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 بودجه
 برنامه و فرزين

واكنش بازار به موضوع 
جديد

 ترسو
 نباش

 زماني براي بازگشت 
به توليد

ط��ي روزها و هفته ه��اي اخير 
اخباري در حوزه هاي اقتصادي 
منتشر ش��د كه با بررسي آنها 
مي توان بخش��ي از مشكالت 
مهم اقتصاد و مديريت كشور را 
استخراج كرد. از يك طرف خبر 
رسيد كه دولت بودجه 1402 
كل كش��ور را راهي بهارستان 
كرده، اما نمايندگان از پذيرش آن به دليل عدم ارايه برنامه 
هفتم توسعه سر باز زده اند. خبري كه باعث افزايش برخي 
نوسانات در اقتصاد كشور شد. در نقطه مقابل انتشار خبر 
انتخاب ريي��س كل جديد بانك مركزي ب��ود كه كمي از 
نوسانات كاست. اين دو خبر در كنار هم نشان مي دهند تا چه 
اندازه تصميم سازي هاي كالن مي توانند جهت دهي اقتصاد 
را تعيين كنند. در بطن قانون بودجه، اعداد و شاخص هاي 
پولي، مالي، عمراني و جهت گيري هايي وجود دارد كه به 
نوعي به همه فعاالن اقتصادي، ارتباطي، ديپلماس��ي و... 
پيام ارس��ال مي كنند. هر اندازه كه برنامه دولت ها در اين 
زمينه ش��فاف تر باش��ند، طبيعتا فضاي اقتصادي كشور 
شفاف تر مي شود. همانطور كه شرح داده شد، طي روزهاي 
اخير تغييري در راس هرم بانك مركزي ايجاد شد، فردي 
)اقتصادخوانده( جايگزين فرد ديگري ش��د. اين تغيير در 
ش��رايطي كه نرخ ارز، دالر و... در حال افزايش قيمت بود، 
باعث مهار اندك نوسانات فزاينده نرخ دالر و ثبات بيشتر 
شد. البته ممكن است، طي هفته هاي آينده اتفاق ديگري 
در نرخ ارز بيفتد، اما اصل حرف من اين است كه انتخاب هاي 
درست و ش��فافيت در اقتصاد، رفتارها را پيش بيني پذير 
مي كند. اساسا يكي از مشكالت مهم اقتصاد ايران آن است كه 
نااطميناني هاي فراواني وجود دارد. در واقع رفتار دولتمردان، 
سياستگذاران و...پيش بيني ناپذير است. وقتي بودجه و 
برنامه و... تدوين و ارايه مي ش��وند، رفتارهاي اقتصادي 
هم پيش بيني پذير مي شوند. اين روند ثبات اقتصادي 
را باال برده و باعث كاهش ريس��ك اقتصادي مي شود. 
دليل اينكه سوداگري و بورس بازي و داللي در اقتصاد 
ايران رونق دارد، ناش��ي از آن است كه فضاي اقتصادي 
ايران سرش��ار از فضاي نااطميناني است. يعني كسي 
نمي تواند بگويد كه طي 3ماه آينده تا عيد چه فرآيندي 
قرار است در اقتصاد شكل بگيرد. وقتي سياستگذاران 
و تصميم س��ازان رفتارهاي قابل پيش بيني و ش��فاف 
داشته باشند، تحليلگران و مهم تر از آن اهالي اقتصاد هم 
ادامه در صفحه 5 مي توانند پيش بيني داشته باشند.  

هنگامي كه دالر ش��روع به 
حركت مي كن��د و صعودي 
مي شود بازار با يك لگ زماني 
بعد از آن ش��روع به حركت 
مي كند كم��ا اينكه تا زماني 
كه دالر به سقف 44 و 4۵ هزار 
تومان نرس��يد بازار واكنش 
خيلي شديدي نشان نداد و 
۷0 هزار واحد رشد، از استاپ دالر بود و بالعكس زماني 
كه دالر ريزشي مي ش��ود بازار پيش دستي مي كند، 
مي ت��وان گفت كه اي��ن رفتار بازار ي��ك رفتار تقريبًا 
متداول است و هر بار دالر واكنشي نشان داده، بازار هم 

اينگونه به آن واكنش نشان داده است.
با توجه به اينكه نرخ دالر و س��كه مقدار چشمگيري 
كاهشي بوده است انتظار مي رود اين هفته اين اتفاق 
براي بازار نيز بيفتد اما به خاطر ارزش معامالت باال و 
نيز رسيدن بازار به كف هاي معتبر، خيلي اصالحات 
عميقي را پيش بيني نمي كن��م و بازار مي تواند از اين 

محدوده برگردد.
همانطور كه بررسي ها نشان مي دهد گروه هاي بانكي 
ماه هاي زيادي اس��ت كه »درج��ا زدن« را به حركت 
در مدار صعودي ترجي��ح مي دهند. گرچه گروه هاي 
فلزي و فوالدي نيز ش��انه به شانه بانكي ها از جذابيت 
خاصي براي سهامداران برخوردار نبودند اما در روزهاي 
گذشته تغيير مسير داده و يك گام به جلو برداشته اند. 
نكته مهمي كه بايد به آن اش��اره كرد اين است كه دو 
گروه مزبور به دليل جاماندگي از رقباي خود هم اكنون 
پا را فراتر از انتظارات گذاشته اند. عالوه بر آن مباحث 
مرتبط با برجام از آنجا كه به عنوان ضربه گير بازارهاي 
دارايي عمل كرده بود، در شرايط فعلي كه با بن بست 
جدي مواجه شده اس��ت، از روي ميز سرمايه گذاران 
كنار رفته است. به همين دليل ابهامات و آسيب هاي 
ناشي از »نبض كند برجام« در ماه هاي قبل به عاملي 
اثرگذار در پيشروي انتظارات تورمي تبديل شده است.

با حذف اين اهرم فشار روي بازارهاي دارايي و بنگاه هاي 
بورسي، حاال بازارها در حال نشان دادن آن روي سكه خود 
هستند. سناريويي محتمل كه حتي ممكن است در ادامه 
راه به شكل رشد نوبتي شاخص سازها براي باال بردن منجر 
شود. اين روزها ابعاد رواني رشد قيمت دالر در بازار آزاد 
و سكه 20ميليون توماني اثرات مهمي بر بازار سرمايه به 
ادامه در صفحه 5 عنوان يك ابزار براي... 

همي��ن يك جمل��ه كوتاه را 
ش��ايد بارها و بارها ش��نيده 
باشيد، چه زماني كه كودكي 
بي��ش نبوديد و چ��ه زماني 
كه به نوج��وان و جواني بدل 
ش��ده ايد. اين جمل��ه كلي و 
كوتاه را خيلي ها در بسياري 
از مواقع مورد اس��تفاده قرار 
مي دهند، وقتي قرار است درخواستي از كسي داشته 
باش��يم. زماني كه مي خواهيم راه جديدي را انتخاب 
كنيم يا حتي وقتي تصميم تازه اي براي زندگي خود 
گرفته ايم. ش��ايد اولين جمله اي باشد كه بعد از بيان 
كرده ميل و خواسته خود با ديگران و دريافت نظر آنها 
براي آن موضوع خاص مي شنويم. اما اين جمله واقعا 
چه چيزي را به ما نش��ان مي دهد؟ ترسو نبودن يك 
امر اكتسابي اس��ت، اين را بايد از كودكي ياد بگيريم 
و با آن انس پيدا كنيم. كودكاني كه نمي توانند با هم 
سن و س��ال هاي خود ارتباط برقرار كنند، كودكاني 
كه عموما گوشه گير هس��تند يا از مواجه شدن با هر 
اتفاق تازه اي خودداري مي كنن��د، اغلب در بين هم 
سن و ساالن يا حتي ديگر افراد به ترسو بودن شناخته 
مي شوند. وقتي اين لقب به فردي داده مي شود، پس 
گرفتن آن كار راحتي نيس��ت. بسياري افراد به دليل 
همين مساله س��ال هاي نوجواني و جواني خود را نيز 
از دس��ت مي دهند، حتي در بزرگس��الي و در زندگي 
مش��ترك نيز اين ترس و هراس داشتن از هر اتفاقي 
در آنها ديده مي ش��ود. عموما برخ��ي از پدر و مادرها 
دوس��ت دارند كه فرزندان ش��ان از خطر كردن ترس 
داشته باش��ند، برخي حتي آنها را به ترسيدن و عقب 
كشيدن تشويق مي كنند. در واقع پدر و مادر چون از 
خطر كردن فرزندانشان مي ترسند و احساس مي كنند 
هر خطري مي تواند آسيبي جبران ناپذير به آنها وارد 
كند به همين خاطر سعي مي كنند ترس را در فرزند 
خود تقويت كنند. برخي هم اين اعتقاد را دارند كه ترس 
باعث مي شود از آسيب دور بمانند در حالي كه اين نوع 
نگرش باعث مي شود تا فرزند آنها بيشتر در معرض خطر 
قرار گرفته و در نبود آنها قدرت دفاع از خود را نداش��ته 
باشد، اين امر باعث آسيب بيشتر به او شود. ما وقتي بر 
اساس اتفاق هاي روزانه قوه ترس را در فرزندمان تقويت 
مي كنيم در واقع هر روز او را بيشتر از روز قبل آسيب پذير 
ادامه در صفحه 8 مي كنيم.  

برخ��الف تم��ام بحث ه��ا و 
شعارها، متاسفانه در اقتصاد 
ما، حماي��ت از توليد تنها در 
حد شعار باقي مانده است. در 
واقع با وجود آنكه ما مي گوييم 
قصد فراهم ك��ردن مقدمات 
الزم ب��راي توليد كنن��دگان 
را داري��م، آنچ��ه در عمل رخ 
مي دهد متفاوت بوده و به نظر مي رسد كه بيشتر به نفع 

سوداگران است.
در واقع در اقتصاد اگر فردي قصد داشته باشد كه صرفا با 
يك سرمايه به داللي اقدام كند، احتماال بسيار راحت تر 
پله هاي ترقي را طي خواهد كرد تا اينكه بخواهد همان 
مسير را با توليد و به شكل رسمي دنبال كند. اين موضوع 
نيز ريش��ه طوالني در مديريت اقتصاد ما دارد. به دليل 
آنكه ما به شكل طوالني به نفت وابسته بوده ايم هيچگاه 
مقدمات الزم را براي حمايت از توليد فراهم نكرده ايم و 
به دنبال آن قوانين ما در حمايت از توليد نيز مشكالت 
خاص خود را دارد. اين در حالي است كه مسير طي شده 
از سوي كشورهاي توسعه يافته به ما چيز ديگري را ثابت 
مي كند. نگاهي به كشورهاي موفق دنيا نشان مي دهد كه 
بسياري از آنها، ماليات ستاني از توليد را يا متوقف كرده اند 
يا آن را به حداقل رس��انده اند و حتي براي آنكه اقتصاد 
مولدشان رشد كند، تسهيالتي را براي سرمايه گذاران 
در نظر مي گيرند. در مقابل براي افرادي كه قصد دارند 
با سفته بازي در اقتصاد فعاليت كنند محدوديت هايي 
لحاظ مي شود. ما در ايران اين روند را برعكس كرده ايم 
و هرگز نيز گامي مثبت در جهت تغيير آن برنداشته ايم. 
يك توليدكننده بايد مالي��ات خود، محل توليد خود و 
تمام مواد اوليه و جابه جايي ها را پرداخت كند، در حالي 
كه همان فرد مي تواند با خريد و فروش خودرو و خانه، 

سودي بيشتر در كوتاه ترين زمان ممكن به جيب بزند.
براي آنكه شاكله اقتصاد ما تغيير كند، بايد به تمام اين 
مسائل در س��طح كالن و در س��طح جزئي بپردازيم و 
سياست هايي را دنبال كنيم كه توليد را به شكل قطعي 
حمايت كنيم. در غي��ر اين صورت همچنان درگير آن 
خواهيم بود كه توليدكننده با مش��كالت جدي مواجه 
اس��ت، س��رمايه گذار قصد فرار از اقتصاد ما را دارد و در 
نهايت دالالن و س��فته بازان از فضا بهترين اس��تفاده 
را مي كنن��د، موضوعي كه قطعا به نفع اقتصاد كش��ور 

نخواهد بود. 
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ريزش اعتماد!
»ريزش��ي ش��دن دالر و 
طال« تيتر خب��ري اكثر 
رسانه هاي طرفدار دولت 
در تصوي��ر وضعيت بازار 
در پي انتصاب س��كاندار 
جديد بانك مركزي بود؛ 
س��كانداري كه در همان 
بدو نشس��تن بر كرسي 
تصميم گيري از »تثبيت« قيم��ت دالر نيمايي در 
نرخ 28۵00 تومان خبر داد. اين رس��انه ها بالطبع 
به واسطه وابستگي و وفاداري خود به قدرت و نه به 
واقعيت بازار و اقتصاد، سويه ديگر اين تصميم گيري 
رييس بانك مركزي يعني خروج سريع پول از بازار 
سرمايه و رفتن شاخص به زير يك ميليون 600 هزار 
واحد را فاقد ارزش خبري دانس��تند و از انعكاس آن 

خودداري كردند.
 »قيمت دالر« سال هاست كه مهم ترين خبر كشور 
است. خبري كه ديگر در ظرف اقتصاد نمي گنجد و 
باال و پايين رفتن آن مهم ترين تاثير را بر روحيات و كار 
و زندگي ايرانيان دارد و نماد و دماسنجي است از حال 

و روز و نحوه تدبير اموركشور .
از ش��وك نفتي اواس��ط دهه پنجاه خورش��يدي و 
افزايش شديد درآمدهاي ارزي و بيماري هلندي و 
شكاف هاي طبقاتي و اجتماعي و حتي وقوع انقالب 
تا تكرار اين سناريو در دهه هشتاد و درآمدهاي رويايي 
هفتصد تا هشتصد ميليارد دالري صادرات نفتي و 
سرازير ش��دن آن به بودجه كشور و واردات عظيم و 
صنعتي زدايي و فساد و تضعيف بنيان هاي اقتصادي 

و انسجام اجتماعي و...
 در دوره ه��اي مختل��ف س��عي ش��د تا ب��ا ايجاد 
س��يل بندهايي نظير »حس��اب ذخي��ره ارزي« و 
»صندوق توسعه ملي« از سرازير شدن اين ارزهاي 
نفتي به بودج��ه دولت ها جلوگي��ري و اين منابع 
ارزشمند ارزي براي روز مبادا و كاهش قيمت جهاني 
نفت حفظ و به سمت سرمايه گذاري هاي مولد سوق 
داده شوند. اما به سبب عدم تمهيد ساير ضرورت هاي 
اقتصادي و سياس��ي، اين كانال هاي ايجاد ش��ده 
نتوانست مانع آوار س��يالب ها و تنظيم ورودي ها و 
خروجي ها و تعادل و توازن قيمت ارزهاي خارجي 

شود و گاه كل اقتصاد را در خود غرق كرده است. 
 مهم تري��ن اين حلقه هاي مفق��وده، انضباط مالي 
دولت ها  طي حدود پنج دهه اخير بوده است. در طي 
اين مدت طوالني قبل و پس از انقالب، دولت ها در 
اين سرزمين همواره با كسري بودجه هاي باال مواجه 
بوده اند كه اين ناترازي، خ��ود را در قالب تورم هاي 
دورقمي نش��ان داده اس��ت. تورم 20 درصدي كه 
از اواس��ط دهه نود و بازگش��ت فش��ار تحريم هاي 

بين المللي اكنون به حوالي ۵0 درصد رسيده است.
 اين تورم هاي باال و سنگين، همواره دولت ها را براي 
پوشانيدن ناكارآمدي هاي شان به درجاتي به فكر 
استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر كنترل تورم انداخته 
است؛ از تثبيت دالر هفت توماني قبل از انقالب تا 
دالر 1۷۵توماني و 121۵ توماني و 4200 توماني 
و اكنون نيز نرخ 28۵00 توماني وعده داده ش��ده 
رييس جديد بانك مركزي، رفتاري كه نتيجه اي 
نيز جز شكست و ناكامي نداشته است. در اين چند 
دهه البته تالش هايي در جهت قانونمند كردن رفتار 
ارزي دولت ها شد. تصويب مواد 41 و 81 برنامه هاي 
چهارم و پنجم توس��عه كه بر نظام ارزي »ش��ناور 
مديريت شده« تاكيد مي كرد از جمله اين تدابير بود. 
طبق اين قوانين قرار بود نرخ ارز با »استفاده از ساز و 
كار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن مالحظات حفظ 
توان رقابت بنگاه هاي صادركننده و سياست جهش 
صادرات« )م��اده 41( يا به تعبير ديگر »با توجه به 
حفظ دامنه رقابت پذي��ري در تجارت خارجي و با 
مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط 
اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير 
خارجي« تعيين شود )ماده 81( اما... مشكل اكنون 
آن است كه نه دولت به واسطه كسري شديد بودجه 
و حجم عظيم نقدينگي و رشد حدود 3۵ درصدي 
آن از يكس��و و هر چه سخت تر ش��دن دستيابي به 
درآمدهاي ارزي به س��بب نافرج��ام ماندن برجام 
و احتمال ش��دت گيري تحريم ها و قرار گرفتن در 
فهرست سياه اف اي تي اف از سوي ديگر، توان عمل 
به وعده تثبيت نرخ ارز را دارد و نه فعاالن اقتصادي با 
توجه به تجارب گذشته اعتمادي به وعده هاي بانك 
مركزي دارند كه استقالل عمل ندارد. به اين موارد 
بايد افزايش تقاضا براي ارزهاي خارجي و طال و سكه 
در بين مردم عادي را افزود كه ناشي از چشم اندازهاي 
ناروشن سياسي و اقتصادي آتي كشور است و خروج 
سرمايه از كشور و خريد خانه و ايجاد كسب و كار در 
ادامه در صفحه 5 خارج از كشور. 

 حسين حقگو

يادداشت- 1

دزد سفره هاي مردم
يك��ي از اث��رات عين��ي 
افزايش نرخ ارز و تورم در 
سفره هاي عمومي مردم 
نمايان مي شود. مردمي 
كه طي س��ال هاي اخير 
فش��ار زيادي را متحمل 
شده اند با هر تكانه تورمي 
و افزايش در ن��رخ ارزي، 
بايد فشار مضاعفي را متحمل شوند. در اقتصاد ايران 
بخشي از تورم، ناشي از افزايش قيمت ارز است. البته 
ت��ورم در اقتصاد ايران داليل مختلفي دارد و رش��د 
نقدينگي در بلندمدت مهم ترين دليل آن است. اما در 
كوتاه مدت گزاره هاي ديگري هم در رشد تورم اثرگذار 
هستند كه نوسانات ارزي يكي از اين داليل است. البته 
بين قيمت ارز و تورم يك رابطه دو سويه وجود دارد، 
يعني تورم علت افزايش نرخ دالر اس��ت و بالعكس، 
افزايش نرخ دالر هم مي تواند باعث رشد تورم شود. 
يعني عليت دو طرفه اس��ت؛ در كوتاه مدت افزايش 
قيمت دالر مي تواند به س��رعت در ب��ازار دارايي ها 
و س��پس در بازار كاال و خدمات تخليه شود. وقتي 
قيمت دالر باال مي رود. اول بازار دارايي ها تحت تاثير 
قرار مي گيرد؛ يعني بازار طال، خودرو، مسكن و بازار 
سرمايه. پس از اينكه بازار دارايي ها تحت تاثير قيمت 
دالر افزايش مي يابد، بعد به  تدريج از بازار دارايي ها 
به بازار كاالها و خدمات تسري پيدا مي كند و عمال 
معيشت مردم در بازار خدمات و كاال را تحت تاثير قرار 
مي دهد. در حال حاضر هم كه قيمت دالر، مدت ها 
در محدوده قيمتي 31 تا 32 هزار تومان در نوسان 
بوده، ناگهان در هفته هاي اخير رش��د فراواني پيدا 
كرد و به باالي 40 هزار تومان هم رسيد. مفهوم اين 
نوسان تورمي اين است كه تورم ابتدا بازار دارايي هاي 
كشور را تحت تاثير قرار داده و متناسب با آن بازارهايي 
چون مس��كن، طال، خودرو وبازار سرمايه واكنش 
نشان داده اند. نگراني اصلي اما آن است كه اين روند 
با يك تاخير كوتاه مدت، بازار كاال و خدمات كشور را 
تحت الشعاع قرار بدهد. اين روند احتماال طي يك ماه 
آينده آغاز خواهد شد و تا پايان سال ادامه پيدا خواهد 
كرد. اين افزايش حدود 10 هزار توماني در نرخ ارز در 
ماه هاي پيش رو قيمت كاال و خدمات كشور را متاثر 
مي كند و اقالم تازه اي از سفره هاي آنان را مي ربايد. 
لذا بحث مديريت قيمت دالر در اقتصاد ايران هر چند 
مهم است، اما بايد بدانيم كه شاهراه اصلي مديريت 
قيمت دالر از كنترل تورم مي گذرد. يعني اگر دولت 
به هر دليلي نتواند نرخ تورم را مهار كند، قادر به كنترل 
قيمت دالر يا هر بازار ديگري نخواهد بود. به  طور كلي 
ريشه هاي تورم مرتبط به ۵ ناترازي است كه بايد اين 

ناترازي ها درست شود: 
1( نات��رازي بودج��ه اي؛ 2( نات��رازي بانك��ي؛ 
3( ناترازي تجاري؛ 4( ناترازي حس��اب س��رمايه 
 و ۵( ش��كاف در عرض��ه و تقاض��اي كل اقتصاد. 
اين ۵ ناترازي ريشه هاي بروز تورم در هر اقتصادي 
هستند. تا زماني كه نتوان ريشه هاي تورم را مهار 
كرد نمي توان خود تورم را مهار كرد و تا زماني كه 
تورم مهار نش��ود، ايده مهار نرخ ارز يك روياي در 
دور دست خواهد بود. با افزايش نرخ ارز هم، طول 
و عرض معيش��ت خانواده ها به هم دوخته شده و 
قيمت كاال و خدمات باال مي رود. لذا تمركز دولت 
بايد بر روي مهار تورم باش��د. دول��ت نبايد ديگر 
بودجه اي با كسري باال ارائه كند. اين در حالي است 
كه هنوز مشخص نيست، چه سرنوشتي در انتظار 
بودجه 1402 خواهد بود. بر اس��اس برخي اخبار، 
نمايندگان اعالم كردن��د، بودجه را زماني تحويل 
مي گيرند كه برنامه هفتم توسعه هم ارائه شود. يعني 
كسي نمي داند بودجه آينده كل كشور چه وضعيتي 
دارد و آيا بودجه 1402 با كسري خواهد بود يا نه؟ 
اين خودش نوع خاصي از بالتكليفي و نااطميناني 
ايجاد مي كند و بدل به يكي از ريشه هاي بروز تورم 
مي ش��ود. من اميدوار بودم بودجه س��ال آينده با 
كس��ري حداقلي مصوب شود. در حالي كه ظاهرا 
هنوز اليحه اي ارايه نشده است. اين روند ابهام ها را 
بيشتر مي كند و باعث تورم مي شود. تورم به شعار 
و حرف و من بميرم و تو بميري، درست نمي شود. 
تورم ب��ا رفتارهاي منضبط، س��ختگيرانه و حل 
مشكالت بين المللي و داخلي مهار مي شود. تا زماني 
كه نتوان از فرار سرمايه جلوگيري كرد، تا زماني كه 
نتوان كسري حساب سرمايه را كنترل كرد، تا زماني 
كه نتوان ناترازي بودجه را مهار كرد و شكاف عرضه و 
تقاضاي كل اقتصاد را كاهش داد و كسري هاي تجاري 
و بانكي را كنترل كرد، كنترل تورم ممكن نخواهد بود. 
اين روند افزايش نرخ ارز را ايجاد مي كند. افزايش نرخ 
ارز هم در نهايت خود به عاملي براي افزايش تورم بدل 
ادامه در صفحه 5 مي شود.  

