين رابطه ناديده گرفته مي ش��ود، تغذيه افراد 
است. هر چه افراد تغذيه نامناسب تري داشته باشند، 
بدن براي ابتال به بيماري مستعد تر مي شود. نخوردن 
مواد مغ��ذي خود مي تواند دليلي بر ضعيف ش��دن 
ب��دن در برابر ويروس ها و باكتري ها باش��د. در حال 
حاضر تعداد كودكان كه به آنفلوآنزا مبتال مي شوند، 
بسيار بيشتر از بزرگساالن است و البته بسياري از اين 
كودكان از تغذيه نامناسب رنج مي برند. در واقع بنا به 
داليل گوناگون مواد مغذي مورد نياز بدنشان تامين 
نمي ش��ود.  او مي افزايد: كافي است يك دانش آموز 
س��ر كالس درس مبتال به اين بيماري باشد تا بقيه 
دانش آم��وزان را هم مبتال كند. متاس��فانه ما فقط 
به ماس��ك زدن فكر مي كنيم در حالي كه بچه ها با 
يكديگر تماس هاي فيزيكي دارند، وس��ايل يكديگر 
را دس��ت مي زنند و... پس اين مشكل تنها با ماسك 
زدن حل نمي شود، همين چند روز پيش بود كه يكي 
از مسووالن حوزه بهداشت و درمان در مورد كاهش 
مصرف لبنيات و افزايش ميزان پوكي اس��تخوان در 
كشور حرف زده بود، اين مسائل نبايد ناديده گرفته 
شود. در حال حاضر دليل ابتال به بيماري هاي ويروسي 

تغذيه نامناس��ب هم هست.  اين پزش��ك اورژانس 
مي گويد: در مناطق فرودست جامعه ميزان ابتال به 
مراتب بيشتر است. بسياري از كودكان و نوجواناني 
كه به بيماري مبتال ش��ده اند، از نظر بدني بس��يار 
ضعيف و كوچك جثه هستند. حذف شده بسياري 
از مواد مغذي از سبد خانوار به دليل مسائل اقتصادي 
يكي از نكات مهمي است كه باعث بروز انواع و اقسام 
بيماري ها مي ش��ود. خيلي از اين خانواده ها حتي 
ديگر توان تهيه ماسك را هم ندارند. زنان بارداري به 
مراكز درماني مناطق محروم شهر مراجعه مي كنند 
كه حتي در دوران بارداري س��وءتغذيه دارند. ابتال 
به آنفلوآنزا تنها يكي از مشكالتي است كه در حال 
حاضر مردم با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنند و فقر 
غذايي يكي از عوام��ل مهم همه گيري اين بيماري 

است كه هيچ كس به آن توجهي نمي كند.

       درخواست وزارت بهداشت از مردم
براي استفاده از ماسك

از س��وي ديگر مركز مديري��ت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي نيز در 
اطالعيه اي از مردم خواست بر كاهش ابتال به آنفلوآنزا 
حتما ماس��ك بزنند. اين مركز با اش��اره به اينكه در 
راس��تاي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا و ساير 
بيماري هاي واگير شديد تنفسي و كاهش حساسيت 
عمومي نس��بت به رعايت اصول بهداش��ت فردي و 
عمومي، ايجاد آمادگي هاي الزم با شروع فصل سرما 
الزامي است، 6 كار اساسي در كنترل و پيشگيري از 
انتقال و انتشار بيماري هاي تنفسي، را به اين شرح 
اعالم كرد: پوش��اندن دهان و بيني در هنگام سرفه 
يا عطس��ه كردن )ترجيحًا استفاده از ماسك يك بار 
مصرف(، شستشوي مداوم و مكرر دست ها )ترجيحًا 
با آب و صابون و به طريقه صحيح(، نوش��يدن آب 
و مايع��ات كافي و اس��تراحت كردن، اس��تفاده از 
داروهاي ضد ويروسي در صورتي كه سيستم ايمني 
آس��يب پذيري داشته باش��يد و بنا به تشخيص و 

تجويز پزش��ك، عدم استفاده خودسرانه داروهاي 
آنتي بيوتيك؛ اين داروها بر روي س��رماخوردگي 
و آنفلوانزا و بيماري هاي ويروس��ي تاثيري ندارند، 

پرهيز و عدم حضور در اماكن عمومي و تجمعات.