وحيد شقاقي شهري

بيماري هلندي اقتصاد ايران وخيم تر شد

 روي خوش 
مسكن به داللي

صفحه 2    

طرح پر سر و صداي مجلس نهايي مي شود؟

رييس مجلس: 

خيز  بهارستان براي 
ماليات ستاني  از سفته بازان

 تغيير رييس كل بانك مركزي 
با اصالح سياست گذاري ها تكميل شود

 نبض بازارهاي »معامالتي« و »ساخت و ساز« حاكي 
از تشديد عاليم بيماري هلندي اقتصاد ايران هستند. 
از سويي براي دومين ماه متوالي، در آذرماه تورم ماهانه 
مسكن در تهران باالتر از تورم عمومي ايستاد، از سوي 
ديگر، در ماه گذشته، تعداد معامالت ملك در پايتخت 
براي چهارمين بار در س��ال جاري باالت��ر از 10 هزار 
فقره در ماه حجم گرفت. همگرايي اين دو ش��اخص، 
حاكي از افزايش معامالت غيرمصرفي )سرمايه اي و 
سفته بازانه( است. چه آنكه به علت جهش هاي مكرر 
قيمت ها، خريد مسكن با متوسط قيمت هر متر 48 
ميليون و ۷3 هزار تومان دور از دسترس عموم مردم و 
متقاضيان مصرفي قرار گرفته است و از اين منظر، رشد 
2۷ درصدي تعداد معامالت در آخرين ماه پاييز عادي 

قلمداد نمي شود. به عبارت ديگر، رشد پيوسته قيمت 
اسمي مسكن طي ماه هاي آبان و آذر در فضاهايي باالتر 
از نرخ تورم عمومي ماهانه نشان مي دهد كه همزمان 
با افزايش انتظارات تورمي ناشي از افزايش نقدينگي و 
قيمت دالر و در پي آن، رش��د فعاليت هاي غيرمولد و 
التهاب در بازارهاي موازي، بازار مسكن نيز بار ديگر از 
سوي برخي سرمايه گذاران و سفته بازان كالن به عنوان 
محلي براي فعاليت هاي غيرمولد شناسايي شده است.

پيش از اين، »تعادل« در گزارش تحوالت آبان ماه بازار 
مسكن تهران با تيتر »آتش انتظارات تورمي به خرمن 
مسكن« در واكنش به تورم 6.8 درصد ملك در دومين 
ماه پاييز، اين سئوال را مطرح كرد كه آيا اين تورم، »تب 
صفحه 5 را بخوانيد زودگذر است يا...  

بازيگران اصلي در تامين نهاده ها چه كساني هستند

حذف  رانت  يا  پول پاشي؟ 
دامداران نيز يكي از قربانيان اصلي سياس��ت حذف 
ترجيحي بودند. با تغيير منشأ ارزي واردات نهاده هاي 
دامي بس��ياري از دامداران با مش��كل تامين نهاده و 
خوراك مواجه شدند. تا جايي كه برخي از دامداري ها 
تا م��رز ورشكس��تگي و تعطيلي پي��ش رفتند. حال 
كه دولت بنا به ادعاي خ��ودش به دنبال حذف رانت 
دالر 4200 توماني بوده، با ارايه تس��هيالت 20هزار 
ميليارد توماني قصد حمايت از اين صنعت را دارد. به 
عبارتي ديگر، پول پاشي به جاي اصالح سياست ها! كه 
مي توان آن را ي��ك رانت جديد تعبير كرد. حال آنكه 

در ح��ال حاضر10هزار ميليارد توم��ان از ميزان كل 
تسهيالت اعالمي، جذب ش��ده؛ در حالي كه قيمت 
نهاده ها در همين چند ماه اخير 6برابر ش��ده اس��ت. 
البته مشخص نيست اين ميزان تسهيالت هم به چه 
كساني داده شده اس��ت؟ از اين رو، فعاالن اين حوزه 
تاكيد دارند، بايد تفاوت منابع آزادشده از ناحيه حذف 
4200 از قيمت گذاري ارز، در قالب كارت لبنيات ميان 
مصرف كنندگان توزيع شود تا مصرف كننده قدرت 
خريد پيدا كند. صاحبنظران هم تاكيد دارند، همزمان 
صفحه 7 را بخوانيد با حذف ارز ترجيحي از...  

 رهبر معظم انقالب در ديدار با خانواده 
و اعضاي ستاد بزرگداشت سردار سليماني: 

 رونمايي مخبر، معاون اول رييس جمهور 
از تصميم مهم اقتصادي دولت :

كار بزرگ شهيد سليماني 
 حفظ، رشد و احياي 

جبهه مقاومت بود

 نرخ ارز كاالهاي 
اساسي را تا دو سال 

ثابت نگه داريم
صفحه 3    



وابستگي طوالني مدت اقتصاد ايران به پول نفت باعث شده 
در تمام دولت هاي گذشته، توجه به درآمدهاي پايدار كمتر 
مورد توجه قرار بگيرد و در چنين بستري، اقتصاد ايران به 
عرصه اي براي س��فته بازي و داللي بدل ش��ده است. در 
شرايطي كه در اقتصاد ايران، سرمايه گذاران، توليدكنندگان 
و تمامي افرادي كه قصد ورود به فعاليت هاي مولد را دارند 
بايد از هزارتوي دريافت مجوز و نظارت و بروكراسي اداري 
عبور كنند، ب��ا توجه به باال بودن نرخ ت��ورم، محل اصلي 

درآمدزايي در تمام اين سال ها حوزه ديگري بوده است.
برخالف بسياري از اقتصادها، در ايران خريد خانه، خودرو، 
ط��ال، ارز و حتي بعضي از ديگر كااله��ا، نه جنبه مصرف 
شخصي كه جنبه سرمايه گذاري دارد. با توجه به نرخ باالي 
تورم، پس انداز پول نقد به شكل ريال، در بلندمدت به كاهش 
جدي ارزش اين پول بدل مي شود و از اين رو بسياري از افراد 
براي آنكه از كاهش ارز دارايي شان جلوگيري كنند، نسبت 
به ورود به ايران بازارها اقدام مي كنند، اين مس��اله جنبه 
ديگري نيز دارد و آن تعداد زياد دالالني اس��ت كه اساسا 
خريد و فروش در اين بازارها را به چشم يك شغل دايمي 
مي بينند و با سفته بازي و استفاده از موج هاي تورمي پولي 
قابل توجه به جيب مي زنند.  بحث ماليات بر عايدي سرمايه 
به طور خاص به اين موضوع توجه دارد و طراحان ابتدايي آن 
به دنبال آن هستند كه راهي براي افزايش هزينه فعاليت در 
اين بازارها كه در آنها بدون توليد ارزش افزوده، پول كالن 
جابه جا مي شود پيدا كنند. سال ۹۱ بود كه وزارت اقتصاد 
اليحه اي براي اصالح قانون ماليات هاي مستقيم به مجلس 
ارايه كرد و با بررسي آن در كميسيون اقتصادي تغييراتي 
در محتواي آن اعمال و در سال ۹۲ به مجلس تقديم شد؛ 
در شهريور ماه س��ال ۹۳ هم پس از بررسي اين اليحه، با 
حذف بند ۱۷ آن، رأي منفي نمايندگان به ماليات بر عايدي 
سرمايه اعالم شد. تا ابتداي س��ال ۹۷ كه طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه در بخش مسكن تهيه و تقديم مجلس شد 
و پس از گذشت ۲ ماه رييس كميسيون اقتصادي از تصويب 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه مسكن در كميسيون خبر 
داد. در بهمن ماه همان س��ال هم دولت وعده ارايه اليحه 
جامع مالياتي مشتمل بر ماليات بر عايدي سرمايه را تا پايان 
ارديبهشت ۹۸ مطرح كرد. طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
در مجلس يازدهم مجددا مطرح شد و به سرعت در دستور 
كار قرار گرفت. شاه ويسي – كارشناس مسائل اقتصادي – 
در اين زمينه گفته: ماليات بر عايدي سرمايه بر اساس يك 
منطق ماليه عمومي در بازارها مداخله مي كند و آنها را به 
ثبات مي رساند، اما در نهايت از نخستين انتقال امالك، باغ 
و اراضي زراعي، اموال تركه و ارث، قهري امالك مسكوني، 
ارزهايي كه از خارج از كش��ور بر اساس محفوظات قانوني 

وارد مي شوند، را در برگرفته و در عين حال چارچوب هايي 
دارد كه مشمول معافيت مي شود. نفس واسطه گري تا يك 
س��طحي مقبول و در نظام توزيع پذيرفته شده اما اگر به 
سوداگري در نظم توزيع منجر شود، آن را با اختالل مواجه 
مي كند كه هم اينك در بازارها اتفاق افتاده اس��ت. طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه همچنين به دنبال اين است 
كه نوس��انات موجود در بازارهاي موازي مانند خودرو، 
مسكن، طال و ارز را تا جايي كه امكان دارد كاهش دهد 

و از افزايش ناگهاني قيمت ها در بازارها جلوگيري كند.
البته اي��ن طرح مخالفاني نيز دارد. اقش��ار مختلف مردم 
مي گوين��د با توجه ب��ه باال ب��ودن نرخ تورم و دش��واري 
س��رمايه گذاري در حوزه هايي مانند بازار سرمايه، عمال 
بخش قابل توجهي از جامعه براي حفظ ارزش پول خود 
به اين حوزه ورود مي كند و به عبارتي ديگر اين مس��ئله 
معلول فضاي خاص اقتصادي كشور است. از اين رو اجراي 
اين طرح مالياتي در شرايط عادي قابل دفاع خواهد بود اما 
در ايران، ابتدا نياز به اصالحات زيرساختي در بخش هاي 
مختلف اقتصاد وجود دارد. عل��ي رغم اين انتقادات اما به 
نظر مي رسد كه مجلس پس از چند ماه تاخير، همچنان 
اين قان��ون را دنبال مي كند و حتي به دنب��ال اجراي اين 
مساله در سال آينده خواهد بود. محمدرضا پورابراهيمي 
در جلسه علني مجلس ش��وراي اسالمي و در مخالفت با 
درخواست مسكوت ماندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
بيان كرد: طرح ماليات بر عايدي س��رمايه يا همان طرح 
ماليات بر سوداگري و سفته بازي سال هاست كه در مجلس 
شوراي اس��المي هدف گذاري شده و در مجالس قبل نيز 

در كميسيون اقتصادي اين موضوع دنبال شده است اما 
به دليل عدم همراهي دولت ها به نتيجه نرس��يده است. 
وي گفت: اول اينكه آيا بايد در اين زمينه طرح ارايه شود يا 
اليحه؟ كه در پاسخ به اين موضوع بايد بگويم دولت ها از ارايه 
اليحه اي كه به ماليات به فعاليت هاي سوداگرانه باز مي گردد 
سر باز مي زنند. در ابتداي تشكيل اين دولت نيز كميسيون 
اقتصادي با دولت به توافق رس��يد تا اين طرح در مجلس 
شوراي اسالمي دنبال شود و صحن مجلس نيز با كليات 
اين طرح موافقت كرده بود. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: ممكن است ايراداتي در جزييات طرح 
وجود داشته باشد كه مانند همه طرح ها و لوايح در جريان 
بررسي در صحن مي تواند اصالح شود. در شرايطي كه 
اقتصاد كشور از داللي و سفته بازي رنج مي برد و قيمت 
خودرو، ارز و طال به دنبال سوداگري و سفته بازي افزايش 

يافته است مسكوت ماندن اين طرح به صالح نيست.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: بحث ماليات بر عايدي سرمايه موضوع جديدي در 
اقتصاد دنيا نيست بلكه ساليان سال است كه در كشورهاي 
مختلف اين موضوع اجرايي مي شود. بايد از فعاليت هاي 
سوداگرانه در اقتصاد كشور جلوگيري كنيم. نمايندگان 
بارها از بنده پرس��يده اند كه طرح ماليات بر سوداگري و 
سفته بازي كي به صحن مجلس مي آيد. اكنون اين طرح 
روي ميز مجلس شوراي اسالمي است و مي تواند آرامش 
را به اقتصاد كش��ور با ايجاد ثبات اقتصادي و جلوگيري از 
داللي و س��وداگري باز گرداند. وي تاكيد كرد: مس��كوت 
ماندن اين طرح اساسا معنايي ندارد انتظار مي رود كساني 

كه اين پيشنهاد را داده اند پيشنهاد خود را پس بگيرند با 
تصويب اين طرح در همه بخش ها به جز مصارف واقعي از 
سوداگران ماليات گرفته خواهد شد. ماليات بر سوداگري 
در بازار مسكن يعني پاسخ به تقاضاي واقعي جامعه. اين 
اقدامات است كه مي تواند ثبات را به اقتصاد در بخش هاي 
كشور بازگرداند. اين صحبت ها در حالي مطرح مي شود 
كه روز گذش��ته دولت نيز رضايت خود از نهايي و اجرايي 
شدن اين قانون را اعالم كرد. بررسي طرح ماليات بر عايدي 
س��رمايه در تيرماه ۱۳۹۹ اعالم وصول ش��د، س��پس در 
كميسيون فرعي صنايع و معادن و مورد بررسي و اصالح 
قرار گرفت و در تاريخ ۱۶ شهريور همان سال تصويب شد.در 
ادامه طرح ياد شده به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع 
داده شد. اين كميسيون نيز پس از بحث وبررسي و انجام 
اصالحاتي گزارش ش��ور اول را در تاريخ ۲۹ مهرماه سال 
۱۳۹۹ به تصويب رساند و در نهايت گزارش شور دوم در ۲۱ 
فروردين ماه امسال به تصويب رسيد. اكنون بعد از گذشت 
حدود ۲ سال بعد از تصميم گيري ها توسط نمايندگان در 
نهايت به صحن علني مجلس رس��يده است. سخنگوي 
اقتصادي دول��ت درباره طرح ماليات بر عايدي س��رمايه 
گفته است كه طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه ماليات بر 
سوداگري و داللي است، جزو طرح هايي است كه موجب 
كاهش انگيزه براي نقدينگي هاي غيرمولد و سفته بازي 
در كشور مي شود. سيد احسان خاندوزي عنوان كرد كه 
۱۶۰ كشور دنيا اين قانون را مصوب كردند و ما هم بايد از 
توليدكنندگان حمايت كنيم، جزييات اين طرح امسال در 
كميسيون اقتصادي دولت نهايي شد و در دستور كار مجلس 
نيز قرار دارد و به محض تصويب، دولت آن را اجرايي خواهد 
كرد. همچنين رييس مركز تنظيم مقررات سازمان امور 
مالياتي تأكيد كرد كه ماليات بر عايدي سرمايه به شفافيت 
اقتصادي و جلوگيري از فرار ماليات منجر مي شود از اين 
طريق افراد به جاي سوداگري به سمت كارهاي مولد سوق 
پيدا مي كنند. محمد برزگري گفته است كه هدف اصلي 
طرح ماليات بر عايدي س��رمايه اين اس��ت تا اشخاص را 
به جاي فعاليت هاي سوداگري در بازارهاي مسكن، ارز و 
طال به س��مت فعاليت هاي مولد سوق داده شوند اين نوع 
ماليات منجر به رونق توليد مي شود، بهترين جاي فعاليت 
سرمايه گذار در كارهاي مولد مي شود و در سوداگري مسكن 
نخواهد بود. هرچند بحث بر سر تغيير در قوانين مالياتي و 
به طور خاص ماليات ستاني از سرمايه در سال هاي گذشته 
بارها مطرح شده اما هيچگاه به نتيجه نهايي نرسيده است. 
بايد ديد اين همراهي مجلس و دولت براي نهايي كردن 
اين قانون آيا راهگشا خواهد بود يا همچنان اين طرح 

مالياتي براي مدتي طوالني تر مسكوت باقي مي ماند.

راهبرد
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رهبر معظم انقالب در ديدار با خانواده و 
اعضاي ستاد بزرگداشت سردار سليماني: 

كار بزرگ شهيد سليماني حفظ، 
رشد و احياي  جبهه مقاومت بود

رهبر انقالب اسالمي در ديدار خانواده و اعضاي ستاد 
بزرگداشت س��ردار س��ليماني تاكيد كردند كه كار 
بزرگ شهيد سليماني حفظ، رشد دادن، مجهز كردن 
و احياي جبهه مقاومت بود.حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي ظهر روز )يكش��نبه( 
در ديدار خانواده و اعضاي س��تاد بزرگداشت سردار 
سليماني، دميدن روحي تازه به جبهه مقاومت را كار 
بسيار برجسته و اساسي شهيد س��ليماني خواندند 
و افزودند: س��ردار با تقويت م��ادي، معنوي و روحي 
مقاومت، اين پديده ماندگار و رشد يابنده را در مقابل 
رژيم صهيونيس��تي و نفوذ امريكا و ديگر كشورهاي 
اس��تكباري حفظ، مجهز و احيا كرد. ايش��ان گواهي 
سيدحسن نصراهلل به عنوان انساني بي بديل را درباره 
مجاهدت سردار سليماني، باب بزرگي در درك اهميت 
كار سردار سليماني در احياي مقاومت برشمردند.رهبر 
انقالب با اش��اره به پيشرفت فلسطيني ها در مواجهه 
با صهيونيست ها و دس��تاوردهاي مقاومت در عراق 
و سوريه و يمن افزودند: س��ردار سليماني با استفاده 
از تجربيات س��ال هاي دفاع مقدس و مش��ورت هاي 
يارانش، مقاومت را با تكي��ه بر امكانات داخلي همان 
كش��ورها مقتدر كرد.ايشان همچنين متوقف كردن 
غائله بزرگ داعش و زدن بس��ياري از ريش��ه هاي آن 
را يكي از كارهاي مهم س��ردار س��ليماني خواندند و 
افزودند: ش��هيد س��ليماني در آن قضيه هم امتحان 
خوبي داد.رهب��ر انقالب با قدردان��ي از فعاليت هاي 
تحس��ين برانگيز س��ردار قاآني فرمانده سپاه قدس 
گفتند: الحمداهلل خأل سردار در موارد بسياري پر شده 
است.ايش��ان افزودند: مجموعه مقاومت خودشان را 
عمق راهبردي جمهوري اس��المي و پر و بال اس��الم 
مي دانند و اي��ن حركت در همين جهت ادامه خواهد 
يافت.حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در بخش ديگري از 
سخنانشان تجليل عمومي از سردار سليماني و حضور 
خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت ياد او 
را نتيجه اخالص سردار سليماني برشمردند و افزودند: 
امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است 
و به فضل الهي در زمينه حضور با معنا و قدرشناس��ي 
ملت از س��ردار س��ليماني هيچ مش��كل و كمبودي 
وجود ندارد.ايش��ان با اشاره به برخي صفات شخصي 
سردار از جمله ش��جاعت، ايمان، مسووليت پذيري، 
خطرپذي��ري، هوش، عقالنيت، پيش ق��دم بودن در 
كارهاي بر زمين مانده، و حركت بدون ترديد و توقف 
گفتند: اخالص شهيد از همه اين ويژگي ها برتر بود و 
همين باعث ش��د پروردگار او را در دنيا اينگونه محل 
احترام و تمجيد و تجليل قرار دهد ضمن اينكه پاداش 
اخروي او به گونه اي اس��ت كه عقل انس��ان به آن راه 
ندارد.رهبر انقالب صداقت را از ديگر صفات س��ردار 
سليماني دانستند و گفتند: با وجودي كه در مسائل 
پيچيده سياسي ورود و فعاليت هاي خوبي مي كرد اما 
انسان بي خدعه و صادقي بود كه بايد همه سعي كنيم 
خصوصيات او را در خود به وجود آوريم.ايشان با اشاره 
به نكته اي مهم در تجليل از سردار و تبيين خصوصيات 
او گفتند: نبايد به گونه اي سخن گفت و عمل كرد كه 
خصوصيات س��ردار ماورايي و دس��ت نيافتني تصور 
ش��ود.حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم زنده 
نگه داش��تن ياد همه شهيدان كه س��ردار سليماني 
از برجسته ترين آنها اس��ت افزودند: بايد با استفاده از 
انواع هنرها به گونه اي ياد شهيد و خصوصيات فردي 
و كاري او را زن��ده نگه داريم و تبيين كنيم كه حضور 
مردمي در تجليل از او هميش��گي و مستمر باشد.در 
ابتداي اين ديدار سردار سرلشكر سالمي فرمانده سپاه 
پاسداران، ۱۳ دي ۱۳۹۸ روز شهادت شهيد سليماني 
را روز تجديد حيات معنوي شهيد سليماني خواند و با 
برشمردن برخي از ويژگيهاي شخصيتي برجسته آن 
شهيد گفت: ميراث ماندگار و پرچم پر افتخار شهيد 
س��ليماني يعني پرچم مقاومت در همه جبهه ها در 
حال پيش��روي اس��ت.همچنين در اين ديدار خانم 
زينب سليماني نيز گزارشي از فعاليتهاي فرهنگي 

و اجتماعي بنياد شهيد سليماني بيان كرد.

شليك اژدرهاي ايراني
ميعاد و والفجر

در مرحل��ه عملياتي رزمايش مش��ترك ذوالفقار 
۱4۰۱ ارتش، اژدر ايراني ميعاد براي نخس��تين بار 
از زيردريايي طارق ش��ليك و هدف خود را منهدم 
كرد. در مرحله عملياتي رزمايش مشترك ذوالفقار 
۱4۰۱ ارتش كه از صبح امروز آغاز شده، اژدر ايراني 
ميعاد براي نخستين بار از زيردريايي طارق شليك و 
هدف خود را منهدم كرد. همچنين اژدرهاي ايراني 
والفجر ۲ نيز با شليك از زيردريايي هاي فاتح و غدير 
اه��داف خود را در درياي عمان و ش��مال اقيانوس 
هند منهدم كردند. يك فرون��د بالگرد SH نيز در 
ادامه اين رزماي��ش، با پرتاب اژدر مارك 4۶، هدف 
خود را در دريا مورد اصابت قرار داد.اين نوع اژدرها 
توس��ط متخصصان جوان نيروي دريايي ارتش با 
همكاري مراكز علمي و صنايع دفاعي كشور طراحي 
و ساخته شده كه تفاوت آن با ساير اژدرها در ايمن 
بودن است.اژدرهاي هوشمند والفجر داراي قابليت 
ضدفريب، سرعت زياد و سرجنگي با قدرت انفجاري 
و تخريب بسيار باالبوده و قادر هستند با غافلگيري 
ظرف چند ثانيه اهداف و شناورهاي بزرگ دريايي 
را به طور كامل منهدم و غرق كنند، همچنين زمان 
كوتاه آماده س��ازي در يگان هاي پشتيباني كننده 
و يگان هاي ش��ليك كننده از جمل��ه ويژگي هاي 
متمايزكننده اين اژدر با انواع مشابه است كه موجب 
افزاي��ش توان تاكتيكي، س��رعت عمل و واكنش 

سريع يگان هاي رزمي زير سطحي خواهد شد.

بودجه بايد واقعي بسته شود
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
ك��رد: زماني كه ما در اليحه بودج��ه منابع درآمدي 
دولت را منوط به دارايي هاي غيرواقعي يا تحقق نيافته 
مي كنيم با ناترازي در تخصيص بودجه و عدم تحقق 
آن مواجه مي ش��ويم. سيد س��لمان ذاكر با اشاره به 
عدم تخصيص قابل توجهي از بودجه ساالنه مصوب 
مجلس و ضرورت تدوين بودجه اي واقع گرايانه براي 
سال آتي، بيان كرد: اليحه بودجه سنواتي بايد منوط به 
واقعيت ها و دارايي هاي كشور باشد. در اليحه بودجه 
بايد نگاه ما در بخش درآمدي به دارايي هايي باش��د 
كه نقد ش��ده و صد درصد در تملك دولت است. وي 
در ادامه اظهار كرد: اما متاسفانه منابع درآمدي را در 
اليحه بودجه منوط به فروش نفت يا دريافت بدهي ها 
يا منابع ارزي كه بايد به كش��ور بازگردد، كرده و اين 
منابع خود معلق است. در ادامه شاهد هستيم كه اين 
منابع درآمدي به موقع عملياتي نمي ش��ود. ما بايد 
قرض دولت و كسري دولت را به طور جداگانه ديده و بر 
اساس منابع درآمدي كه باقي مي ماند اليحه بودجه را 
تصويب كنيم. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي 
اسالمي، تشريح كرد: مصارف در اليحه بودجه سنواتي 
بايد بر اساس منابع درآمدي واقعي كه باقي مي ماند 
نوشته ش��ود. باتوجه به ش��رايط الزم است برخي از 
امورات به طور كلي تعطيل شده و بودجه به بخش هايي 
تخصيص يابد كه موجبات رضايتمندي مردم در حوزه 
معيشتي و فرهنگي فراهم ش��ود. اگر ما اين مسير را 
دنبال كنيم ديگر نه شاهد عدم تخصيص بودجه بوده 
و هم پروژه ها ضروري به اتمام ميرس��د. وي در ادامه 
تاكيد كرد: امروز بالغ ب��ر ۳۰۰۰ پروژه نيمه تمام در 
سطح كشور داشته كه ضعف بزرگي است. با تصويب 
بودجه اي واقع بينانه مي توان بخشي از اين پروژه ها را 

تكميل كرد و موجب رضايتمندي مردم فراهم آورد.

كسري بودجه، عامل اصلي 
تورم و رشد نقدينگي است

نايب رييس فراكس��يون انقالب در مجلس ش��وراي 
اس��المي كس��ري بودجه دولت را عامل اصلي رشد 
نقدينگ��ي و تورم دانس��ت و تاكيد كرد: كاس��تن از 
رديف هاي هزينه اي بودجه مهم ترين گام در كنترل 
تورم خواهد بود. محسن پيرهادي در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به اين س��وال كه در بررسي و تدوين اليجه 
بودجه ۱4۰۲ چه اولويت هايي بايد از جانب مجلس 
و دولت لحاظ ش��ود تا منجر به كنترل تورم و كاهش 
روند روز افزون افزايش قيمت ها باشد، بيان كرد: بخش 
عمده اي از تورم ناشي از پيشي گرفتن رشد نقدينگي 
نسبت به رشد توليد ملي اس��ت، با پذيرش اين اصل 
بايد ابتدا بر س��ر دليل رشد نقدينگي به تفاهم رسيد 
و موضوع را از ريش��ه آن ش��ناخت و براي آن راه حل 
ارايه كرد. مكرر گفته مي ش��ود كه بايد جلوي رش��د 
نقدينگي را گرفت متاسفانه درباره اعوامل موثر در رشد 
نقدينگي و در پي آن افزايش تورم بحث كمتري ديده 
مي شود، غافل از اينكه اگر ريشه نقدينگي شناسايي و 
كنترل نشود كاهش نقدينگي بر رشد تورم اثر جدي 
نخواهد گذاشت و بازهم با كوچك ترين نوساني تورم 
روند صعودي خواهد داشت. وي در ادامه اظهار كرد: 
اصلي ترين عامل رشد نقدينگي در شرايط فعلي ايران 
كسري بودجه دولت است. سوال اساسي اين است كه 
چرا كسري بودجه داريم اينجاست كه به اليه سخت 
مساله مي رسيم. كسري بودجه كش��ور ما عمدتا به 
خاطر هزينه ها يا رديف هاي هزينه اي بس��يار زيادي 
است كه طي س��ه دهه گذشته كه به بودجه تحميل 
شده است. متاسفانه اين رديف هاي بودجه اي عمدتا 
رديف ها يا هزينه هايي هس��تند كه نقش��ي در روند 
توليد و اقتصاد كشور ندارند. نماينده مردم تهران در 
مجلس تصريح كرد: هرچ��ه از ميزان درآمدها در پي 
اعمال تحريم هاي غرب و محدوديتهاي بانكي عليه 
كشوركاسته ش��د، وجود قس��مت هاي هزينه اي در 
بودجه به باري مضاعف بدل شده كه بر اقتصاد كشور اثر 
گذاشته است. گام برداشتن به سمت بودجه انقباضي و 
كاستن گام به گام رديف بودجه هاي هزينه اي اقدامي 
است كه در روزهاي سخت اقتصادي كشور بايد مورد 
توجه ق��رار گيرند.اين اقدام دولت موجب مي ش��ود 

كسري بودجه به ميزان قابل توجهي كاهش يابد.

بخش بهداشت و درمان
نيازمند توجه ويژه بودجه است

ريي��س مركز پژوهش ه��اي مجلس با بي��ان اينكه 
بودجه ريزي در كشور مبتني بر برنامه نيست، عنوان 
كرد: بخش زيادي از بودجه ساالنه صرف امور هزينه اي 
همچون تجهيزات مي شود. وي با بيان اينكه ساختار 
و فرايند بودجه ريزي دچار اشكاالت عمده اي است، 
تصريح كرد: اخيرا از س��وي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس پيشنهاداتي را براي اصالح ساختار و فرايند 
بودجه ارايه كرديم. نگاه��داري با بيان اينكه نگاه 
بخشي، هزينه هايي را به بودجه تحميل مي كند، 
يادآور شد: مجموعه اشكاالت در فرايند بودجه ريزي 
باعث مي ش��ود ناترازي هايي در حدود ۲۹۰ هزار 
ميليارد تومان در بودجه ۱4۰۰ داشته باشيم. وي 
ادامه داد: خيلي وقت ها چ��ون منابع مورد نياز در 
بودجه نيست، منابع غيرواقعي تعريف مي شود كه 
محقق نمي شوند. رييس مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور، 
گفت: در يك دهه گذشته رشد اقتصادي وضعيت 
خوبي نداشته، نرخ تثبيت سرمايه چند سالي منفي 
بوده لذا كيك اقتصادي كه بايد بين دستگاه ها تقسيم 
شود، مدام در حال كوچك تر شدن است. نگاهداري 
با تاكيد بر اينكه بخش بهداشت و درمان نيازمند 
توجه ويژه بودجه است، افزود: اينكه چه سهمي 
از كل پول كش��ور را به رشد اقتصادي اختصاص 
دهيم و چه سهمي را به توزيع و تامين اجتماعي، 
تصميم س��ختي اس��ت اما در هر صورت نبايد از 
تامين بودجه بهداشت و درمان مغفول واقع شود.

طرح پر سر و صداي مجلس نهايي مي شود؟

معاون اول رييس جمهور: 

خيزبهارستانبرايمالياتستانيازسفتهبازان

با اتكا به مردم، ظرفيت هاي مغفول مانده احيا مي شود
در جلسه اي براي بررسي راهكارهاي پيشرفت و تحول 
صنعت مس در ايران با حضور معاون اول رييس جمهور 
بر برنامه ري��زي براي تحقق درآمد ۱۰ ميليارد دالري از 
صنعت مس با توجه به رتبه پنجم ايران از ذخاير مس دنيا 
تاكيد شد. محمد مخبر در اين جلسه كه روز )يكشنبه( 
برگزار شد، با اشاره به ظرفيت هاي مغفول مانده خدادادي 
در كش��ور و عدم استفاده مناس��ب از آنها، گفت: بايد با 
استفاده از مشاركت مردم و نقدينگي موجود در جامعه، 
نسبت به فعال سازي اين ظرفيت ها در بخش هاي مختلف 
اقدام كنيم. محمد مخبر افزود: مردم آمادگي دارند در 
بازار سرمايه حضور جدي داشته باشند كه الزم است با 
معرفي طرح هايي كه حاشيه سود باال دارند، نقدينگي 
جامعه را به سمت اين پروژه ها هدايت و زمينه حضور و 
مشاركت مردم در فعال سازي ظرفيت هاي مغفول مانده 
كشور را فراهم كنيم. معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: 
در ساليان گذشته همواره اداره كشور از طريق درآمدها 
نظير درآمدهاي حاصل از فروش نفت و اخذ ماليات انجام 
ش��ده و اين در حالي است كه اگر بتوانيم كشور را با اتكا 
به دارايي هايي نظير ذخاير و مخازن نفت و گاز و معادن 
اداره كنيم، تحوالتي گسترده در توسعه و پيشرفت كشور 
محقق خواهد شد. وي با اشاره به گزارش هاي ارايه شده 

در جلسه در خصوص صنايع مس ايران با هدف گذاري 
دستيابي به توليد يك ميليون تن كاتد مس خاطرنشان 
كرد: الزم اس��ت ش��ركت ملي صنايع مس ايران ضمن 
تالش براي تحقق اين هدف گذاري، برنامه ريزي و سطح 
پروازي خ��ود را بيش از اين ارتقاء داده و برنامه اي دقيق 

و منسجم براي واگذاري سهام به مردم و افزايش توليد 
ب��ه ۳ ميليون تن كاتد مس را در دس��تور كار قرار دهد. 
مخبر همچنين بر لزوم پرهيز از خام فروشي تاكيد كرد 
و گفت: بايد تالش كنيم به جاي خام فروش��ي، زنجيره 
پايين دس��تي صنايع همچون صنعت مس را با اتكا به 

ظرفيت هاي موجود فعال كنيم تا شاهد ارزش افزوده هر 
چه بيش��تر و توليد ثروت براي كشور باشيم. معاون اول 
رييس جمهور از مديران شركت ملي صنايع مس ايران 
خواس��ت ظرف يك ماه آينده برنامه اي جامع و مدون 
براي ايج��اد تحول در صنعت مس كش��ور و همچنين 
جلب مشاركت مردمي طراحي و آن را ارايه كنند.در اين 
جلس��ه كه وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات 
عامل صندوق توس��عه ملي نيز حضور داشتند، رييس 
هيات مديره و مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران 
گزارشي از برنامه ريزي انجام شده براي دستيابي به توليد 
يك ميليون تن كاتد مس ارايه كردند و به تشريح اهداف 
اين برنامه پرداختند. براساس اين گزارش شركت ملي 
صنايع مس ايران قرار است با سرمايه گذاري الزم، طرح 
تولي��د يك ميليون تن كاتد م��س را با هدف افزايش 
توليد، افزايش درآمد زايي و توسعه اشتغال اجرايي كند 
كه با تحقق اين برنامه جايگاه ايران در توليد و اكتشاف 
صعود قابل توجهي خواهد داشت و توليد كاتد مس از 
۲۸۵ هزار تن به يك ميليون تن خواهد رسيد و ميزان 
اش��تغال در صنعت مس كشور از ۲۸ هزار نفر به ۸۰ 
هزار نفر و ظرفيت صادرات ني��ز از ۱,۶ ميليارد دالر 

به ۱۰ ميليارد دالر در سال ارتقاء پيدا خواهد كرد. 

رييس مجلس: 

تغيير رييس كل بانك مركزي با اصالح سياست گذاري ها تكميل شود
رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: بر اين باورم نوسازي 
نظام حكمراني در همه حوزه ها مبتني بر مباني مكتب امام 
و انديشه سياسي رهبر معظم انقالب ضرورتي است كه با 
بازگشتن امنيت، بايد در دستور كار كشور قرار گيرد و اكنون 
در حال ايجاد اجماع در تصميم گيري هاي الزم در اين حوزه 
هستيم.محمدباقر قاليباف در نطق پيش از دستور خود در 
جلسه علني مجلس ضمن گراميداشت فرا رسيدن سالروز 
يوم اهلل نهم دي ماه بيان كرد: اين روز جلوه درخشان آگاهي 
عميق و بصيرت نافذ مردم شريف ايران اسالمي بود. مردم 
در اين روز تاريخي توطئه هاي دشمنان براي آسيب زدن 
ايران عزيز را برهم زدند.وي افزود: حماسه هايي نظير نهم 
دي ماه براي ما و تمامي مسووالن نظام نشانه اي است تا به 
خود يادآور شويم كه مردم چگونه با ايثار و فداكاري از ايران 
و اسالم و انقالب اسالمي دفاع مي كنند و ما بايد با كارآمدي 
و حل مساله و تصميم گيري مدبرانه و به موقع دين خود 
را به مردم و انقالب ادا كنيم.رييس مجلس گفت: در هفته 
گذشته از بيمارس��تان پيشرفته تخصصي كه با حمايت 
آيت اهلل العظمي سيستاني در حال ساخت است، بازديد 
كردم و توفيق داشتم خدمت مراجع عظام تقليد برسم و از 
رهنمودهاي حضرات آيات عظام جوادي آملي، سبحاني، 
مكارم ش��يرازي و نوري همداني استفاده كنم كه وظيفه 

دارم از آنها به دليل لطفي كه داشتند، تشكر كنم. وي ادامه 
داد: ايشان، دغدغه هاي اين روزهاي مردم متدين را مطرح 
فرمودند و حل مسائل اقتصادي و مشكالت معيشتي مردم 
را با دلسوزي مطالبه كردند. همه ما مسووالن، خود را نه تنها 
در برابر وظايفي كه قانون براي ما تعيين كرده است بلكه در 
برابر همه مطالبات بحق مردم، مسوول مي دانيم و وظيفه 

خود مي دانيم اين مسائل را در حد توان و حدود اختيارات با 
رعايت مصالح كشور پيگيري كنيم. رييس مجلس تصريح 
كرد: اينجانب همانطوركه قباًل نيز تاكيد داشتم، بر اين باورم 
نوسازي نظام حكمراني در همه حوزه ها مبتني بر مباني 
مكتب امام و انديشه سياسي رهبر معظم انقالب ضرورتي 
است كه با بازگشتن امنيت، بايد در دستور كار كشور قرار 

گيرد و اكنون در حال ايجاد اجماع در تصميم گيري هاي 
الزم در اين حوزه هستيم. در اين نوسازي همانطور كه از روز 
ابتدا عرض كرده ام اولويت با مسائل اقتصادي است. قاليباف 
خاطرنشان كرد: اقدام رييس جمهور محترم مبني بر تغيير 
رييس كل بانك مركزي ضرورتي اجتناب ناپذير بود كه از 
اين اقدام ايشان تشكر مي كنم. البته ضروري است اين تغيير 
با اصالحات ساختاري، سياست گذاري و مديريتي، تكميل 
شود تا مساله بصورت پايدار حل شود؛ اميد زيادي داريم 
ب��ا روي  كار آمدن رييس كل جديد اي��ن اتفاقات بيفتد، 
ان شاء اهلل. وي تصريح كرد: البته برخي نكات كارشناسي، 
درباره سياست اعالم شده رييس جديد بانك مركزي وجود 
دارد كه در جلس��ات كاري به ايشان و مسووالن مربوطه 
منتقل خواهم ك��رد اما در عين حال تاكيد دارم همه بايد 
با تمام توان كمك كنند ك��ه رييس جديد بانك مركزي 
در ماموريت حساس خود موفق باشند. قاليباف ادامه داد: 
مجلس همچنان معتقد است بهترين راه براي ايجاد آرامش 
معيشتي براي مردم، تخصيص يارانه به انتهاي زنجيره و 
ارايه كاالهاي اساسي به صورت كاالبرگ الكترونيك است 
كه هم جلوي فساد ناشي از تفاوت قيمت ارز را مي گيرد 
و هم تورم ناشي از افزايش نقدينگي و تورم انتظاري ديگر 
كاالها ناشي از افزايش كاالهاي اساسي را كنترل مي كند.



قيمت دالر در روندي با ثبات و اندكي تمايل به كاهش در 
بازار كليد خورد. بازارهاي موازي نيز براي فردا نويد كاهش 
قيمت را مي دهند. روز گذشته فروشنده در بازار زياد بود، 
اما خري��دار كم. اگر خريدي هم انجام مي ش��د به اعتقاد 
معامله گران مفت بري بود. روند قيمت دالر بر مسير ثبات با 
كاهش اندكي در بازار معامالت آزاد كليد خورد. سيگنال 
قيمت در بازارهاي موازي و معامالت فردايي نيز، به تهران 
نويد كاهش قيمت را مي داد. دالر هرات كه شنبه با قيمت 
۳۹ هزار و ۱۵۰ تومان بسته شد، ديروز نيز با اندكي كاهش 
در كانال مذكور نوسان داشت. قيمت دالر تهران نزديك به 
۳ پله بيشتر در محدوده ۴۰ هزار توماني قرار داشت. دالر 

سليمانيه نيز در كف محدوده ۴۰ هزار توماني معامله شد.
روند خريد و فروش در بازار احتياطي و فروشنده دالر زياد 
بود، اما كسي خريدار نبود. اگر خريدي هم صورت مي گرفت 
به اعتقاد معامله گران مفت بري بود و فاصله خريد و فروش 
زياد! كف ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني قيمت كه از سوي فرزين، 
رييس كل جديد بانك مركزي براي دالر مطرح ش��ده و 
سياست ايجاد مركز مبادله ارزي از سوي او، گمانه زني ها 
براي كاهش قيمت دالر را بيشتر كرد. بسياري از فعاالن 
بازار معتقدند دالر تا ۳۷ هزار تومان پايين مي آيد اما بيشتر 
از اين نه. بسياري از تحليلگران روند صعودي قيمت دالر را 
از ابتداي سال  جاري هشدار داده بودند و در هفته نخست 
دي ماه اين اتفاق افتاد. دالر با سقف ش��كني قيمت باعث 
آش��فتگي بازار شد. از سوي ديگر برخي معامله گران كف 
بازار با وجود روند صعودي قيمت ها دست از معامله  كشيدند. 
آنها معتقد بودند اين سياست كهنه نهاد پولي كشور است 
تا قيمت را به اندازه اي باال ببرد، از نوسانات بازار بهره  كافي 
را كس��ب كند و بعد با كاهش محدود قيمت به انتظارات 
كاهشي بازار پاسخ دهد. اين معامله گران بر اين باور بودند 
نبايد از بازارساز ركب خورد. اكنون نيز شرايط حاكم بر بازار 
نش��ان دهنده همين موضوع است. قيمت دالر به صورت 
دستوري همچنان در كنترل بانك مركزي است. دارندگان 
محدود دالر موفق به فروش نمي شوند و سطح عرضه در بازار 
باالست. برخالف ادعاي بسياري از كارشناسان بازار مبني 
بر كاهش درآمدهاي ارزي كشور به علت تحريم ها، رييس 
كل جديد بانك مركزي ذخيره ارزي كشور را كافي و در حد 
مطلوبي عنوان كرده است. در همين راستا برخي تحليلگران 
معتقدند اگر سطح عرضه مانند ۲ روز گذشته باشد، قيمت 

دالر تا كانال ۳۳ هزار تومان نيز كاهش مي يابد.

  كف ۳۳ هزار توماني قيمت دالر
در همين راستا علي طباطبايي، كارشناس بازارهاي مالي 
هم به تجارت نيوز گفت: »بر مبناي تحليل تكنيكال، قيمت 
۳۳ تا ۳۴ ه��زار توماني پايين ترين محدوده قيمتي براي 
اين اسكناس امريكايي تا ابتداي اسفند ماه است.« او ادامه 
داد: »با توجه به بحث افزايش نقدينگي و نيز برآوردي كه 
از عدم افزايش توليد ناخال��ص داخلي وجود دارد، به نظر 

مي آيد دولت مي تواند كف دالر را ب��ا نرخ ۳۴ هزار تومان 
ببندد.« در حال حاضر سياست بانك مركزي جمع آوري 
نرخ هاي متعدد از بازار و نزديكي قيمت دالر نيما و مبادله اي 
به يكديگر است. به نظر مي رس��د با گذشت تنها ۲ روز از 
معامالت دالر در بازار نمي توان سياس��ت هاي نهاد پولي 

كشور را بررسي و گمانه زني كرد.