       شدت موارد ابتال به آنفلوآنزا
در سه هفته اخير

ابراهيم قادري ريي��س اداره مراقبت مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي هفته گذش��ته در گفت وگو با ايرنا از شدت 
موارد ابتال به آنفلوآنزا در كشور خبر داده و گفته بود 
اين بيماري پرسر و صداست و به همه گيري تبديل 
مي ش��ود. او افزود: در س��ه هفته اخير موارد ابتال به 
آنفلوآنزا در كشور افزايش چشمگيري داشته و به نظر 
مي رسد فصل ش��يوع اين بيماري آغاز شده است و 
روند مبتاليان صعودي بوده و در ماه هاي آينده بيشتر 
مي شود. سطح ايمني عموم جامعه به ويژه كودكان 
در برابر ابتال به آنفلوآنزا و ويروس هاي تنفسي پايين 
آمده به همين دليل اين قشر از افراد در معرض مبتال 
شدن به اين بيماري هستند و در واقع در ماه هاي آينده 

طغيان اين ويروس تنفسي را تجربه خواهيم كرد.

       پرخطرها واكسن بزنند
اين مقام مس��وول در وزارت بهداش��ت خاطرنشان 
كرد: ض��رورت دارد افراد مس��ن باالتر از 65 س��ال، 
كودكان، زنان باردار و مبتاليان به بيماري هاي قلبي، 
ريوي، كليوي و آسم، ديابت، نارسايي قلبي، بيماران 
دياليزي، بيماران تحت شيمي درماني و افراد با نقص 

ايمني سريعتر واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند.

       آنفلوآنزا را با سرماخوردگي اشتباه نگيريد
ايرج خسرونيا رييس جامعه پزشكان داخلي ايران نيز 
گفت: آنفلوآنزا يكي از ش��ايع ترين بيماري هاي فصل 
سرماست كه منشأ آن ويروسي بوده و دستگاه تنفسي 
را با عفونت شديد مواجه مي كند، اين عفونت ويروسي 
بيني، گلو و ريه ها را درگير ك��رده ولي از نظر باليني با 
سرماخوردگي معمولي اشتباه مي شود ولي از آن خيلي 
شديدتر است و ناگهان بروز مي كند. او، لرز، تب، سردرد، 
گلودرد، سرفه، آبريزش و گرفتگي بيني، درد و ضعف 
عضالني و بي حالي را از شايع ترين عاليم آنفلوآنزا برشمرد 
و افزود: ممكن است برخي از بيماران تهوع، استفراغ و 
اسهال هم داشته باشند و عوارض جدي اين بيماري در 

كودكان زير ۲ سال و افراد باالي 65 سال شايع تر است.

       نحوه انتشار آنفلوآنزا چگونه است؟
خسرونيا اظهار داشت: ويروس آنفلوآنزا از طريق ترشحات 
تنفسي بيماران در اثر سرفه يا عطسه گسترش مي يابد 
ولي از طريق دست دادن و تماس با وسايلي كه فرد مبتال 
به آنها دست زده است نيز منتقل مي شود. اين بيماران از 
دو روز قبل تا ۲4 ساعت پس از فروكش كردن تب، ناقل 
بيماري هستند. بعضي از افراد ممكن است مبتال به اين 
ويروس شوند ولي هيچ عالئمي نداشته باشند و همزمان 
ويروس را به ديگران منتقل كنند. او با بيان اينكه مكان هاي 
پر جمعيت مانند اتوب��وس و مترو مي تواند عامل انتقال 
ويروس آنفلوآنزا باشد، تصريح كرد: در شرايطي كه ويروس 
آنفلوآنزا ممكن است ساعت ها در محيط سرد و رطوبت 
كم در محيط زنده بماند و ترشحات آلوده را منتقل كند، به 
همين دليل به همه افراد توصيه مي شود در اين مكانهاي 
بسته حتما ماس��ك بزنند و دستهاي خود را ضدعفوني 
كنند. اين متخصص داخلي ادامه داد: بيشتر افرادي كه 
مبتال به آنفلوآنزا مي شوند نياز به داروي زيادي ندارند زيرا 
علت بيماري ويروسي است و آنتي بيوتيك ها كمك كننده 
نيستند، بايد بر اساس تجويز پزشك دارو مصرف شود و 
دوره نقاهت بيماري ۷ تا ۱۰ روز اس��ت. مبتاليان بايد در 