  دليل كاهش نرخ دالر و پيش بيني آينده بازار
درپي كاهش قيمت ه��ا در ب��ازار ارز ط��ي دو روز اخير، 
يك كارش��ناس اقتصادي اظهار كرد كه اين امر ناشي از 
عكس العمل هاي بازار ارز به تغيير رييس كل بانك مركزي 
و سياس��ت هاي اعالمي او بوده است كه اگر با تئوري هاي 
علمي همراه باشد، پايدار خواهد بود. علي قنبري در اين 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: تصميمات آني به ويژه در 
مواردي مانند ارز اگر با تئ��وري اقتصادي و علمي همراه 
باشد به نتيجه مطلوبي مي رسد و در بلندمدت هم پايدار 
خواهد بود. وي افزود: تغيي��ر مديريت در بانك مركزي و 
سياس��ت هاي اعالمي از سوي رييس كل جديد اين نهاد 
باعث كاهش نرخ ارز در بازار شد و بازار ارز عكس العمل هايي 
را نشان داد كه مسلما اگر سياست هاي مناسبي در ادامه 
اتخاذ شود، ش��اهد ايجاد تعادل در بازار خواهيم بود. اين 
استاد دانش��گاه ادامه داد: در شرايطي كه نرخ ارز نيمايي 
اعالم ش��ده با نرخ بازار آزاد فاصله زيادي دارد، بهتر است 
دولت به تدريج نرخ ارز نيمايي را به سمت بازار افزايش دهد 
و از س��وي ديگر با تزريق ارز به بازار نرخ بازار آزاد را كاهش 
دهد تا به نقطه مطلوبي برسيم و بتوان قيمت منطقي براي 
ارز و البته به صورت تك نرخي اعالم كرد، چرا كه هميشه 
چند نرخي بودن ارز به زيان بازار است و باعث ايجاد رانت 
خواهد شد. قنبري با بيان اينكه هدايت و مديريت نرخ ارز 
و حفظ ارزش پول مل��ي از وظايف اصلي بانك مركزي به 

شمار مي رود، اظهار كرد: در شرايط كنوني روي كار آمدن 
يك اقتصاددان با تجربه بانكي در راس بانك مركزي بهتر 
از فردي است كه تجربه بانكي نداشته است اما بايد توجه 
داشت كه مسائل ارزي تنها متاثر از موضوعات اقتصادي 
نيست و با آمدن يك اقتصاددان در راس بانك مركزي حل 
نمي شود. وي گفت: بسياري از مسائل سياسي و بين المللي 
روي بازار ارز اثرگذار است و اگر تغييراتي در برخي ساختارها 
اتفاق نيفتد، نمي توان گفت كه كاهش نرخ ارز و تعادل در اين 

بازار ادامه دار و پايدار خواهد بود

  روند حركت سكه و طال معكوس شد
روند قيمت طال و س��كه در مسير عكس هم قرار گرفتند. 
قيمت سكه به دنبال ريزش محدود دالر ارزان شد، اما قيمت 
طال افزايش داشت. بازار فلز زرد فعال سرشار از نااطميناني 
است. فروشندگان اين بازار زياد و خريدار كم است. برخي 
معامله گران معتقدند فروش امروز بهتر از فرداست! امروز 
روند قيمت طال و سكه متوازن و هم راستاي هم قرار نگرفت. 
قيمت اونس جهاني طال به دنب��ال تعطيلي پايان هفته 
بازارهاي جهاني در محدوده ۱۸۲۳ دالري بود. قيمت سكه 
با روند محدود كاهش قيمت دالر ديروز نيز مانند روز قبل 
در مسير نزولي قرار گرفت. هر چند روز گذشته سكه امامي 
و بهار كاهش قيمت ميليوني داشتند و در كانال ۱۹ و ۱۸ 
ميليون توماني قرار گرفتند، اما امروز اين كاهش به نسبت 
روز گذشته نبود. همين روند كاهشي معامله گران را از بازار 
عقب نشاند. ضمن اينكه روند انتظامي بازار دالر بر معامالت 
بازار فلز زرد تاثير گذاشت. روند قيمت طال برخالف سكه 
صعودي بود. هر چند قيمت س��كه امامي برخالف ساير 
قطعات سكه امروز با روند افزايشي همراه بود اما در ميانه 
روز با ساير اعضا خانواده خود به غير از نيم سكه همراه شد و 
كاهش قيمت داشت. روند نزولي قيمت طال و سكه به دنبال 

ريزش سنگين آن در روز گذشته، بازار مانند دالر از فروشنده 
پر كرد. البته فاصله خريد و فروش زياد است و بسياري از افراد 
تمايلي به معامله در شرايط فعلي ندارند. برخي معامله گران 
فلز زرد معتقدند قيم��ت در روزهاي آينده از اين پايين تر 
مي آيد و بدون در نظر گرفتن فاصله خريد و فروش امروز 
بفروشيد بهتر از فرداست. آنها سياست هاي تهديدي حاكم 
بر بازار دالر و بانك مركزي را عامل اين موضوع مي دانند. اين 
معامله گران معتقدند قيمت طال و سكه را تنها دالر مديريت 
مي كند و افسار دالر هم كه در دست بانك مركزي است. 
بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه طالي جهاني بازيگر 
فعالي در تعيين قيمت طال و سكه نيست و اين دالر است كه 
قيمت را در بازار فلز زرد تعيين مي كند. قيمت سكه امامي 
در نخستين ساعات معامالت برخالف ساير قطعات سكه 
با روندي افزايشي آغاز به كار كرد. در ادامه روز اما نسبت به 
روز گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان كاهش قيمت داشت. 
درپايان روز سكه امامي با قيمت ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار 

تومان معامله شد.
سكه بهار آزادي بيشترين كاهش قيمت را در خانواده خود 
داشت و با كاهش ۵۱۰ هزار توماني با قيمت حدودي ۱۸ 

ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

  نيم سكه گران شد
نيم سكه برخالف ساير قطعات سكه رفتار كرد و ۴۰۰ هزار 
تومان گران شد. اين قطعه از سكه با نرخ ۱۱ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان در بازار معامله شد. نيم و ربع سكه به شكل سنتي 
افزايش و كاهش قيمتي مشابه هم دارند. البته ديروز اين 
روند معكوس بود و نيم س��كه با كاهش ۲۰۰ هزار توماني 
قيمت با نرخ ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد.

اما كاهش قيمت سكه گرمي نسبت به ساير روزها بيشتر بود 
و ۲۵۰ هزار تومان ارزان شد. اين قطعه از سكه در حال حاضر 
با قيمت ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار معامله مي شود.

حباب نيم س��كه مانند قيمت اين قطعه افزايش داشت، 
اما ساير قطعات س��كه روند كاهش قيمت حباب سكه را 
داشتند. بيشترين كاهش حباب مختص سكه بهار با ۹۱۷ 
هزار تومان كاهش، نسبت به روز گذشته بود. در مرحله بعد 
سكه امامي با كاهش بيش از ۵۰۰ هزار توماني حباب قرار 
داشت. روند قيمت طال هم برخالف قيمت سكه صعودي 
بود. ديروز هر مثقال طال نزديك به ۱۳۰ هزار تومان افزايش 
داشت و با قيمت ۷ ميليون و ۹۰۹ هزار تومان در بازار معامله 
ش��د. هر گرم طالي ۱۸ عيار هم با افزايش نزديك به ۳۳ 
هزار توماني قيمت با نرخ يك ميليون و ۸۳۰ هزار توماني 
در لحظه نگارش اين گزارش معامله ش��د. طالي دست 
دوم امروز افزايش قيمت داشت و به گرمي يك ميليون و 
۷۹۲ هزار تومان رس��يد. فعال فضاي حاكم بر بازار فلز زرد 
سرشار از نااطميناني است. معامله گران چشم به بازار دالر 
و سياست هاي آتي بانك مركزي دوخته اند تا ببينند قيمت 

طال و سكه بر چه مداري حركت مي كنند.
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واكنش وزارت ارتباطات 
به گزارش تعادل

پيرو گزارش منتشره در آن روزنامه تحت عنوان »نوك پيكان 
انتقادات به سمت وزير ارتباطات« مورخ ۵ دي ماه جوابيه اي 
به پيوست ارسال مي شود. خواهشمند است دستور فرماييد 
جهت تنوير افكار عمومي نس��بت به چاپ آن اقدام الزم به 
عمل آورند. پيرو درج گزارشي در خبرگزاري ايسنا در تاريخ 
پنجم دي ماه با عنوان »نوك پيكان انتقادات به سمت وزير 
ارتباط��ات«، وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات جوابيه 
اين بدين ش��رح صادر ك��رد:  در گزارش فوق، نويس��نده از 
گاليه كاربران طي روزها و هفته گذش��ته نسبت به كاهش 
محسوس سرعت اينترنت گفته و در ابتدا به »گزارش هاي 
غيررسمي از قطع اينترنت بين الملل در برخي مناطق و در 
بعضي از ساعات« اشاره مي كند. هرچند در اين مطلب اشاره 
نشده كه اين گزارش هاي غيررسمي در كجا و توسط كدام 
كارشناسان منتشر شده، اما الزم است عنوان شود كه اگرچه 
گاها ممكن است همچون گذشته به داليلي چون حوادث 
غيرمترقبه يا تعميرات و بازسازي، به صورت بسيار محدود 
و مقطعي در منطقه اي مشخص ارتباطات دچار اختالل يا 
قطعي شده باشد، اما حداقل در دو هفته گذشته هيچ قطعي 
يا اختاللي به سبب لينك هاي ورودي اينترنت به كشور يا در 
شبكه زيرساخت سراسري رخ نداده است و قطعي برنامه ريزي 
ش��ده اي نيز در هيچ نقطه اي از كشور به صورت مشخص 
اعمال نشده اس��ت. در خصوص آسيب به كسب و كارهاي 
فضاي مجازي نيز شكي نيست كه اعمال محدوديت هاي 
اخير بخش��ي از اين كس��ب و كارها را دچار آس��يب كرده 
اس��ت. هرچند آمار دقيقي از كسب و كارهاي فعال بر روي 
سرويس هاي محدود ش��ده وجود ندارد و در اين خصوص 
آمارهاي متناقضي توسط مراجع مختلف منتشر شده، اما 
حتي اگر يك كسب و كار نيز آسيب ديده باشد براي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات مهم اس��ت.  بر همين اساس 
براي رفع دغدغه صاحبان مشاغل اينترنتي، مصوبه حمايت 
از كسب وكارهاي اقتصاد ديجيتال، به تازگي به دستگاه هاي 
اجرايي و نهادهاي عمومي ابالغ و وارد فاز عملياتي  شده است. 
در اين مصوبه، ده ها خدمت مالي، تبليغاتي و تسهيالتي به 
كسب وكارهايي كه در پلتفرم هاي مشمول داخلي فعاليت 
كنند، ارايه مي شود. همچنين بسته هاي تبليغاتي رايگان 
و تعرفه هاي تشويقي حمل ونقل كاال، حمايت مالي صندوق 
ن��وآوري و ش��كوفايي، صندوق هاي پژوه��ش و فناوري و 
صندوق كارآفريني، معافيت هاي مالياتي مناسب، پرداخت 
تسهيالت از محل قانون بودجه، حمايت از استقرار در پارك 
علم و فناوري، تسهيل احراز هويت و مجوز فعاليت، حمايت 
از فعاالن توليد محتوا، ارايه خدمات دولت هوشمند و ... ده ها 
خدمت ديگر، همگي در راستاي كمك به كسب وكارهايي 
آس��يب ديده اس��ت. اما اين گزاره كه در بي��ش از دو هفته 
گذشته شرايط عمومي كش��ور آرامش است و به اصطالح 
وجود محدوديت هاي ايام گذشته ضرورت ندارد، بايد تاكيد 
شود كه تشخيص شرايط امنيتي و غير امنيتي و تصميمات 
بعدي ناشي از اين شرايط توسط نهادهاي امنيتي ذيصالح 
انجام شده و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در اين زمينه 
تصميم گير نيست. طبيعي است كه در پي محدود شدن دو 
پلتفرم هاي خارجي با تصميم مراجع ذيصالح امنيتي، بخشي 
از ترافيك بين الملل كه مربوط به مصرف اين پلتفرم ها بوده، 
كاهش يافته اس��ت. اين كاهش پهناي باند بين الملل تنها 
مربوط به اين سرويس هاي محدود شده بوده و ساير ارتباطات 
بين الملل برقرار است. بنابراين با وجود محدوديت هاي اشاره 
شده، سرعت پايين ارس��ال فايل در اين پلتفرم ها به سبب 
استفاده از فيلترشكن ها امري است طبيعي. در واقع وقتي 
سرويسي در يك كشور با محدوديت فعاليت مواجه مي شود، 
دسترسي به آن براي كاربران نيز امكانپذير نبوده، لذا برخي از 
كاربران روي به استفاده از فيلترشكن آورده كه در نتيجه در 
كنار مخاطرات امنيتي، هم سرعت دسترسي و هم كيفيت 
دسترسي آنها به شبكه به طرز قابل محسوسي كاهش يافته و 
عالوه بر آن، هزينه مصرف اينترنت كاربر نيز به علت مصرف 
بيشتر ترافيك، افزايش خواهد يافت. اما بخش ديگري از گاليه 
دانش آموزان منوط به استفاده از پلتفرم هاي داخلي، ممكن 
است ناشي از كندي هاي ايجاد شده مقطعي به داليلي چون 
به روزرساني ها، حجم باالي مخاطب يا اختالالت غيرقابل 
پيش بيني باشد كه همچون ساير پلتفرم هاي جهاني گاها در 
مقطع زماني يا مكاني مشخصي به وجود مي آيد و به سرعت 
توسط تيم هاي فني رفع مي شود.  اما در مورد گزارش اخير 
سايت بين المللي اسپيد تست از وضعيت سرعت اينترنت در 
ايران كه در مطلب فوق به آن اش��اره شده، ذكر اين موضوع 
ضروري است كه رتبه بندي انجام شده در اين پايگاه بر اساس 
ميزان سرعت اينترنت )هم شبكه داخلي و هم شبكه خارجي( 
كشورها انجام مي شود. به همين دليل است كه در خبرهاي 
قبلي از سوي اين وزارتخانه اعالم شده كه رشد ميانه سرعت 
از ۲۹ مگابيت بر ثانيه به حدود ۴۱ مگابيت بر ثانيه كه منجر به 
صعود ۲۱ پله اي رتبه كشور طي چهار ماهه اخير در رتبه بندي 
مذكور ش��ده است، تنها به دليل اقدامات زيرساختي انجام 
شده توس��ط اين وزارتخانه نبوده، بلكه افزايش قابل توجه 
ميزان مصرف ترافيك داخلي كه از سرعت بااليي برخوردار 
است تاثير چش��مگيري بر اين افزايش سرعت داشته و چه 
بسا ممكن است با افزايش نسبت ترافيك خارجي به داخلي 
ميزان ميانه سرعت نيز تا حدودي روند كاهشي داشته باشد 
كه اين امر كامال طبيعي اس��ت. همچنين در مورد گزارش 
اسپيد تس��ت از وضعيت و جايگاه سرعت اينترنت در ايران 
نسبت به ديگر كشورها، همانطور كه به درستي به اظهارات 
عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اشاره شده، 
از نظر ميانه در اين رتبه بندي، افت دو پله اي در اينترنت موبايل 
و كاهش س��ه پله اي در اينترنت ثابت نسبت به ماه گذشته 
درحالي رخ داده است كه به اذعان اين گزارش، در يك سال 
گذشته وضعيت سرعت اينترنت جمهوري اسالمي ايران در 
هر دو حوزه موبايل و ثابت با بهبود همراه بوده است كه به سبب 
توسعه زيرساخت ها و اصالح مهندسي شبكه در زمان فعاليت 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در دولت سيزدهم، توسط 
متخصصان داخلي برنامه ريزي و انجام شده است. در پايان 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات متذكر مي شود كه اشاره 
به شايعاتي چون اينترنت طبقاتي، داخلي شدن دسته بندي  
DNS، عدم ايجاد ارتباطات امن و ماندگار ش��دن سرعت 
اينترنت كه پيش از اين بارها موضوع آنها تكذيب شده و عالوه 
بر آن فعاليت هاي حداقل ۱۵ ماه گذش��ته مبني بر توسعه 
زيرساخت ها و اجراي پروژه هاي مهم و بزرگي چون احداث 
۲۰ ميليون پوشش فيبرنوري در كشور، واگذاري فركانس 
جديد به اپراتورهاي همراه، اصالح مهندسي شبكه زيرساخت 
در كشور و... مزيد بر رد آنهاست، از سوي آن رسانه آن هم بدون 

استناد هاي دقيق، كارشناسي و متقن تامل برانگيز است.
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات

مخبرمعاوناولرييسجمهور:
 تصميم گرفتيم نرخ ارز كاالهاي 

اساسي را تا دو سال ثابت نگه داريم
معاون اول رييس جمه��ور گفت: تصميم گرفتيم تا دو 
سال نرخ ارز كاالهاي اساسي را ثابت نگه داريم تا با تنش 
جدي در قيمت ها مواجه نشويم. به گزارش فارس، محمد 
مخبر عصر يكش��نبه در حاشيه جلسه مشترك هيات 
وزيران و اس��تانداران سراسر كشور كه در سالن اجالس 
سران برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تسليت 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني، اظهار كرد: 
وقتي ي��ك تصميم كالن و ملي نظير احداث مس��كن 
توسط دولت اتخاذ مي ش��ود، براي اجراي اين تصميم، 
تقسيم كار متناسب با هر منطقه در استان ها و اقصي نقاط 
كشور صورت مي گيرد. معاون اول رييس جمهور افزود: 
تصميمات دولت در استان ها و شهرستان هاي كشور به 
صورت برنامه هاي مجزا در دستور كار اجرا قرار مي گيرد، 
به عن��وان نمونه، در دولت براي توليد مس��كن تاكنون 
براي احداث ۲ميليون و چهارصدهزار واحد مس��كوني 
برنامه ريزي و تقسيم كار انجام شده كه در برخي موارد 
زمين شناسايي شده، برخي موارد كار احداث آغاز شده و 

مواردي نيز كار در حال اتمام است.
وي ادامه داد: براي اجراي چنين طرحي، كارها از روستاها 
آغاز شده و تا مركز كشور و تهران استمرار داشته است، 
اجراي چنين برنامه اي نيازمند آن اس��ت كه به صورت 
مستمر نظارت و پيگيري ش��ود و موانع پيش روي آن 
مرتفع شود. مخبر همچنين با اشاره به برنامه دولت براي 
ايجاد س��االنه يك ميليون فرصت شغلي تصريح كرد: 
طبيعتا اجراي چنين برنامه اي بدون پيگيري مستمر 
محقق نمي ش��ود، دولت براي اجراي اين طرح در همه 
استان ها، شهرستان ها و مراكز شهري و روستايي كشور 
برنامه ريزي كرده است و امروز با استناد به آمار و ارقام و 
كد ملي متقاضيان اش��تغال اعالم مي كنيم كه تاكنون 
بيش از ۹۰۰ هزار ش��غل ايجاد شده اس��ت. معاون اول 
رييس جمهور همچنين با اش��اره به برنامه دولت براي 
تحقق رشد اقتصادي گفت: سهم هر استان براي تحقق 
هدفگذاري رشد اقتصادي در س��ازمان برنامه و بودجه 
تعيين ش��ده كه اينگونه برنامه ها در جلسات مشترك 
دولت و اس��تانداران به ص��ورت دقيق مرور و بررس��ي 
مي ش��ود و اگر نيازمند مانع زدايي يا مصوبه اي از سوي 
دولت باشد در همين جلسه ترتيب اثر داده مي شود. وي 
با تاكيد بر اينكه قطار پيشرفت كش��ور راه افتاده است، 
تصريح كرد: در بخش ه��اي مختلف نفت، صنعت، آب 
و برق كارها و پروژه ه��اي بزرگي به ارزش ۲۰۰ميليارد 
دالر شامل س��رمايه گذاري داخلي و خارجي در كشور  
آغاز شده است كه بخشي از اين طرح ها وارد مرحله اجرا 
ش��ده اند، تعدادي در مرحله تفاهم و توافقنامه است و 
بخشي نيز در دست برنامه ريزي است كه طبيعتا چون 
قرار است اين طرح ها در استان هاي مختلف كشور اجرا 
شود، استانداران بايد پيگيري الزم را انجام دهند. معاون 
اول رييس جمهور تصريح كرد: خوش��بختانه در دولت 
س��يزدهم از رييس جمهور تا ساير اعضاي دولت از ابتدا 
كارهاي ميداني وس��يعي را آغاز كرده اند و در جلسات 
مش��ترك دولت با استانداران، مس��ائل اصلي كشور در 
نشستي سه چهار س��اعته مرور مي شود. مخبر  كمبود 
منابع آب را از مسائل اصلي كشور برشمرد و گفت: براي 
تامين آب تصميمات خوبي در دولت اتخاذ ش��ده است 
كه استفاده از آب ژرف، انتقال آب، مكانيزه شدن مصرف 
و بهره گي��ري از تكنولوژي و روش ه��اي دانش بنيان از 
جمله اين موارد اس��ت كه مي توان��د در مديريت منابع 
آبي كشور بسيار موثر باشد. وي با اشاره به برخي موارد 
مورد تاكيد رييس جمهور در جلس��ه مشترك دولت و 
استانداران خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري از موارد مورد 
تاكيد رييس جمهور بود چراكه رشد اقتصادي، اشتغال، 
پايه پولي و برخي شاخص هاي ديگر اقتصادي به توليد 
كشور بس��تگي دار د و اگر بتوان توليد را در كشور رونق 
ببخشيم، بسياري از مسائل همچون ارزش پول ملي حل 
خواهد شد كه يكي از موضوعات اصلي در اين خصوص 
سرمايه گذاري است كه با جديت دنبال مي شود. معاون 
اول رييس جمهور ميدان دادن به بخش خصوصي را از 
راهبردهاي جدي دولت برشمرد و گفت: اين موضوع نيز 

در حال پيگيري است و به صورت دقيق دنبال مي شود.
وي افزود: استانداران در اين جلسه درخواست اختيارات 
بيشتر داش��تند تا بتوانند برنامه هاي دولت را با جديت 
بيش��تر دنبال كنند كه قرار شد گروهي تعيين شوند و 
اختيارات مورد نياز استانداران براي پيگيري برنامه هاي 
دولت را احصاء كنند تا تصميمات الزم در اين رابطه اتخاذ 
ش��ود. مخبر از اهتمام جدي دولت براي اجراي كامل و 
دقيق مصوبات سفرهاي استاني رييس جمهور خبر داد و 
گفت: عملكرد و تعهد بانك هاي عامل از موضوعاتي است 
كه در اجراي مصوبات و ساير برنامه ها همچون اشتغال 
تاثير جدي دارد كه در اين جلسه تاكيد شد كه اين موضوع 
پيگيري ش��ود. وي نبود مديريت واح��د و يكپارچه در 
مرزهاي كشور را از ديگر مشكالت كشور دانست و افزود: 
قرار شد كه اين موضوع نيز بررسي و تصميمات الزم در 
اين خصوص اتخاذ شود. معاون اول رييس جمهور با بيان 
اينكه رييس جمهور حساسيت ويژه اي نسبت به تغذيه، 
سالمت و مسكن مردم دارد اظهار داشت: مردم در بخش 
معيشت مشكالتي دارند و تصميم خوبي براي جلوگيري 
از نوسانات قيمت كاالهاي اساسي اتخاذ شده است كه 
براي مدت دو سال بتوانيم نرخ ارز اين كاالها را ثابت نگه 
داريم كه با تنش جدي در قيمت اين اقالم مواجه نشويم. 
مخبر از برنامه ريزي دولت براي كمك به بخش سالمت 
جامعه و جبران هزينه هاي درمان به ويژه در بيماري هاي 
خاص خبر داد و گف��ت: دولت برنامه ريزي خوبي انجام 
داده است تا با اجراي طرح پزشك خانواده بتوانيم موضوع 
درمان مردم را س��اماندهي كنيم. وي با اشاره به ترديد 
برخي افراد نسبت به امكان توليد چهار ميليون مسكن 
تصريح كرد: قرار نيست مسكن فقط از طريق منابع دولتي 
احداث شود، مسكن توسط مردم ساخته مي شود و دولت 
شرايط را براي تحقق برنامه هاي توليد مسكن تسهيل 
مي كند و زمين مورد ني��از را در اختيار قرار مي دهد كه 
خوشبختانه كارهاي وسيعي در اين خصوص انجام شده 
و در هزار و صد شهر كه جمعيت زير ۲۵هزار نفر دارند و 
هم زمين و هم متقاضي وجود دارد كه زمين را در اختيار 

مردم اين شهرها قرار مي دهيم .

آخرينوضعيتبازارطالوارز

بانكمركزينظراتمخالفينراهمبشنود

روز آرام سكه و دالر 

در افزايش نرخ سود بانكي احتياط كنيد
افزايش نرخ بهره يكي از ش��يوه هاي مرسوم در دنيا براي 
كنترل تورم است اما اجراي موفق اين سياست لوازمي دارد 
كه برخي اقتصاددانان معتقدن��د اين لوازم در ايران وجود 
ندارد و بايد با احتياط بيش��تري اين سياست را در دستور 
كار قرار داد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، جهش چندباره 
نرخ ارز و تورم در سال هاي اخير انتظارها براي اقدام جديد و 
فوري را از تيم اقتصادي دولت افزايش داده است، در همين 
زمينه رييس كل سابق بانك مركزي كه اصلي ترين متولي 
كنترل تورم در كشور بوده است با اشاره به اقدام ۹۰ كشور 
در افزاي��ش نرخ بهره در ماه هاي اخير به خصوص افزايش 
دوبرابري نرخ بهره در روس��يه و كنترل تورم و تقويت نرخ 
ارز اين كشور بعد از اين اقدام گفت، پيشنهاد افزايش نرخ 
بهره به شوراي پول و اعتبار داده شده است. به نظر مي رسد 
فرزين رييس كل جديد بانك مركزي نيز چنين رويكردي 
براي كنترل تورم داشته باشد و شاهد تصميمات جديدي 
درباره افزايش نرخ سود بانكي باشيم، اما اين موضع گيري 
از س��وي بانك مركزي با واكنش هاي متفاوتي روبرو شد؛ 
برخي آن را مثبت قلمداد كردند، برخي نوشدارويي بعد از 
مرگ سهراب دانستند و برخي نيز از اين اقدام انتقاد كردند.

قطعاً بررسي آرا و نظرات مختلف در اين زمينه مي تواند بانك 
مركزي را به اتخاذ تصميم درست تر نزديك كند. مهم ترين 
استدالل حاميان افزايش نرخ بهره آن است كه با افزايش 
اين نرخ صاحبان نقدينگي و سرمايه، از ورود با انگيزه هاي 
س��رمايه گذاري به بازارهاي ارز، طال، خودرو، مسكن و... 
صرف نظر خواهند كرد و در نتيجه آن افزايش قيمت ها در 
اين بازارها رخ نخواهد داد و در نهايت تورم كاهش خواهد 
يافت، در مقابل مخالفين افزايش نرخ بهره استدالل هايي 

دارند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.

  خطر تعميق ركود و نكول
در پي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي طبيعي است نرخ 
سود تسهيالت بانكي نيز افزايش يابد. مخالفين افزايش 
نرخ س��ود معتقدند در ش��رايطي كه آمار ميانگين رشد 
اقتصادي در سال هاي اخير نزديك به صفر بوده است و يكي 
از مهم ترين چالش هاي بخش مولد تأمين سرمايه است، 
افزايش نرخ سود بانكي تأمين سرمايه براي بخش مولد را 
سخت تر مي كند، چه آنكه آمارهاي اقتصادي اين موضوع را 
تأييد مي كند كه افزايش نرخ بهره تسهيالت، سبب كاهش 
تقاضاي بخش مولد از تسهيالت بانكي و همچنين افزايش 

آمار نكول تسهيالت مي شود.

  عامل تورم چيست؟ راه حل آن چيست؟
توضيح تئوريك كنترل تورم با افزايش نرخ بهره آن است 
كه تورم به وجودآمده به دليل فشار از سمت تقاضاي اقتصاد 

است و بانك مركزي در اين شرايط مي بايست با اين ابزار 
تقاضا را سرد كند، اما گروهي از اقتصاددانان، اصلي ترين 
دليل جهش تورم در سال هاي اخير به خصوص در روزهاي 
اخير را نه از سمت تقاضا و افزايش قدرت خريد مردم بلكه 
از طرف عرضه مي دانند، بدين معنا كه متهم اصلي تورم 
جهش نرخ ارز است، در توضيح جهش نرخ ارز هم مسائلي 
مانند سياست تجارت خارجي، مديريت تراز پرداخت ها، 
ش��يوه رژيم نرخ ارزي و بازيگري بانك مرك��زي در بازار 
ارز تأثيرگذار است و عامل دانستن تقاضاي مردم، تقليل 
ماجراست، لذا در اين شرايط بانك مركزي بايد تغييراتي را 
در خصوص مديريت نرخ ارز اعمال كند و تغيير نرخ سود 
بانكي آدرس صحيحي نيس��ت. ضمن آنكه اگر بپذيريم 
بخشي از تسهيالت كالن يا حتي خود بانك ها عامل اصلي 
ايجاد تقاضا در بازارهاي ارز، طال و خودرو هستند راه حل 
آن افزايش نرخ بهره نيس��ت زيرا اساس��ًا ورود اين حجم 
از تس��هيالت به هر بازاري خودش چنان تورمي درست 
خواهد كرد كه ريسك افزايش نرخ بهره را پوشش مي دهد. 
راه حل اين موضوع مقابله با انحراف تسهيالت و همچنين 
نظارت بر رفتار بانك ها با قواعد احتياطي و نظارت است نه 

افزايش نرخ بهره.

  نرخ بهره در ايران كاركرد دارد؟
توضيح افزايش نرخ بهره براي كنترل تورم آن است كه تقاضا 
يا مصرف كاهش يابد، درواقع به دليل آنكه سياست گذار 
اقتصادي، فش��ار تقاضا را عامل تورم مي داند مي خواهد 
با افزايش نرخ به��ره مصرف كننده را ترغيب به نگهداري 
پول و سپرده گذاري بلندمدت كند تا او از خريد منصرف 
شود. نكته مستتر در اين زمينه آن است كه در كشورهايي 
كه چنين سياس��تي اجرا مي شود و موفق به كنترل تورم 
مي شوند، تسهيالت بانكي نقش اصلي را در خريد كاالهايي 
مانند خودرو و مس��كن يا كاالهايي كه سيگنال افزايش 
قيمت را مي دهند، دارد، اما در اين ايران قضيه كمي تفاوت 
دارد. در ايران هم دسترسي به تسهيالت به داليلي نظير 
نظام وثيقه محوري دشوار اس��ت و هم ميزان تسهيالت 
قابل دس��ترس براي عموم مردم س��همي قابل توجه در 
هزينه خريد خودرو و مس��كن ندارد، لذا اين استدالل كه 
افزايش ن��رخ بهره مي تواند تقاضاي م��ردم براي خريد را 
كاهش دهد بالوجه است، به بيان ديگر نرخ بهره به داليل 
زيادي آن كاركردي را كه در كشورهاي توسعه يافته دارد در 
ايران ندارد. البته در اين بين ممكن است گفته شود حجم 
تسهيالت بانكي در ايران بسيار باالست و با توجه به آمارهاي 
رشد اقتصادي، احتمااًل بخش اعظمي از اين حجم از خلق 
نقدينگي، با انگيزه هاي سفته بازي يا سرمايه اي وارد بازار 
دارايي ها مي شود، راه حل اين مشكل نيز باال بردن نرخ سود 

تسهيالت نيست بلكه بايد راه حل را در اجراي قواعدي ديد 
كه اعتب��ارات را به بخش مولد هدايت كند و از انحراف آن 

جلوگيري نمايد.

  تشديد فشار به ترازنامه بانك ها
يكي از سياس��ت هاي بانك مركزي در س��ال جاري كه با 
جديت آن را دنبال كرده اس��ت، سياست كنترل ترازنامه 
براي مديريت رشد خلق پول توسط نظام بانكي بوده است.

اجراي اين سياست سبب شده است بانك ها ديگر نتوانند 
بدون هيچ محدوديتي ترازنامه خود را رشد دهند. مطابق 
اين سياست، بانك مركزي مي تواند براي جريمه بانك هاي 
متخلفي كه سقف رشد ترازنامه خود را رعايت نمي كنند، 
نرخ ذخيره قانوني را از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد افزايش دهد. 
اين س��ختگيري و روش جريمه بانك هاي متخلف از اين 
سياست سبب شده است بسياري از كارشناسان اقتصادي 
از اين سياست بانك مركزي به يك سياست انقباضي تعبير 
كنند كه مي تواند نرخ بهره بين بانكي را افزايش دهد، حال 
نكته مهم آن است كه در شرايطي كه بانك ها تحت سياست 
كنترل ترازنامه تحت فشار قرار گرفته اند و همچنين با وجود 
تسهيالت تكليفي با نرخ هاي پايين، افزايش نرخ سود بانكي 
و افزايش پرداختي هايش��ان براي اعطاي سود بيشتر به 
سپرده ها، آنها را تحت فشار مضاعفي قرار خواهد داد، فشاري 

كه در نهايت به ناترازي و اضافه برداشت منجر خواهد شد.

  حق سكوت يا جريمه؟
تقريبًا در همه كش��ورهاي دنيا مي توان به اين حقيقت 
رسيد كه اكثر سپرده هاي بانكي در اختيار درصد كمي 
از مردم قرار دارد، به تعبير ديگر ثروتمندان يا دهك هاي 
پردرآمد هر كشوري داراي سهم غالب سپرده هاي بانكي 
هستند، در ايران نيز وضع بدين گونه است، مطابق يكي 
از آمارهاي منتشرشده ۷۰ درصد سپرده هاي بانكي در 
اختيار كمتر از ده درصد مردم و ۳۰ درصد س��پرده ها در 
اختيار ۹۰ درصد مردم است. اهميت دانستن اين موضوع 
از آن جهت است كه بدانيم افزايش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي، درآمد ثروتمندان و دهك هاي پردرآمد كشور را 
افزايش مي دهد و تأثيري بر درآمد دهك هاي متوس��ط 
و پايين درآمدي از محل س��ود بانكي ندارد. از همين رو 
برخي، افزايش نرخ سود به سپرده هاي بانكي را باجي به 
ثروتمندان مي دانند تا فعاًل پول خود را وارد بازار دارايي ها 
نكنند و مسبب افزايش قيمت ها نشوند در حالي كه در 
بسياري از كشورها عكس آن عمل مي شود، بدين صورت 
كه اگر فردي نقدينگي خود را به انگيزه هاي سفته بازانه و 
داللي وارد بازاري نمايد با ابزار ماليات بر عايدي سرمايه 

جريمه مي شود.

  افزايش نرخ رشد نقدينگي و ظهور تورم
 با شدت بيشتر

يكي ديگر از انتقادات به افزايش نرخ س��ود س��پرده هاي 
بانكي، افزايش خلق پول از اين محل است، درواقع اتفاقي 
ك��ه به خصوص در دهه نود ش��اهد آن بودي��م آن بود كه 
بسياري از بانك ها براي اعطاي سود سپرده بانكي اقدام به 
خلق پول كردند، به تعبير ديگر مابه ازاي سود پرداختي به 
سپرده هاي بانكي درآمدي نداشتند و اين شكاف را با خلق 
پول جبران كردند، اين موضوع با افزايش سود سپرده هاي 
بانكي شدت خواهد گرفت، درواقع حتي اگر با افزايش نرخ 
سود بانكي تا حدي از نرخ تورم كاسته شود، اين يك اقدام 
موقتي خواهد بود و با توجه به افزايش نرخ رشد نقدينگي از 
محل افزايش سود بانكي احتمال دارد تورم در آينده با شدت 

بيشتري رخ دهد.

  آي�ا اقتصاد ايران ش�بيه روس�يه اس�ت؟/ چرا 
تجربه هاي شكست خورده بازخواني نمي شود؟

در تشريح چرايي تصميم به افزايش نرخ سود بانكي در 
ايران به اقدام مشابه در كشورهاي ديگر در يكي دو سال 
اخير اشاره مي ش��ود، طرفداران اين سياست به عنوان 
نمونه تجربه موفق روس��يه را ذك��ر مي كنند كه بعد از 
جهش تورم در بحبوحه جن��گ اوكراين با افزايش نرخ 
بهره توانست تورم و ارزش پول ملي خود را كنترل كند. 
در تصوير زير خط مش��كي رنگ ت��ورم و خط آبي رنگ 
نرخ بهره در روسيه را نش��ان مي دهد، همانطور كه در 
تصوير مشخص اس��ت بعد از افزايش نرخ بهره، تورم به 
س��رعت كاهش يافته است. اما دسته اي از كارشناسان 
اقتصادي هم هستند كه مقايسه اقتصاد ايران با روسيه 
را اساسًا اشتباه مي دانند و تشبيه وضعيت اقتصاد ايران 
را به آرژانتين درست تر مي دانند، دليل آن هم ميانگين 
تورم و انتظارات شكل گرفته در پنج سال اخير در ايران، 
روسيه و آرژانتين است؛ ميانگين تورم در پنج سال اخير 
در روس��يه در حدود ۵ تا ۷ درصد بوده اس��ت و شايد از 
همين رو افزايش دفعي نرخ بهره به بيست درصد توانست 
تأثير چشمگيري در كنترل ارزش پول ملي و تورم داشته 
باشد، اما ميانگين تورم در آرژانتين حدود ۴۰ درصد بوده 
است و افزايش نرخ بهره تا ۷۵ درصد نيز نتوانست تورم در 
آرژانتين را مهار كند و تورم در اين كشور تا ۸۰ درصد رشد 
يافت. ميانگين تورم در ايران در پنج سال گذشته بيش 
از ۳۰ درصد بوده است، به خصوص در دو سال اخير تورم 
به بيش از ۵۰ درصد نيز رسيده است و انتظارات تورمي 
با اين ارقام شكل گرفته است، حال با اين شرايط به نظر 
مي رسد اگر بنا بر مقايسه اي هم باشد تورم و انتظارات 

تورمي در ايران بيشتر شبيه به آرژانتين است تا روسيه.



در دومين روز كاري هفته شاخص كل بورس تهران روند 
نزولي به خود گرفت و براي دومين بار در هفته دوم دي ماه 
سرخ پوش ش��د؛ در برابر اين سرخ پوشي بازارهاي موازي 
نيز روند اصالحي به خود گرفتند و ش��اهد اصالح قيمت 
در بازارهاي طال و س��كه و... هستيم. اين وضعيت ناشي از 
سياست هاي دستوري بانك مركزي است و به نوعي عامل 
تغيير وضعيت در بازارهاي مالي ش��ده است. براي نمونه 
قرار است نرخ س��ود افزايش يابد؛ سال 99 بود كه به دليل 
خطاي سياس��ت گذاري برخي از مسووالن، بورس تهران 
به يك باره سقوط كرد و تا به امروز سرمايه مردمي كه تا اين 
سال وارد بورس شده بودند به كمتر از نصف رسيده است. در 
آن سو بانك ها در اين مدت سود سپرده هاي خود را چندان 
تغيير نداده اند و از س��ال 99 تا به امروز سودي در بازه 8 تا 
23 درصد پرداخت مي كنند كه البته عدد 23 درصد رقمي 
غيررسمي است. پرداخت سود باال، مطمئن و بدون ريسك 
باعث مي شود كه برخي از سرمايه گذاران، بانك را به بورس 
ترجيح دهند؛ بدين ترتيب افزايش سود بانكي مساوي با فرار 
سرمايه ها از بورس و ورود آن به بازار پول است. از سوي ديگر 
صالح آبادي، رييس سابق بانك مركزي نيز در چند هفته 
اخير صحبت هاي زيادي در خصوص افزايش نرخ سود بانكي 
كرده بود كه احتماال همين روزها شاهد افزايش نرخ در اين 
حوزه هم باشيم. همچنين در دو روز گذشته بانك ملي پا به 
عرضه رقابت با بورس گذاشته و در تبليغاتي گسترده نوشته 
است: »فرصتي ويژه براي س��رمايه گذاري با اوراق گواهي 
سپرده بانك ملي ايران نرخ سود علي الحساب 23 درصد!« 
هفته گذش��ته يعني 5 دي ماه بود كه انتشار مجوز اوراق 
گواهي توسط بانك مركزي صادر شد. احسان خاندوزي، 
وزير اقتصاد نيز در همين باره گفت كه در مصوبه ش��وراي 
پول و اعتبار جزييات افزايش نرخ سود در قالب اوراق گواهي 
سپرده مصوب و در آن نرخ سود براي هر كدام از سپرده هاي 
كوتاه مدت، بلندمدت و تسهيالت به طور جداگانه نرخي در 
نظر گرفته ش��ده  كه امسال اجرا مي شود. همچنين طبق 
آخرين تصميم شوراي پول حداكثر نرخ سود سپرده هاي 
2 ساله 18 و يك  ساله ها 16درصد است. بنابراين با در نظر 
گرفتن سقف نرخ سود پيشين شاهد افزايش 5 درصدي 
نرخ سود سپرده هستيم. با توجه به اين اظهارات وزير اقتصاد 
مي توان شكست بورس در مقابل بازار پول را ديد. همانطور 
كه گفته شد بازار پول يكي از مطمئن ترين و كم ريسك ترين 
بازارهاي سرمايه گذاري به حساب مي آيد و اكنون با اعالم 
رسمي افزايش نرخ س��ود مي تواند به اوج خود باز گردد و 
تمامي پول هاي سرگردان را جمع آوري كرده و اجازه ندهد 
بازاري همانند بورس مخاطب داش��ته باشد. همانطور كه 
گفته شد بازار پول يكي از مطمئن ترين و كم ريسك ترين 
بازارهاي سرمايه گذاري به حساب مي آيد و اكنون با اعالم 
رسمي افزايش نرخ س��ود مي تواند به اوج خود باز گردد و 
تمامي پول هاي سرگردان را جمع آوري كرده و اجازه ندهد 
بازاري همانند بورس مخاطب داش��ته باشد. ترس از دالر 
فرزين نوسان و كاهش نرخ دالر نيز باعث شده كه بازار سرمايه 
ترس زيادي از وضعيت پيش  رو داشته باشد و در نهايت روند 
نزولي به خود بگيرد. محمدرضا فرزين، رييس بانك مركزي 

در نخستين اظهارنظر خود به عنوان رييس نهاد بازار  ساز از 
تثبيت نرخ حواله نيما در رقم 28هزار و 5۰۰تومان سخن 
گفت.  كارشناسان عقيده دارند كه در شرايط اين چنيني، 
فعاالن بازار احتياط عمل بيشتري به خرج داده و همين امر 
سبب كاهش نوسانات افزايشي مي شود. در نهايت قيمت 
هر برگ اسكناس دالر بازار آزاد در معامالت فردايي روز  هاي 
پاياني هفته گذشته با خروج از كانال تاريخي ۴3 هزار توماني 
در سطوح قيمتي انتهاي كانال 39 تا ۴۰ هزار توماني معامله 
شد. اغلب كارشناسان عقيده دارند كه اين دالر 28 هزار و 
5۰۰ توماني همان دالر ۴2۰۰ توماني اس��ت كه اين بار به 
واسطه تورم و ديگر عوامل به اين قيمت ريسده است. بازار 
هم فعال به دليل اينكه نگران است كه آيا شركت هاي بورسي 
موظف مي شوند ارز خود را به اين قيمت ناچيز بفروشند دارد 
واكنش نشان مي دهد؛ مي دانيد كه شركت هاي بورسي با 
مشقت فراوان مقدار اندكي صادرات دارند و وقتي در سطح 
بنگاه نگاه كنيم چون هم نرخ بهره باال رفته، هم دستمزدها 
افزايش يافته و قيمت مواد اوليه داخلي نيز همراه رشد تورم، 
افزايش داشته است، اگر با اين شرايط بخواهند توليد كنند 
اصال مقرون به صرفه نيست؛ به ويژه اينكه با سختي آن را 
صادر كنند اما در نهايت ب��ا دالر 28 هزار و 5۰۰ تبديل به 
ريال كنند. اين روند در واقع صادرات دس��توري با حاشيه 
سود بسيار كم است كه شركت هاي ما اين كار را نمي كنند؛ 
حداقل تا مهرماه 6 ميليارد دالر كسري تراز تجاري داشته ايم 
و اين تراز تجاري به خاطر نرخ نيما يا نرخ كمتر از بازار آزاد 
بوده است؛ اآلن اگر بخواهيم نيما فاصله بيشتري با بازار آزاد 
پيدا كند هم صادرات از دست مي رود و هم شركت هاي ما 

تمايل به صادرات نخواهند داش��ت! يعني صادرات ديگر 
جذابيت نخواهد داشت و به اين ترتيب كسري تراز بازرگاني 
باال مي رود. اين موضوع باعث شده كه سهامداران ترس از 
ريزش بيشتر بازار س��رمايه داشته باشند و از بورس خارج 
شوند.  داستان سكه نيز مشخص است و اين روزها شاهد 
قيمت سكه در بازارهاي مالي هستيم كه اين كاهش قيمت 
برخي از سرمايه گذاران به دنبال سرمايه گذاري پرسودتر 

هستند و به همين واسطه از بورس خارج مي شوند.