منزل استراحت كرده و مايعات گرم مصرف كنند.

گزارش

افزايشتعدادمبتاليانبهآنفلوآنزاوهمهگيرياينبيماريدركشور

واكسن آنفلوآنزا 300 هزار تومان
سوءتغذيهميتواندميزانآسيبپذيريافراددربرابرويروسهاراافزايشدهد

بارندگيهاينرمالازدههسومآباندركشور
رييس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي 
با تاكي��د براينك��ه بارش ها در مهرماه نس��بت به 
بلندمدت ۹۰ درصد كاهش يافته است، اظهاركرد: 
درآبان ماه بارش هاي نرمال و كاهش دماي چشمگير 
پيش بيني مي شود اما اين بارندگي ها جبران كننده 
كم بارشي روزهاي گذش��ته نيستند. احد وظيفه 
درباره وضعيت دما و بارندگي در آبان ماه اظهاركرد: 
طي دو هفت��ه ابتدايي آبان ماه كمب��ود بارندگي و 
بارندگي هاي كمتر از نرمال پيش بيني مي شود اما 
انتظار مي رود كه وضعيت بارندگي ها بهتر ش��ود و 
حداقل به ش��رايط نرمال برسد بنابراين بارش هاي 
نرمال در دهه سوم آبان ماه و آذرماه به ويژه در غرب 
كشور دور از انتظار نيست. او تاكيد كرد: بارش هاي 
نرمال در ماه هاي آينده ب��ه معناي جبران كمبود 
بارش هاي گذشته نيست چراكه تا پايان مهرماه نيز 
با بارندگي هاي كمتر از نرمال مواجه بوديم و مخازن 
سدها به ش��دت كاهش يافته و ورودي آب سدها 
نيز به ش��دت ضعيف تر از حد نرمال شده است و ما 
همچنان با تنش خشكسالي در تمام نقاط كشور روبه 
رو خواهيم بود. رييس مركز ملي اقليم و مديريت 
بحران خشكس��الي درباره ش��رايط دمايي و روند 
كاهش دما در فصل پاييز گفت: نكته قابل توجه اين 
است كه در مهرماه ما دچار بي هنجاري دمايي بوديم 
و دما و بين ۲ تا ۳ درجه سانتيگراد بيش از نرمال بود. 

شايد درماه گذشته پاييز را به خوبي حس نكرديم اما 
با آغاز بارندگي ها و نزديك شدن به فصل زمستان 
كاهش محسوس دماي هوا رخ خواهد داد. به گفته 
رييس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي 
به طوري كه در گيالن و مازندران بارش ها بين 5۰ تا 
۷۰ درصد زيرنرمال و استان هايي همچون تهران نيز 
بين 8۰ تا ۹۰ درصد زير نرمال گزارش شد. وظيفه 
در پايان در پاسخ به اينكه آيا طي آبان ماه افزايش 
گرد و خاك خواهيم داشت يانه؟ تصريح كرد: اين 
مورد قابل پيش بيني نيس��ت و اگر بارندگي كم 
باشد با عبور برخي سيستم هاي جوي گرد و غبار 
توليد مي شود و اميدواريم كه با عبور سيستم هاي 
ج��وي از جنوب غرب و غرب كش��ور بارش باران 
اتفاق افتد و با افزايش پوش��ش علفي و گياهي و 
ايجاد چس��بندگي درخ��اك از حالت پودري آن 

بكاهد و از خيزش گرد وخاك جلوگيري شود.
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