    روند اصالحي بورس تهران
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز يكشنبه، 
11 دي ماه با 26 ه��زار و 119 واحد كاهش در ارتفاع يك 
ميليون و 56۴ هزار واحدي ايستاد.بر اساس گزارش ايرنا؛ 
شاخص هم وزن با چهار هزار و 631 واحد كاهش به ۴6۴ 
هزار و 3۷5 واحد و شاخص قيمت با 2 هزار و ۷5۷ واحد افت 
به 2۷6 هزار و ۴12 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 1۷ هزار و 
319 واحد و شاخص بازار دوم، 58 هزار و 196 واحد كاهش 
را ثبت كردند. روز يكشنبه در معامالت بورس تهران، بيش 
از 12 ميليارد و 88۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 69 هزار و 993 ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
ايران خودرو )خودرو( با 92۰ واحد، سايپا )خساپا( با 1۷9 
واحد، بيمه دانا )دانا( با 1۰8 واحد، شركت سرمايه گذاري 
بهمن )وبهمن( با 1۰1 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 
۴1 واحد و تامين سرمايه لوتوس پارسيان )لوتوس( با ۴۰ 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل صنايع 
پتروشيمي خليج فارس )فارس( با چهار هزار و ۷6۰ واحد، 

ف��والد مباركه اصفهان )فوالد( با يك ه��زار و 861 واحد، 
توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با يك 
هزار و 588 واحد، مل��ي صنايع مس ايران )فملي( با يك 
هزار و ۴۰۴ واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با يك 
هزار و ۴۰۴ واحد و پتروشيمي پارس )پارس( با يك هزار 
و 131 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پايه اين گزارش، روز گذشته نماد ايران خودرو )خودرو(، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، سايپا )خساپا(، 
پااليش نفت تهران )شتران(، پااليش نفت اصفهان )شپنا( 
و فوالد مباركه اصفهان )فوالد( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت اين روز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 2 ميليارد و 8۴2 
ميليون برگه سهم به ارزش 1۰ هزار و 558 ميليارد ريال 
دادوستد شد. شاخص فرابورس نيز روز اخير بيش از 1۰1 
واحد كاهش داشت و به 2۰ هزار و 2۴ واحد رسيد. در اين 
بازار بيش از 6 ميليارد و 189 ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز فرابورس 
بيش از 361 هزار و 116 نوبت بود. بيمه پاسارگاد )بپاس(، 
س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، بهمن ديزل )خديزل(، 
اعتباري ملل )وملل( و بيمه كوثر )كوثر( تاثير مثبت بر 
اين شاخص داش��تند. در ادامه پليمر آرياساسول )آريا(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، آهن و فوالد غدير ايرانيان 
)فغدير(، تجلي توسعه معادن و فلزات )تجلي(، پااليش 
نفت الوان )شاوان( و شركت سرمايه گذاري مالي سپهر 

صادرات )وسپهر( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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آفتي كه امان بورس
را بريده است

بورسنيوز| محمد سماواتي، كارشناس بازار سهام مطرح 
كرد: با افزايش نرخي كه در دالر ديده شد، ورود شاخص در 
كانال يك ميليون و 6۰۰ هزار واحد چندان تعجب برانگيز 
نيست. اين ارقام تداوم پيدا مي كند، اما با اين سرعت افزايش 
در بازار خريد بسيار پر ريسك است. بودجه در مجلس است 
كه مي تواند س��وددهي شركت هاي بورسي را متأثر كند، 
از طرف��ي نرخ بهره 23 درصدي هم ام��كان اعمال دارد و 
همچنين درباره سياست دولت براي نرخ نيما براي رشد 
و ثبات آن ابهام وجود دارد؛ تمام اين عوامل ريس��ك هاي 
هس��تند كه مي توانند منجر به اصالحي در بازار ش��وند. 
احتمال تداوم در اين روند وجود دارد، ولي بي ش��ك اين 
دست تحركات بدون اصالح نگران كننده است و مي تواند 
عامل تكرار اتفاقات سال 99 شود. زماني كه تمام بازار رنگ 
سبز به خود بگيرد چندان منطقي به نظر نمي رسد و اين 
رفتار آيينه ادوار قبل است.اين فعال بورسي تشريح كرد: 
پيشتازي فلزات اساسي در معامالت روز هاي گذشته، بيشتر 
ناش��ي از افزايش نرخ در بورس كاال )در ميلگرد و تيرآهن 
رش��د قابل توجه داشت( و افزايش قيمت جهاني به دليل 
كاهش كرونا صفر چين )مس، فوالد و روي رشد كرده است 
و احتمال افزايش تقاضا وجود دارد( بود. مي توان گفت اين 
موضوع هم عامل خارجي داشته و هم عامل داخلي داشته 
است. پس از تعيين ارزش دالر توافقي براي قيمت گذاري 
قيمت پايه محصوالت در بورس كاال 2 اتفاق رخ مي دهد، در 
كوتاه مدت اين اقدام بي شك مثبت است چراكه شكاف ميان 
نرخ نيما و توافقي كم مي شود، ولي از طرفي تسليم شدن در 
مقابل تورم را هم به همراه دارد. بايد گفت تورم انتظاري 65 
تا ۷۰ درصدي براي سال آينده متصور هستيم. وي افزود: 
در مرحله دوم اين اقدام، متوليان به دنبال باال بردن عرضه 
ارز )بسياري از شركت ها كه با نرخ نيما بايد فروش داشته 
باشند اين عمل را به دليل اختالف 13 هزارتوماني متوقف 
كرده اند( است. بر اين مبنا بايد نرخ بازار آزاد را دنبال كرد 
چراكه اخبار ضدونقيض )برخي گزارش ها ميداني حاكي از 
آن است كه دولت دالر تاريخ پايين را عرضه مي كند.( در اين 
باره زياد است. به نظر مي رسد كه احتمال توافق چندان از 
بين نرفته است، چراكه سفر رييس آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و موضوع غني سازي كشورمان همچنان مطرح است. 
بايد ديد واكنش جهانيان چيست شايد توافقي صورت گيرد 
كه ممكن است شك ارزي را در بازار منجر شود. سماواتي 
در پايان گفت: با در نظر گرفتن روند بورس بايد گفت كه 
صعودي است، اما اينكه درروند صعودي بايد تمام بازار 
سبز باشد درست نيست. معتقدم در شرايطي كه، هم 
نماد هاي كه با رشد دالر سود مي كنند مثبت هستند و 
هم آن دست از نماد هاي كه با رشد دالر زيان مي كنند، 
مثبت هستند بازار منطقي نيست. از طرفي در بازاري كه 
دچار هيجان است دامنه نوسان مثبت و منفي ۷ افت 
به حس��اب مي آيد. بخش زيادي از بازار صف خريدي 
شده است كه 3 روز آن 22.5 درصد مركب مي  شود، اين 
موضوعات در صورت ادامه دار شدن امان بورس را مي برد.

استفاده از ظرفيت شركت سهامي عام 
براي تامين مالي پروژه هاي نيمه تمام

باشگاهخبرنگاران|وحيد روشن قلب، مدير نظارت 
بر بازار اوليه سازمان بورس گفت: با هدف تسهيل روند 
استفاده متقاضيان از ظرفيت شركت هاي سهامي عام 
پروژه، ب��راي تامي��ن مال��ي پروژه ه��ا، اصالحاتي در 
دستورالعمل مصوب سال گذشته انجام شد. روشن قلب 
گفت: يكي از ابزار هاي موجود براي تامين مالي پروژه هاي 
نيمه تمام در بازار سرمايه كه موسسين آن نياز به نقدينگي 
براي تكمي��ل آن دارند، اس��تفاده از ظرفيت ش��ركت 
سهامي عام پروژه است كه سال گذشته دستورالعمل آن 
به تصويب هيات مديره سازمان بورس رسيد. امسال نيز با 
هدف تسهيل روند استفاده متقاضيان از اين ظرفيت براي 
تامين مالي پروژه ها، اصالحاتي در اين دستورالعمل انجام 
شد؛ و بر آساس آن روش هاي تامين مالي پروژه از طريق 
اين دستورالعمل به شرح زير است:  1. تاسيس شركت هاي 
سهامي عام جديد كه در اين روش پروژه موجود، به عنوان 
آورده غيرنقد موسسين به شركت آورده مي شود و اين 
داراي��ي به عالوه آورده نقدي موسس��ين و آورده نقدي 
سرمايه گذاران طي پذيره نويسي، سرمايه اوليه شركت را 
تامين مي كنند. 2. تاسيس شركت هلدينگ سهامي عام 
كه در اين روش آورده غيرنقدي موسسين، شامل ارزش 
شركت هايي است كه در حال تكميل پروژه هستند. 3. 
انجام افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم از سهامداران 
فعلي كه در اين روش، پذيره نويس��ان سهامدار شركت 

موجود شده و از اين طريق پروژه تامين مالي مي شود.

واكنش بورس به
افزايش نرخ سود بين بانكي

اكواي�ران| ن��رخ س��ود بين بانك��ي يك اب��زار مهم 
اقتصادي محس��وب مي ش��ود كه بانك مركزي براي 
سياس��ت گذاري هاي پولي خ��ود از اين ابزار اس��تفاده 
مي كند. افزايش يا كاهش نرخ بهره بين بانكي مي تواند 
اثرات عديده اي بر جريان اقتصادي كشور داشته باشد. بازار 
بورس و اوراق بهادار نيز از تأثيرات اين ابزار پولي بي بهره 
نيست. نرخ سود بين بانكي تأثيرات زيادي بر قيمت سهام 
در بازار مي گذارد. برآيند اين تأثيرات را مي توان معكوس 
با روند نرخ س��ود بر سهام ها دانست. زماني كه نرخ سود 
بين بانكي افزايش مي يابد؛ سود مورد انتظار سهامداران 
افزايش مي يابد و بازدهي باالتري آنها را راضي مي كند. از 
طرفي ديگر ما در مدل هاي ارزش گذاري سهام، از نرخي 
به نام نرخ تنزيل استفاده مي كنيم و جريان    هاي نقدي و 
سود هاي آتي را بر مبناي نرخ تنزيل تعديل مي كنيم. حال 
بايد توجه كرد كه هر چقدر نرخ بهره بيشتر افزايش پيدا 
كند، سبب مي شود كه اثر نرخ تنزيل بيشتر شود و قيمت    
سهام بيشتر كاهش مي يابد. هرچه نرخ بهره بيشتر كاهش 
پيدا كند، اثر نرخ تنزيل كمتر شده و قيمت سهام بيشتر 
افزايش پيدا مي كند. روند نرخ بهره بين بانكي و شاخص 
كل بورس تهران از ابتداي سال 1۴۰۰ نشان مي دهد 
كه با كاهش نرخ سود، شاخص كل بورس تهران حمايت 
مي شود. اين تأثير را مي توانيد در بازه زماني خرداد ماه 

1۴۰۰تا شهريور ماه همين سال مشاهده كنيد.

بورس، ارزنده ترين و
كم  ريسك ترين بازار مالي كشور

بازارسرمايه|محمدعلي احمدزاد اصل مديرعامل 
شركت س��رمايه گذاري اهتمام ايرانيان در خصوص 
وضعيت فعلي بورس بيان كرد: به نظر مي رس��د بازار 
س��رمايه روندي را طي مي كند ك��ه نقدينگي كم كم 
وارد اين بازار مي ش��ود و در چند روز گذش��ته شاهد 
ورود تدريج��ي پول حقيقي به بازار س��رمايه بوديم و 
بايد از اين روند اس��تقبال و حمايت شود. اين شرايط، 
نقطه مثبتي براي بورس اس��ت و هرچن��د اين روند 
بس��يار ماليم بوده، اما تداوم خواهد داشت. وي افزود: 
بازارهاي موازي بازار سرمايه، بسيار پر ريسك شده اند 
و علي رغم خروج نقدينگي از كلي��ت اقتصاد، به نظر 
مي رسد تنها بازار بي حاشيه، امن و ارزشمند كه مي تواند 
نقدينگي جذب كند، بورس باش��د؛ مشروط بر آنكه 
مردم هم حرفه اي ت��ر به اين بازار ورود كرده و از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري يا سبدگردان ها اقدام به 
سرمايه گذاري در اين بازار كنند. با توجه به تورم موجود، 
سرمايه گذاري حرفه اي در بازار سرمايه مي تواند ارزش 
پول مردم را حفظ كند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
ضمن تاكيد بر تاثير افزايش ن��رخ ارز بر وضعيت بازار 
س��رمايه اظهار كرد: با توجه به سياست هاي دولت و 
نگراني ها بابت كس��ري بودجه، انتظار كاهش نرخ ارز 
در ب��ازار آزاد نمي رود. افزايش ن��رخ ارز اثر مثبتي هم 
بر بازار سرمايه خواهد داش��ت؛ البته مشروط بر آنكه 
دولت با وضع عوارض صادراتي يا ماليات و... در س��ود 
شركت ها دست اندازي نكند. كما اينكه در دوره هاي 
قبل هم شاهد چنين اتفاقي بوده ايم. اما اگر دولت به طور 
شفاف در مورد برنامه هاي آتي خود صحبت كند و اين 
اطمينان خاطر به بازار سرمايه داده شود كه قرار نيست 
ريسك جديدي به شركت هاي بورسي تحميل شود، 
حتمًا با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و افزايش نرخ 
ارز، بازار سرمايه پتانسيل جذب نقدينگي  و رشد خواهد 
داشت. احمدزاد اصل ادامه داد: نكته حائز اهميت اين 
جاست كه نقدينگي به جاي فعاليت هاي سوداگرانه در 
بازار سهام، بايد به سمت توليد هدايت شود و تسهيل 
افزايش سرمايه شركت ها، يكي از راهكارهايي است كه 
مي تواند به اين مهم كمك كند. در اين صورت نقدينگي 
به سمت بازار سرمايه هدايت شده و با ورود نقدينگي 
به شركت ها و رونق توليد در كشور، دولت هم از محل 
ماليات اين شركت ها، منافع بيشتري كسب خواهد 
كرد. وي در معرفي صنايع برتر براي سرمايه گذاري 
گفت: متاسفانه جذب سرمايه در شركت ها صورت 
نمي گيرد و اگر تدبيري انديشيده شود كه نقدينگي 
به س��مت توليد و اجراي طرح هاي توس��عه اي در 
صنايع هدايت شود، قطعاً صنايع مادر علي الخصوص 
صنايع وابسته به حوزه نفت و گاز و پتروشيمي و نيز 

معدني ها، براي سرمايه گذاري جذاب خواهند بود.

ادامه پينگ پنگ
بورس كاال و صمت

پينگ پنگ بورس كاال و وزارت صمت ادامه يافت؛ ظهر 
روز ش��نبه بورس كاال در بيانيه اي اقدام خود در قبال 
تغيير نرخ محاسبه ارز محصوالت پتروشيمي، فوالدي 
و... را قانوني ش��مرد. ب��ورس كاال در واكنش به انتقاد 
وزارت صمت مبني بر غيرقانوني بودن ابالغيه جديد 
بورس كاال در خصوص تغيير مبناي محاسبه كاال از نرخ 
نيما به نرخ توافقي، ضمن اشاره به قانوني بودن اين كار 
اعالم كرد: با توجه به تغييرات سياستي بانك مركزي 
در خصوص نرخ ارز توافقي و ابهامات ناشي از آن، اجراي 
ابالغيه اخير، به تعيين و تكليف موضوع در ستاد تنظيم 
بازار موكول خواهد ش��د. روز چهارش��نبه نيز وزارت 
صمت در ابالغيه اي دستورالعمل اخير بورس كاال را كه 
روز دوشنبه منتشر شده بود را رد كرد؛ اين اقدام پس 
از واكنش سريع صنايع ملي پتروشيمي درحمايت از 
صنايع پايين دس��تي رخ داد. از سوي ديگر با توجه به 
سخنان رييس جديد بانك مركزي نسبت به نرخ ثابت 
28هزار و5۰۰ توماني نيما در يك س��ال پيش رو، اگر 
محاسبه نرخ نيما براي صنايعي چون پتروشيمي و فوالد 
همچنان بانرخ نيما باقي بماند سودآوري شركت هاي 
اين صنايع كه از قضا جزو بزرگ ترين شركت هاي بازار 
سرمايه محسوب مي شوند را تحت تاثير قرار مي دهد؛ 
اين موضوع سبب شده است تا كارشناسان اين حوزه، 
خروج پول از بازار سرمايه را مطرح كنند تا اين اقدام 
وزارت صمت نوعي هشدار براي صنايع بزرگ بازار 
سرمايه اطالق ش��ود. بورس كاال اقدام اخير خود را 
در جهت كاهش رانت به دليل ايجاد پتانسيل اين 
اق��دام پس از افزايش نرخ ارز مطرح كرده اس��ت. از 
س��وي ديگر بورس كاال همچنان معتقد است نهاد 
تصميم گير راجع به اطالعيه تغيير نرخ محاس��به 
محصوالت در بورس كاال سازمان تنظيم بازار است.

عرضه هاي اوليه
از سر گرفته خواهد شد؟

محمود گ��ودرزي، مديرعامل ش��ركت بورس تهران 
در خصوص ادام��ه عرضه اوليه ها گف��ت: برنامه هاي 
عرضه هاي اوليه را بعد از اينكه تش��ريفات قانوني طي 
شود به زودي از سر خواهيم گرفت. وي ادامه داد: بايد 
يك سري فرآيند ها براي عرضه هاي اوليه طي، بحث 
ارزش گذاري يك بازنگري شود و اينكه گزارشگري هاي 
مالي به شكل كامل در كدال افشا شود و اطمينان كافي 
در اين خصوص كسب شود. به اميد خدا در اولين فرصت 
عرضه هاي اوليه متناس��ب با شرايط بازار از سرگرفته 
خواهد ش��د. گودرزي در پاسخ به اين سوال كه عرضه 
اوليه قبل از پايان سال داريم گفت: متناسب با شرايط 
اگر ش��رايط بازار خوب و مناسب باشد حتما. او افزود: 
ترتيب خاصي براي عرضه اوليه را نمي توان گفت، اما 
يك شركت سيماني، يك شركت هلدينگ فوالدي، يك 
شركت هلدينگ سرمايه گذاري و چند شركت متنوع 
ديگر هستند. گودرزي در خصوص توقف عرضه اوليه ها 
گفت: به سبب شرايط بازار اين توقف روند به وجود آمد.

»تعادل«بررسيميكند

ريزش دستوري بازار

كاموديتي ها سال 2022 را چگونه گذراندند؟

چالشبرايخودروسازان

سال 2۰22 با تمام فراز و نشيب هايش براي اقتصاد جهاني به 
پايان رسيد و در اين ميان كاموديتي ها نيز با روزهاي متفاوتي 
همراه بودند كه اغلب در آن روزهاي سرخ  رنگي به خود ديدند. 
با اين وجود اما اين سال براي همه يكسان به پايان نرسيد و به 
دليل رخدادهاي مختلف، برخي توانستند جشن كريسمس 
را با شادي به پايان برسانند و برخي نيز با كوله  باري از اندوه به 
پيشواز سال جديد ميالدي رفتند. بر اساس گزارش فرداي 
اقتصاد؛ جدال بانك هاي مركزي با اژدهاي تورم از نيمه دوم 
سال 2۰22 كه همچنان نيز ادامه دارد و به سال بعدي نيز 
منتقل مي ش��ود، از تاثيرگذارترين عوامل بر روند قيمتي 
كاموديتي ها بود و اجازه تداوم رشدهاي رويايي سال 2۰21 
و نيمه ابتدايي 2۰22 را به آنها نداد. برطرف شدن همه گيري 
كرونا در اكثر كشورهاي دنيا با واكسيناسيون جهاني كه منجر 
به بازگشت قدرتمند تقاضا شد، در كنار بسته هاي حمايتي 
دولت ها براي شروع دوباره فعاليت شركت ها و صنايع، قيمت 
كاموديتي ها را وارد يك ابر رالي صعودي كرد تا برخي از آنها به 
سقف هاي تاريخي خود نزديك شوند و حتي آن را پشت سر 
بگذارند. اين روزهاي خوش اما دوام زيادي نداشت و اتفاقات 
مختلف دست به دست هم داد تا شرايط براي كاالها به شكل 
ديگري رقم بخورد. همه چيز از حضور دوباره اژدهاي تورم 
در اقتصاد جهاني شروع شد، جايي كه سرعت رشد شاخص 
قيمت مصرف كننده در كشورهاي توسعه يافته به قدري 
باال بود كه بانك هاي مركزي را به افزايش ش��ديد نرخ بهره 

مجاب كرد. رشد نرخ تورم ساالنه امريكا به باالي 9 درصد، 
فدرال رزرو را بر آن داشت كه با سرعت بااليي با افزايش نرخ 
بهره خود به آن پاسخ دهد و اين نرخ را به سطح ۴.5 درصد 
برساند كه از سال 2۰۰۷ تاكنون تكرار نشده بود. در حوزه اروپا 
و انگليس نيز شرايط به همين منوال پيش رفت و بانك هاي 
مركزي آنها نيز نرخ هاي خود را در واكنش به تورم هاي بيش 
از 1۰ درصدي كاهش دادند و طبق گفته سياست گذاران، 
اين روند همچنان تا رسيدن تورم به هدف 2 درصدي ادامه 

خواهد داشت. در اين ميان اما اتفاقات ديگري نيز رخ داد كه 
اثر كمتري از سياست هاي انقباضي نداشت. شروع جنگ 
روس��يه و اوكراين اگرچه در ابتدا به دليل كاهش عرضه به 
رشد قيمت ها منجر ش��د اما در ادامه به دليل تحريم هاي 
اروپا عليه مسكو، دامپينگ هاي سنگيني از سمت روسيه در 
بازارهاي جهاني رخ داد كه قيمت ها را تا حد زيادي در برخي 
كاالها به خصوص فلزات اساسي با كاهش زيادي همراه كرد. 
كاهش سرعت رشد اقتصادي چين، محدوديت هاي كرونايي 

سياست كوويد-صفر اين كشور، ركود سنگين در بازار مسكن 
آن و... نيز به سمت تقاضا ضربه زيادي وارد كرد تا كاموديتي ها 
در سال 2۰22 با دوران سختي روبرو باشند. در اين ميان اما 
همانطور كه در نمودارها پيداست، تمامي كاموديتي ها در 
نهايت رنگ سرخي به خود نگرفتند و توانسته اند با اندك 
بازدهي مثبتي به استقبال جشن كريسمس بروند. طال كه به 
عنوان يك دارايي امن در طول ساليان دراز شناخته مي شود، 
با تشديد ريسك هاي سياسي و اقتصادي، اخيرا با افزايش 
تقاضا به خصوص از سمت بانك هاي مركزي دنيا مواجه است 
كه توانسته قيمت آن را به بيش از 18۰۰ دالر برساند و يك 
بازدهي 2 درصدي را ثبت كند. از سمتي نفت نيز با وجود 
كاهش هاي شديدي كه از سقف خود تجربه كرد، سال را 
با بازدهي مثبت 5 درصدي به پايان رسانده كه عمده دليل 
آن به بازگشت تقريبي تقاضاي كشور چين، كمرنگ شدن 
احتمال احياي برجام، احتمال كاهش عرضه از س��مت 
روسيه و... مرتبط است. با تمام اين تفاسير، چشم انداز براي 
سال 2۰23 همچنان روشن نيست و تداوم سياست هاي 
انقباضي، ادامه دار شدن جنگ روسيه و اوكراين، افزايش 
تعداد مبتاليان به كرونا در كشور چين و صحبت از شيوع 
دوباره در س��طح جهاني، احتمال باالي ش��روع يك 
دوره ركود اقتصادي در دنيا و...، اجازه تكرار رشدهاي 
رويايي را به كاموديتي ها نمي دهد اما پيش بيني ها نيز 
نشاني از شروع دوباره يك روند نزولي سنگين ندارند.

صنعت خودرو در س��ال جاري دس��ت خوش تغييراتي از 
محل واگذاري س��هام  بلوكي خود شده اس��ت. از طرفي 
برخي كارشناس��ان معتقدن��د تا زماني ك��ه چالش هاي 
س��مت سياس��ت گذاري صنعت خ��ودرو مانند تحميل 
س��رمايه گذاري ها و تسهيالت دس��توري، تحميل مازاد 
نيروي انساني )عدم تعادل سرانه توليد خودرو به ازاي هر نفر 
نيروي كار( و قيمت گذاري دستوري برطرف نشود؛ انگيزه 
ورود سرمايه گذار براي خريد بلوكي سهام  تودلي، توثيقي و 
دولتي دو خودروساز برطرف نخواهد شد. چالش هاي موثر 
بر صورت هاي مالي خودروس��ازان كه از سمت رگوالتور 
يا سياس��ت گذار ايجاد شده اس��ت، به عنوان مهم ترين و 
ريشه اي ترين عامل زيان خودروس��ازان مطرح مي شود؛ 
به همين سبب با تقسيم چالش هاي خودروسازان به سه 
بخش ابرچالش، چالش و ريزچالش مي توان يكي از داليل 
زيان انباشته بيش از 6۰هزار ميليارد توماني خودروسازان را 
نشان داد. اين موضوع، نخست در تحميل سرمايه گذاري ها 

و تسهيالت دستوري خود را نش��ان داده است كه شامل 
س��هامداري ش��ركت هاي زيرمجموعه و شناسايي سود 
غيرواقعي و وام هاي ارزي مي ش��ود كه پ��س از برجام دو 
عامل رشد نرخ ارز و بهره ارزي اين تسهيالت، هزينه مالي 
خودروسازان را به صورت تصاعدي رشد داده است؛ تاجايي 
كه بي��ش از ۴5 درص��د از زيان خالص 2۰ه��زار ميليارد 
توماني خوردوس��ازان در سال 1۴۰۰ را به خود اختصاص 
داده است. اين موضوع در شركت سايپا به مراتب وخيم تر 
اس��ت؛ بر اس��اس آمارهاي فرداي اقتصاد به اين دليل كه 
نسبت هزينه هاي مالي به بهاي تمام شده در اين شركت 
در زمان اوج خود 3۰ و اكنون نزديك به 1۰ درصد اس��ت. 
ايران خودرو در اين شاخص از وضعيت نسبتا مناسب تري 
برخوردار است؛ اين شركت هم اكنون با نسبت هزينه مالي 
به بهاي تمام شده 9درصد نشان داده است كه عمده عامل 
زيان »خودرو« به بحث هزينه هاي توليد باال بازمي گردد. از 
سوي ديگر شركت سايپا به دليل دريافت مجوزهاي افزايش 

نرخي كه به س��بب ورود ماشين هاي جديد به خط توليد 
دريافت مي كرد، در نيم س��ال 1۴۰1 از زيان خارج ش��ده 
اس��ت. اين دو شركت همچنين به سبب وام هاي ارزي كه 
در سال هاي گذشته دريافت كرده اند، با چالش هاي ديگري 
نيز مواجه شدند. افزايش نرخ ارز و بهره ارزي اين وام ها كه 
بخش زيادي از هزينه هاي غيرتوليدي اين شركت ها را به 
خود اختصاص داده اس��ت؛ س��همي ۴۷ درصدي از زيان 
خالص اين دو خودروساز در سال 1۴۰۰ داشته است.صنعت 
خودرو در ايران همواره به عنوان يكي از صنايعي كه همواره از 
بهره وري پايين برخوردار است، شناخته مي شود. به همين 
دليل گاليه هاي ناش��ي از زيان به ازاي توليد هر خودرو را 
از خودروس��ازان مي شنويم كه عمدتا ريشه در بهاي تمام 
شده بسيار باال دارد. بهاي تمام شده خودروسازان عمدتا به 
دليل عدم تناسب عوامل مهم در هزينه هاي سرباز و ساير 
هزينه ها است كه با بررسي كامل تر صورت هاي مالي اين دو 
خودروساز، تعداد باالي نيروي كار توليدي و غيرتوليدي را 

مشاهده مي كنيم كه براي ايران خودرو حدود ۷هزار ميليارد 
تومان و براي س��ايپا حدود 3هزار ميليارد تومان هزينه به 
 دنبال داشت. شاخص بهره وري در صنعت را مي توان با به 
دست آوردن سرانه درآمدزايي شركت به ازاي هر نفر نيروي 
كار توليدي سنجيد. با اين حال از آنجايي كه قيمتگذاري 
دستوري در صنعت خودرو منجر به عدم النفع خودروسازان 
در ايران شده است، به نظر مي رسد اين معيار چندان معتبر 
نباش��د. اما نكته قابل توجه ديگ��ر در صورت مالي اين دو 
خودروساز س��هم قابل توجه حقوق و دستمزد نيروي كار 
توليد است. هزينه حقوق و دستمزد پرسنل توليدي در 
ايران خودرو بيش از ۷5 درصد و در سايپا بيش از 6۰ درصد 
هزينه هاي س��ربار اين دو خودروساز را شامل مي شود. 
حال بايد ديد به زمين بازي نامناسبي كه سياست گذار 
براي بازيگران اين صنعت به وجود آورده است، تا چه حد 
مي تواند نظر س��رمايه گذاران براي خريد سهام بلوكي، 
سهام توثيق و دولتي اين دو خودروساز به خود جلب كند. 



مجيد اعزازي|
 نبض بازارهاي »معامالتي« و »ساخت و ساز« حاكي 
از تشديد عاليم بيماري هلندي اقتصاد ايران هستند. 
از سويي براي دومين ماه متوالي، در آذرماه تورم ماهانه 
مسكن در تهران باالتر از تورم عمومي ايستاد، از سوي 
ديگر، در ماه گذشته، تعداد معامالت ملك در پايتخت 
براي چهارمين بار در س��ال جاري باالت��ر از 10 هزار 
فقره در ماه حجم گرفت. همگرايي اين دو ش��اخص، 
حاكي از افزايش معامالت غيرمصرفي )سرمايه اي و 
سفته بازانه( است. چه آنكه به علت جهش هاي مكرر 
قيمت ها، خريد مسكن با متوسط قيمت هر متر 48 
ميليون و 73 هزار تومان دور از دسترس عموم مردم و 
متقاضيان مصرفي قرار گرفته است و از اين منظر، رشد 
27 درصدي تعداد معامالت در آخرين ماه پاييز عادي 
قلمداد نمي شود. به عبارت ديگر، رشد پيوسته قيمت 
اسمي مسكن طي ماه هاي آبان و آذر در فضاهايي باالتر 
از نرخ تورم عمومي ماهانه نشان مي دهد كه همزمان 
با افزايش انتظارات تورمي ناشي از افزايش نقدينگي و 
قيمت دالر، و در پي آن، رشد فعاليت هاي غيرمولد و 
التهاب در بازارهاي موازي، بازار مسكن نيز بار ديگر از 
سوي برخي سرمايه گذاران و سفته بازان كالن به عنوان 
محلي براي فعاليت هاي غيرمولد شناسايي شده است.

پي��ش از اين، »تعادل« در گ��زارش تحوالت آبان ماه 
بازار مس��كن تهران با تيتر »آتش انتظارات تورمي به 
خرمن مسكن« در واكنش به تورم 6.8 درصد ملك در 
دومين ماه پاييز، اين س��ئوال را مطرح كرد كه آيا اين 
تورم، »تب زودگذر است يا عالمت عود بيماري هلندي 
اقتصاد ايران؟« با توجه به قرارگيري تورم ماهانه مسكن 
در سطوح باالتر از تورم عمومي در آذرماه و همچنين 
رشد غيرعادي تعداد معامالت در شرايط ركود تورمي 
بازار معامالتي ملك، اينك پاسخ اين سئوال روشن شده 
اس��ت كه عاليم بيماري هلندي اقتصاد بار ديگر عود 
كرده است و خود را در بازار ملك نشان داده است. تنها 
با يك حساب سرانگشتي مي توان برآورد كرد كه ارزش 
معامالت ملكي انجام شده در پايتخت طي آذرماه سال 
جاري، دستكم حدود 40 هزار ميليارد تومان )حدود 

يك ميليارد دالر( بوده است. 

   افت فعاليت هاي ساختماني در آذر
همزمان با تحوالت بازار مس��كن طي ماه هاي آبان و 
آذر، فعاليت هاي س��اختماني در بازار س��اخت و ساز 
نيز در ادامه روند نزولي خ��ود به طور معناداري دچار 
افت ش��ده اس��ت و در عين حال، قيمت خريد مواد 
اولي��ه و قيمت فروش محصوالت ني��ز افزايش يافته 
است. معناي واگرايي افت فعاليت هاي ساختماني با 
رشد همزمان قيمت ها در بازار ساخت و ساز، در كنار 
وضعيت معامالت ملك ط��ي دو ماهه اخير به خوبي 
نشان مي دهد، كه بيماري هلندي اقتصاد ايران حتي 
در دوره كمبود درآمدهاي نفتي نيز عود كرده است و 
مسكن همراه با ساير دارايي هاي مصون از »تورم« به 

پناهگاه پول داغ تبديل شده است. 

   وضعيت بازارهاي موازي
اگر چه در آذرماه سال جاري، رشد يا بازدهي مسكن 
در قي��اس با س��اير بازارهاي م��وازي در رده آخر قرار 
گرفته اس��ت، اما از آنجا كه در بازار مس��كن با اعداد 
بزرگ مواجه هستيم، هر نوس��ان كوچك در قيمت 
مل��ك مي تواند، پيامده��اي بزرگي را ب��راي اقتصاد 
خانوار رقم بزند. خانواري كه درآمدهاي ماهانه آن در 
خوش بينانه ترين حالت، كفاف هزينه هاي روزمره او را 
مي دهد. در ماه گذشته سكه با بازدهي 15.08 درصد 
در رده اول بازارهاي موازي قرار گرفته و توانسته است 

با دو بال رشد قيمت دالر و رشد قيمت جهاني اونس 
باالتر از همه بازارها پرواز كند. در رده دوم، دالر با بيش 
از 10.34 درصد بازدهي در آذرماه قرار گرفته اس��ت. 
دالري كه در سال هاي اخير به نماگر انتظارات تورمي 
در اقتصاد ايران تبديل ش��ده است و با هر افت و خيز 
آن، ساير بازارها نيز دچار نوسان مي شوند. بازار سهام 
نيز تحت تاثير رش��د دالر در آذرماه شرايط بهتري را 
سپري كرد و پول حقيقي كمتري از آن خارج شد و به 
اين ترتيب توانست بازدهي 6.2 درصدي را رقم بزند. 
برخالف رشد دسته جمعي قيمت ها در همه بازارها، 
نرخ تورم عمومي ماهانه 2.8 درصد ثبت ش��د. به باور 
برخي از كارشناس��ان در صورتي كه در ماه گذشته، 
قيمت دالر دچار نوسان شديد نمي شد، تورم عمومي 
نيز در رقم هاي كمتر از عدد 2 )حدود 1.5 درصد( آرام 
مي گرفت. هر چند تحقق چنين رقمي نيز در بازه زماني 

يك ماه قابل توجه و مورد پذيرش نيست.

   افت شتاب رشد قيمت اسمي مسكن
اگر چه قيمت اس��مي مس��كن تهران طي آبان سال 
جاري با افزايش 3 ميليون توماني رشد 6.8 درصدي 
را ثبت كرد، اما در آذرماه قدري از شتاب رشد قيمت 
اسمي ملك گرفته شد و صرفا يك ميليون و 370 هزار 
تومان به متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران 
افزوده شد. آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، 
در آذر ماه س��ال جاري، متوسط قيمت هر متر مربع 
زيربناي واحد مس��كوني معامله شده در شهر تهران 
48 ميليون و 73 هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب افزايش 2.9 و 47.5 
درصدي را نشان مي دهد. به گزارش بانك مركزي، 
در مي��ان مناطق 22گانه ش��هرتهران، بيش��ترين 
متوس��ط قيمت يك متر مربع زبربناي مس��كوني 

معامله شده معادل 94 ميليون و 410 هزار تومان به 
منطقه يك و كمترين آن با 24 ميليون و 490 هزار 

تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. 

   منطقه يك همچنان مي تازد
بر اساس اين گزارش، بررسي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده در تهران به تفكيك عمر بنا در 
آذر س��ال جاري حاكي از آن است كه از مجموع 10 
هزار و 184 واحد مس��كوني معامله شده، واحدهاي 
تا 5 سال ساخت با سهم 29 درصد بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده اند. با وجود اين، سهم مذكور 
در مقايسه با آذر س��ال قبل حدود 4.2 واحد درصد 
كاه��ش يافته و در مقابل به س��هم واحدهاي با عمر 
باال در گروه هاي 11 تا 15 س��ال، و بيش از 20 سال 
ساخت افزوده ش��ده اس��ت. توزيع تعداد معامالت 
انجام شده بر حس��ب مناطق مختلف تهران در آذر 
سال جاري نيز حاكي از آن است كه از ميان مناطق 
22 گانه ش��هر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصد از 
كل معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه 
را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 10 
و 2 به ترتيب با س��هم هاي 9.4 و 9.3 درصدي از كل 
معامالت انجام شده در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

   برترين هاي بازار آذرماه
بر اساس گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن 
تهران، توزي��ع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني 
معامله شده در آذر سال جاري نشان مي دهد كه به 
لحاظ مساحت، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي 
كمتر از 80 متر مربع، س��همي معادل 56.6 درصد 
از معامالت انجام ش��ده را به خ��ود اختصاص دادند. 
همچنين 57.5 درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي 

كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در اين 
ماه )كمتر از 48 ميلي��ون و 73 هزار تومان( معامله 
ش��ده و 46.1 درصد از معامالت نيز ب��ه واحدهاي 
مسكوني با ارزش هر واحد كمتر از 3 ميليارد تومان 
اختصاص داشته است.  بر اساس اين گزارش، بررسي 
شاخص كرايه مس��كن اجاري در شهر تهران و كل 
مناطق ش��هري در آذر ماه سال 1401 نشان دهنده 
رشد به ترتيب معادل 2.5 و 3 درصد نسبت به ماه قبل 
است. رشد شاخص مزبور در آذر سال جاري در تهران 
و كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به 

ترتيب معادل 41.3 و 46.4 درصد است.

   هشدار درباره ركود ساخت و ساز
ي��ك روز پس از انتش��ار گ��زارش بان��ك مركزي از 
تحوالت بازار مس��كن تهران، اتاق تع��اون نيز نتايج 
به دس��ت آمده از بررس��ي آماري اظه��ارات فعاالن 
ساختماني 94 ش��ركت بزرگ در گروه هاي ساخت 
بنا، مهندس��ي عمران و فعاليت هاي س��اخت و ساز 
تخصصي ساختمان را منتشر كرد. اين نتايج نشان 
مي دهد، ش��اخص كل س��اختمان در آذرماه به رقم 
40.95 رس��يده اس��ت. از آنجا كه اين عدد زير 50 
است، وضعيت اين صنعت در آذرماه همچنان ركودي 
ارزيابي مي شود. بر اساس نتايج حاصل از طرح شامخ 
كل س��اختمان كه نمايانگر افت و خيز نوسان هاي 
بازار س��اخت و س��از به روايت مديران و فعاالن اين 
حوزه به شمار مي رود، در ماه گذشته عدد مولفه هاي 
»قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز« و »قيمت 
محصوالت توليد شده و خدمات ارايه شده« افزايش 
يافته اس��ت كه عموما ناشي از تش��ديد تحريم ها و 
همچنين اثرات نوس��ان نرخ ارز در چند ماه گذشته 
قلمداد شده است.   در گزارش اتاق تعاون از تحوالت 
بازار ساخت و س��از، كاهش عدد مولفه هاي »ميزان 
فروش كاالها و خدمات« و »ميزان سفارشات جديد 
مشتريان« نتيجه افزايش مولفه »قيمت خريد مواد 
اوليه يا لوازم مورد نياز« معرفي شده و افزايش چشمگير 
مولفه »سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند كار« 
حاصل از اقبال مخاطبان اي��ن صنعت براي تكميل 
پروژه ها و سفارشات پيشين، قبل از مواجهه با افزايش 
مجدد قيمت ها قلمداد ش��ده است. همچنين مولفه 
»انتظارات توليد در ماه آينده« با ثبت رقم 48.4 نشان 

از ادامه دار بودن وضعيت ركود در ماه هاي آتي است.
از نظر فعاالن اقتصادي در صورت ادامه دار بودن نوسانات 
نرخ ارز، كاهش تقاضا در بازار مسكن و همچنين عدم 
جذب س��رمايه گذاري در اين بخش، ش��اهد تشديد 
وضعيت ركود و از بين رفتن پايداري اشتغال و تعطيلي 
واحدهاي توليدي در ماه ه��اي آينده خواهيم بود.  به 
گزارش »تعادل«، در طرح ش��امخ، از پاسخ دهندگان 
خواسته مي ش��ود به 12 پرسش مطرح شده در قالب 
سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر 
شده يا تغييري نكرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت 
انتخاب گزينه بيش��تر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون 
تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمت��ر از ماه قبل: عدد صفر 
براي آن پرسش ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب 
درصد پاس��خگويان به هر ي��ك از گزينه هاي در عدد 
همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در 
نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 
100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 
درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 
بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر 

شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
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نامه به سران قوا
درباره آلودگي هواي تهران

يك عضو شوراي ش��هر تهران از نگارش نامه اي با 
امضاي همه اعضاي شورا خطاب به سران سه قوه در 
مورد وضعيت آلودگي هواي تهران خبر داد و گفت: 
اين روزها وضعيت آلودگي هواي تهران بحراني تر 
شده است. علي اصغر قائمي ديروز در نشست علني 
شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور خود با 
بيان اينكه در شرايط سخت آلودگي هوا قرار داريم 
و نامه اي ب��ا امضاء اعضا، خطاب به روس��اي قواي 
سه گانه كشور نوشته شده است، گفت: در اين نامه 
آورده ايم كه ش��هروندان تهران در سال جاري تنها 
دو روز هواي پ��اك تنفس كردن��د و اين در حالي 
است كه تعداد روزهاي ناسالم به بيش از 130 روز 
رسيده است و بنا به گفته مسووالن ساالنه 26 هزار 
نفر در كش��ور به علت عوارض ناشي از آلودگي هوا 
جان خود را از دست مي دهند. وي با بيان اينكه اين 
روزها وضعيت آلودگي هواي تهران بحراني تر شده 
است، گفت: توليد 60 درصد از ذرات معلق كمتر از 
2.5 ميكرون توسط منابع متحرك همچون خودرو 
و موتورسيكلت است و تجارب موفق ساير كشورها 
نش��ان مي دهد كه غلبه بر اين مش��كل غيرقابل 
دسترس نيست و مي توان با هماهنگي دستگاه ها 
نس��بت به بهبود اوضاع اقدام ك��رد. به گونه اي كه 
توسعه مترو و حمل و نقل پاك، اسقاط خودروهاي 
فرسوده و جايگزيني موتورهاي برقي مي تواند نقش 
موثري در كاهش هوا داشته باشد. اين عضو شوراي 
ش��هر تهران افزود: همچنين در اين نامه به مساله 
عدم اهتمام 26 دستگاه تاكيد و اعالم كرديم كه اگر 
همه دستگاه ها هماهنگ نباشند اميدي به بهبود 
وضعيت هوا نيست و همچنين چند پيشنهاد داديم 
كه يكي از آنها كمك به اسقاط واقعي خودروها است.

وي در م��ورد ادامه پيش��نهادات گفت: توس��عه 
زيرس��اخت ناوگان حمل و نق��ل عمومي با تزريق 
يك هزار واگن مترو و 4000 اتوبوس به تهران، كمك 
به تسهيل ورود خودرو و موتورهاي برقي، برخورد 
قاطع با خاطيان و ترك فعل دستگاه هاي متولي از 
درخواست هاي ما در اين نامه بود. قائمي افزود: ما 
اعضاي شورا به عنوان نمايندگان مردم ضمن عرض 
پوزش از مردم تهران بابت استنشاق چنين هوايي از 
سران قواي كشور مي خواهيم كه با صدور دستوراتي 

عاجل به بهبود وضعيت هواي تهران كمك كنند.

مذاكره با وزير نفت
درباره حمل و نقل پايتخت

شهردار تهران از مذاكره و گفت وگوي خود با وزير 
نفت درخصوص موضوع حمل و نقل و برقي كردن 
وس��ايل حمل و نقل خبر داد. به گزارش تس��نيم، 
عليرضا زاكاني از صرفه جويي روزانه 600 هزار ليتر 
مصرف س��وخت در پايتخت بابت اصالح و تكميل 

98 تقاطع شناسايي شده در سطح شهر خبر داد.
در همين رابطه، شهردار تهران با اشاره به تفاهم ميان 
وزارت نفت با ش��هرداري تهران و تاكيد بر كاهش 
مصرف سوخت با تكميل پروژه هاي تقاطعي پايتخت 
به خبرنگار تسنيم گفت: با آقاي اوجي وزير نفت در 
مورد تبصره 12 صحبت كردم. بدين ترتيب نه تنها 
براي اصالح تقاطع، بلكه براي برقي كردن وسايل 
حمل و نقل و تغييراتي كه سبب كاهش سوخت در 
تهران مي شود، از ويژگي هاي اين تبصره استفاده 
مي كنيم. وي اف��زود: هماهنگي هاي ديگري هم 
انجام شد تا به عنوان شهرداري در قالب موافقت نامه 
با وزارت نفت فعال شويم. بنابراين خواهيم توانست، 
حق و حقوق ش��هرداري را هم اخذ كنيم. زاكاني 
ادام��ه داد: اگ��ر همه تقاطع ها يعن��ي 98 تقاطع 
شناسايي شده، اصالح و كامل شود، طبق برآورد 
مراكز دانش��گاهي حدود 600 هزار ليتر كاهش 
مصرف س��وخت به صورت روزانه در شهر تهران 
خواهيم داشت. شهردار تهران اظهار كرد: بنا است، 
دولت بابت اين كاهش س��وخت يارانه هايي ارايه 
ده��د؛ چرا كه اعتبار و امكان آن را دارد تا از طريق 
تبصره 12 بتوانند مزاياي به ثمر رسيدن طرح هاي 
كاهش مصرف س��وخت را جبران كنند. براساس 
آنچه مطرح شد، اصالح تقاطع هاي ناقص پايتخت 
نه تنها كاهش مسير تردد و صرفه جويي در وقت و 
هزينه شهروندان تهراني را در پي خواهد داشت، 
بلكه شهرداري تهران بر اساس تفاهم 30 فروردين 
1401 ب��ا وزارت نفت، آن را در مس��ير مديريت 

مصرف و بهينه سازي انرژي قلمداد مي كند.

پل حافظ، نوروز 1402 
جمع آوري مي شود

معاون فني و عمراني شهرداري تهران از برداشته 
شدن پل حافظ در تقاطع خيابان طالقاني در ايام 
تعطيالت عيد نوروز خبر داد. عباس ش��عباني در 
گفت وگو با مهر از برداش��ته ش��دن پل حافظ در 
تقاطع خيابان طالقاني در ايام تعطيالت عيد نوروز 
خبر داد و گفت: مطالعات فعلي س��ازمان حمل و 
نقل و ترافيك حاكي از اين است كه بود و نبود پل 
حافظ در تقاطع خيابان طالقاتي تأثير چنداني در 
ترافيك ندارد. معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر هزينه نگهداري 
اين پل به اندازه به هزينه خود پل است و بر همين 
اساس به صرفه است كه اين پل در صورتي كه تأثير 
چنداني بر ترافيك ندارد، برداشته شود. وي اظهار 
كرد: پل حافظ ك��ه در تقاطع جمهوري قرار دارد، 
در ح��ال حاضر در فاز مطالعاتي اس��ت و احتمال 
برداشته ش��دن آن نيز وجود دارد. شعباني اذعان 
كرد: برداشته شدن پل حافظ-طالقاني بايد در ايامي 
صورت گيرد كه شهروندان كمترين ميزان تردد را 
دارند و احتمال مي رود در صورت انتخاب پيمانكار 

در ايام تعطيالت عيد اين پل برداشته شود.

بودجه،  برنامه و فرزين
در همه سنوات قبلي و مطابق قانون، بودجه ساالنه 
كشور 15آذر مي بايست راهي بهارستان شود. الزم 
بود امس��ال هم اين روند با ش��فافيت طي شود. اما 
هنوز معلوم نيس��ت بودجه چه زماني اعالم وصول 
مي شود. البته اخبار جسته و گريخته اي در خصوص 
ارايه بودجه و عدم پذيرش بودجه توسط نمايندگان 
منتشر شده است كه صحت و سقم آن بايد روشن 
شود. دولت هنوز ترديد دارد كه آيا بودجه را با برنامه 
بدهد يا بدون برنامه؟ هرچند مرس��وم نيست كه 
برنامه هاي 5ساله تمديد شوند، اما در سال 1401 
برنامه شش��م، يك سال تمديد ش��د. دولت با يك 
سال تاخير مي بايست بودجه و برنامه هفتم را ارايه 
مي كرد كه اين روند را محقق نكرده اس��ت. اساسا 
بودجه بايد برشي يك س��اله از برنامه هاي توسعه 
باشند. مشخص نيست، شاخص هاي اصلي اقتصاد 
در افق پيش رو چه سرنوش��تي خواهند داشت. با 
اين توضيح��ات راهكار معقول اي��ن بود كه دولت 
هرچه س��ريع تر برنامه هفتم توس��عه را نيز تقديم 
مجلس مي كرد، چون دولت وظيف��ه اش را انجام 
نداده، مجل��س هم اليحه بودج��ه را اعالم وصول 
نكرده است. اين وضعيت چند ابهام اساسي ايجاد 
مي كن��د: اول( آي��ا برنامه هاي توس��عه در اقتصاد 
ايران اثرگذار هستند؟ دوم( برنامه هاي قبلي تا چه 
اندازه اثرگذار بوده اند؟ بررسي هاي تحليلي نشان 
مي دهد از 6 برنامه گذش��ته در خوش بينانه ترين 
حالت يك سوم اجرايي شده و دوسوم باقي، اجرايي 
نشده اس��ت. بنابراين اثرگذاري برنامه هاي 5ساله 
در اقتصاد ايران حداكثر 30الي 35درصد اس��ت. 
از س��وي ديگر فضاي اقتصادي كشور به خصوص 
طي ماه هاي اخير در ش��رايط نااطميناني به س��ر 
مي برد. از فرار س��رمايه گرفته ت��ا مهاجرت منابع 
انس��اني وضعيت نامناسبي را متوجه اقتصاد كرده 
است. در اين شرايط نااطميناني، ارايه برنامه توسط 
دولت، به نفع اقتصاد است. در شرايط بحراني است 
كه برنامه ها مي توانند راهگشا باشند. برخي تصور 
مي كنن��د، تنها زمان��ي برنامه اهمي��ت دارند، كه 
منابع مالي وجود داش��ته باشند. اين تصور غلطي 
است. در برنامه هاي 5ساله چهارم و پنجم به دليل 
افزايش نرخ ارز چند براب��ر منابع مورد نياز بودجه 
وجود داش��ت، اما هيچ ك��دام از برنامه هاي كالن 
اجرا نش��دند. دولت وقت اساس��ا اع��الم مي كرد، 
اعتق��ادي به برنامه ندارد. بايد توجه داش��ت، ارايه 
برنام��ه فقط در خصوص مناب��ع بخش خصوصي 
نيس��ت، برنامه هاي توسعه اي نگاشته مي شوند تا 
ظرفيت هاي حقوقي و چش��م انداز براي مشاركت 
بخش خصوصي هم فراهم ش��ود. اما برخي تصور 
مي كنند مخاطب برنامه فقط دستگاه هاي اجرايي 
هس��تند. براي دولت است تا پل بس��ازد، مدرسه 
بسازد، حمل و نقل را توسعه دهد و...اين در حالي 
است كه برنامه ها حركت اقتصادي را در افق پيش 
رو مش��خص مي كنند. با اين توضيحات اميدوارم 
هرچه س��ريعتر تكليف برنامه هفتم توسعه از يك 
طرف و بودجه 1402 در دولت و مجلس مشخص 
شود. گروكشي هاي جناحي و لجبازي هاي مرسوم 
نه تنها كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور 
نمي كند بلكه كالف سردرگم اقتصاد را پيچيده تر 
از قبل مي س��ازد. گزاره اي كه هيچ كس دوس��ت 
ندارد اقتصاد و مديريت ايران به آن س��مت و س��و 

كشيده شود.

ريزش اعتماد!
دولت به راستي اگر خواهان تعادل واقعي در قيمت 
ارز اس��ت بايد حداقل به م��واد قانوني برنامه هاي 
توسعه چهارم و پنجم بازگردد. كاري بس دشوار كه 
نيازمند تغيير نگرش حاكميت به اقتصاد به عنوان 
يك علم و نه ابزاري در خدمت سياس��ت اس��ت. 
علمي كه مبتني بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه 
برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادي 
و ميزان تورم و تراز تجاري، نرخ بهره و... و تقاضايي 
كه متناسب با مطلوبيت و تورم انتظاري و وضعيت 
بازارهاي مختلف و... در ذهن مصرف كننده شكل 
مي گيرد.  تدوي��ن و ارايه يك برنامه منس��جم و 
مش��خص اقتصادي كه نرخ ارز نيز يكي از اجزاي 
مهم آن اس��ت و از آن مهم تر بازگرداندن اعتماد 
به جامعه با قبول حقوق و آزادي هاي مش��روع و 
كاهش تنش با خارج ضرورت هاي اساس��ي براي 
ايجاد اجماع ملي براي توسعه اي پايدار در كشور 
است. سلسله اقداماتي كه اراده اي براي انجام آنها 
در دولت حاضر كمتر به چشم مي خورد و با كمال 
تاسف ظاهرا قرار است در همچنان بر همان پاشنه 
بچرخد كه مي چرخيد: حكم و دس��تور نه اقناع و 

مشاركت! 

دزد سفره هاي مردم
اين يك ارتباطي عليتي اس��ت؛ يعني ابتدا تورم 
باع��ث افزايش نرخ ارز مي ش��ود، اما با اس��تمرار 
نوسانات ارزي، عاملي براي افزايش تورم مي شود.

كنترل تورم تنها در اختيار بانك مركزي نيست، 
بلك��ه كل دولت و كل اقتصاد باي��د در اين زمينه 
مشاكرت كنند. امسال تورم 50 درصدي را تجربه 
مي كنيم؛ در اين وضعيت كنترل شاخص ها بسيار 
دشوار است. بنابراين دولت بايد هدف اصلي خود 

را مهار تورم قرار بدهد.

واكنش بازار به موضوع جديد
 جذب نقدينگ��ي و كنترل ديگر بازارها اس��تفاده 
مي شود؛ اما نبايد فراموش كرد كه گرچه اين رويكرد 
باعث مي شود بازار رشد هاي مطلوبي را تجربه  كند، 
اما به دليل اينكه رشد ايجاد شده به واسطه حركت 
صنايع و روشن شدن سودهاي شركت ها و مسائل 
بنيادي نيست، در ادامه مس��ير با ابهاماتي مواجه 

خواهد بود.

بيماري هلندي اقتصاد ايران وخيم تر شد

روي خوش مسكن به داللي

راه اندازي سامانه پيش بيني آلودگي هوا در 10 كالن شهر
 بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازي در 8 ماه اخير، 10 
سامانه پيش بيني آلودگي هوا در 10 كالن شهر راه اندازي 
ش��د. به گزارش ايرنا، عملكرد هش��ت ماهه س��ازمان 
هواشناس��ي كشور حاكي از آن اس��ت كه اين سازمان 
اقدامات موثري به منظور توس��عه شبكه ايستگاه هاي 
هواشناس��ي كش��ور و تقويت پيش بين��ي مخاطرات 
جوي انج��ام داده ك��ه از جمله آنها مي ت��وان به ايجاد 
»س��امانه پيش بيني آلودگي هوا« در 10 كالن ش��هر 
اشاره كرد. اين سازمان همچنين به منظور مديريت و 
نظارت مناسب بر ايس��تگاه هاي هواشناسي، »سامانه 
بازديد« را نيز راه اندازي كرده اس��ت. يكي از مهم ترين 
اقدامات س��ازمان هواشناسي كش��ور از ابتداي دولت 
س��يزدهم تاكنون طراحي و راه اندازي »سامانه هشدار 
س��يل مرحله يك« است؛ امروزه س��امانه هاي هشدار 
س��يل به عنوان يكي از بهترين و موثرترين روش هاي 
غيرسازه اي به داليلي نظير هزينه بسيار پايين كارايي 
و عملكرد باال سازگاري با محيط زيست و سهولت اجرا 
و بهره برداري به طور وسيعي در كشورهاي مختلف دنيا 
مورداس��تفاده مي گيرد. س��امانه هاي هشدار سيل در 

مقايسه با ساير روش هاي غيرسازه اي نظير بيمه سيالب 
و تغيير كاربري اراضي در صورت ارايه آموزش هاي الزم 
هيچ گونه مقاومتي را از س��وي افراد و س��اكنين بومي 
سيالب دشت ها به دنبال نداشته و معموالً با اقبال عمومي 
نيز روبرو بوده است. »سحر تاجبخش« رييس سازمان 
هواشناسي كشور با اشاره به اينكه سامانه هشدار سيل 
دو بخش اصلي نرم افزاري و س��خت افزاري دارد، گفته 
بود: بخش سخت افزاري همان توسعه شبكه ديدباني 
است و تجهيزات شبكه باران سنجي يا تجهيزات شبكه 
رادارهاي كشور بايد تكميل شود كه در كنار اين موارد 
زيرس��اخت اعم از زمين، اينترنت، س��رورهايي براي 
عمليات پردازشي نياز است؛ در سطح كشور نيز بايد به 
لحاظ زيرساختي شبكه تكميل شود كه درخواست مان 
را ب��ه رييس جمهوري ارس��ال كرده ايم ت��ا در صورت 
تامين منابع مالي بتوانيم شبكه را طي سال هاي آينده 
تكميل كنيم. به گفته تاجبخ��ش، در حوزه نرم افزاري 
اساس��ًا پيش بيني هاي كاربردي با يكي كردن دو مدل 
هواشناس��ي و حوزه كاربردي انجام مي ش��ود. به طور 
مثال در سيل مدل هاي جوي با مدل هاي هيدرولوژي 

بايد جفت شوند. برخي خروجي هاي وضع هوا را مثل 
پيش بيني باد، دما و بارش را از مدل هاي جوي مي گيريم 
و با عنوان خروجي با عامل هاي ديگر جمع بندي مي شود 
و ميزان دبي آب توليدي در يك نقطه مشخص مي شود.

معاون وزير راه گفته بود كه مرحله اول سامانه هشدار 
سيل را طي سال گذش��ته براي 550 نقطه در كشور 
انجام داديم؛ اما ضرورت تكميل آن براي باقي كشور 
نيز وجود دارد. حدود 3300 نقطه در نظر گرفته شده 
است كه بايد منابع مالي آن تامين شود. در اين صورت 
تمام 3300 نقطه به صورت يكجا انجام مي شود البته 
ضرورت همكاري دستگاه هاي همكار بر اساس قانون 
مديريت بحران از س��وي وزارت ني��رو و وزارت جهاد 
كشاورزي وجود دارد. رييس سازمان هواشناسي كشور 
تاكيد كرده است كه سامانه هش��دار سيل راه اندازي 
شده اس��ت؛ اما تعداد نقاط چون پيش بيني نقطه اي 
انجام مي شود، بايد به اندازه كل كشور توسعه يابد. از 
ديگر اقدامات س��ازمان هواشناسي كشور، تاسيس و 
تامين تجهيزات 13 ايستگاه هواشناسي سينوپتيك، 
14 ايستگاه اقليم شناسي و 105 ايستگاه باران سنجي 

طبق برنامه توسعه ش��بكه ايستگاه هاي هواشناسي 
كش��ور اس��ت كه در مدت 8ماهه ابتدايي سال انجام 
شده است. ايستگاه سينوپتيك ايستگاه هايي هستند 
كه به طور هم زمان در سراس��ر دنيا بر اساس ضوابط و 
مقررات سازمان جهاني هواشناسي به طور 24 ساعته 
موظف به اندازه گيري و تهيه عامل هاي جوي و ارسال 
آنها در شبكه مخابراتي هستند. سازمان هواشناسي 
كش��ور در آبان ماه سال جاري پيشرفت 95 درصدي 
در راه اندازي آزمايشي س��امانه آلودگي هوا را كسب 
كرده است. همچنين طي آبان ماه سال جاري تعداد 
پيش بيني هاي بلندمدت و بولتن هاي خشكس��الي 
از لحاظ دما و بارش كه توس��ط س��ازمان هواشناسي 
كشور منتشر شده به ترتيب با پيشرفت 291 درصدي 
و 113 درصدي همراه شده است. تكميل و عملياتي 
شدن سامانه هشدار سيل بر مبناي آسيب پذيري نيز 
در آبان ماه امسال، 100 درصد پيشرفت داشته است. 
اين گزارش مي افزايد: افزاي��ش 241 درصدي تعداد 
هشدارهاي جوي ستاد و استان از ديگر دستاوردهاي 

سازمان هواشناسي كشور طي اين مدت بوده است.



وزير ارتباطات و فناوري اطالعات معتقد اس��ت درآمد 
اپراتورها فقط از ترافيك بين الملل نيست و آنها صوت 
دارند، خدمات ارزش افزوده دارند و همچنين ترافيك 
داخل؛ اين در حالي اس��ت كه بيش از سه ماه از اعمال 
محدوديت ه��اي اينترنت��ي و فيلترين��گ واتس اپ و 
اينستاگرام مي گذرد و در اين مدت، بارها به مشكالت 
و ضررهاي ناش��ي از محدوديت دسترسي به اينترنت 
براي كس��ب و كارهاي مجازي اش��اره ش��ده و اخيرا 
اپراتوره��اي تلفن همراه و اينترنت هم اعالم كردند در 
اين مدت خسارت ديده اند و حتي طبق برخي برآوردها 
خطر ورشكستگي برخي از آنها را تهديد مي كند.  طي 
روزهاي گذشته نامه هايي با سربرگ و امضاي مديران 
برخي اپراتورهاي تلفن همراه كه از كاهش درآمدشان 
در مدت زمان اعمال محدوديت اينترنت حكايت داشت، 
در فضاي منتشر شد. در هر كدام از اين نامه ها مديرعامل 
ش��ركت ها اعالم كرده اند به واسطه شرايط ايجاد شده 
در چند ماه اخير با كاهش درآمد رو به رو شده اند. براي 
مثال در نامه  منتسب به ش��ركت ارتباطات مبين نت 
به تاريخ ۲۳ مهرماه، مديرعامل اين ش��ركت به رييس 
سازمان مقررات و ارتباطات راديويي اعالم كرده است 
كه به دليل محدوديت هاي ايجادش��ده در شبكه هاي 
اينترنت كش��ور، اين شركت در اثر افت شديد ترافيك 
ديتا كه حدود ۳۰ درصد مي شود، متحمل ضرر و زيان 
۲۵ درصد درآمدي در حد ۱۰ ميلي��ارد تومان در ماه 
شده اس��ت. طبق اين نامه، حسين طهراني از سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور درخواست 
كرده رهنمودهاي الزم در زمينه چگونگي جبران ضرر 
و زيان هاي گفته ش��ده ارايه ش��ود. در نامه ديگري كه 
منتسب به شركت شاتل است گفته شده حوادث اخير 
در كشور و به دنبال آن ايجاد محدوديت هاي گسترده در 
دسترسي كاربران به شبكه هاي اجتماعي، پيام رسان ها 
و بسياري از وب سايت ها و آدرس هاي اينترنتي تأثير 
بسيار جدي بر مصرف پهناي باند و درآمد شركت داشته 
است. طبق گفته مديرعامل شركت شاتل، ميزان پهناي 
باند اينترنت اين شركت بيش از ۶۰ درصد و درآمدها 
بي��ش از ۴۰ درصد كاه��ش يافته اس��ت. البته به جز 
هزينه هاي مس��تقيم پهناي باند هزينه هاي ديگر اين 
شركت كه حدود ۸۰ درصد هزينه ها را شامل مي شود، 
همچنان ثابت مانده يا با تورم كشور رو به افزايش است. 
احمد نخجواني همچنين در اين نامه تأكيد كرده است 
اين ش��رايط بحراني تحت هيچ شرايطي قابل تحمل 
نيس��ت و بايد براي اين بحران چاره اي انديشيده شود. 

همچنين اپراتور دوم تلفن همراه هم به دنبال زيان هايي 
كه در اين مدت متحمل شده، دو نامه به سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي در دو تاريخ متفاوت نوشته 
اس��ت. در نامه اول با عنوان جبران خس��ارت ناشي از 
اعمال محدوديت بر روي ترافيك ورودي بين الملل كه 
تاريخ آن براي ۲۹ آبان اس��ت، مديرعامل اين شركت 
به رگوالتوري اعالم كرده اس��ت با توجه به اس��تمرار 
وضعيت موصوف، درآمد از دست رفته شركت ايرانسل 
از خدمات ديتا از تاريخ ۲۹ شهريور تا تاريخ ۷ آبان بالغ بر 
۸۰۰ ميليارد تومان بوده است. »درخواست مساعدت و 
صدور دستور جهت جبران خسارت وارده ناشي از اعمال 
محدوديت بر پهناي باند اينترنت بين الملل« عنوان نامه 
ديگر ايرانسل در تاريخ ۲ آذر امسال است كه مشابه نامه 
قبلي بوده و در آن بيژن عباسي آرند -مديرعامل شركت 
ايرانس��ل- خطاب به رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي از كاهش نيمي از ظرفيت ش��بكه 
خبر داده و گفته شده اس��تمرار محدوديت ها، مانعي 
جدي براي ادامه فعاليت ايرانسل است و اين شركت به 
حمايت و مساعدت نياز دارد. پيش از انتشار نامه هاي 
مذكور، شركت رايتل هم طي نامه اي به وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات از كاهش درآمد هاي خود به دليل 
اعمال محدوديت بر اينترنت خبر داده بود. در اين نامه 
ياس��ر رضا خواه مديرعامل ش��ركت رايتل از احتمال 
خروج رايتل از بازار به دليل محدوديت هاي اينترنتي 
و كاهش درآمد خب��ر داد. وي در اين نامه كه تاريخ آن 
براي ۹ آبان است گفته بود ترافيك روزانه شبكه رايتل 
از حدود ۱۵۰۰ ترابايت در ابتداي شهريورماه به كمتر 
از ۷۰۰ ترابايت در اوايل مهرماه رسيده است. مديرعامل 
رايتل همچنين اعالم كرده بود درآمد از محل اينترنت 
)كه ۸۶ درصد درآمد رايتل اس��ت( تحت ش��عاع قرار 
گرفته و موجب كاهش ۱۴ ميليارد ريالي درآمد روزانه 
و ازدس��ت رفتن حدود ۳۰۲ ميليارد ريال از درآمد كل 

طي ۲۱ روز ابتدايي اعمال محدوديت ها شده است.

   پيشنهاد وزارت ارتباطات 
براي بهبود وضعيت اپراتورها

پس از انتش��ار اين نامه ها كه خطاب به سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي نوش��ته ش��ده اس��ت، اين 
س��ازمان در زمينه تأييد و صحت اعتبار آنها اعالم كرد: 
رگوالت��وري نامه درخواس��ت اپراتورها درب��اره جبران 
خسارت ناشي از اعمال محدوديت روي ترافيك ورودي 
بين المل��ل را دريافت كرده و موضوعات طرح ش��ده در 

حال بررسي اس��ت. طبق اعالم سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، براي بررس��ي دقيق تر موضوع در 
تعامل با اپراتورها، اطالعاتي شامل آمار تعداد مشتركين، 
ميزان ترافيك و درآمد داده به تفكيك ترافيك داخلي و 
بين الملل از آنها درخواس��ت شده است. در حال حاضر، 
تالش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بر اين اس��ت 
كه با بسترسازي براي ارايه سرويس هاي جديد و توسعه 
پلتفرم هاي داخلي، ضمن افزايش رضايتمندي كاربران، 
موجب افزايش درآم��د اپراتوره��اي ارتباطي و تحقق 
اهداف شبكه ملي اطالعات شود. اما عيسي زارع پور -وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات- با تاييد كاهش ترافيك 
بين الملل اپراتورها به خاطر محدود ش��دن اينستاگرام 
و واتس اپ گفت ك��ه درآمد اپراتورها فق��ط از ترافيك 
بين الملل نيست و آنها صوت دارند، خدمات ارزش افزوده 
دارند و همچنين ترافيك داخل. مجموع ترافيك داخل 
و خارج كشور در اين ايام نسبت به قبل بيشتر هم شده و 
توليد و مصرف ترافيك در داخل كشور افزايش پيدا كرده و 
اين هم براي اپراتور درآمد است. درست است كه تعرفه اش 
كمتر است و نيم بهاست ولي براي اپراتور درآمد دارد. به 
گفته او اگرچه ترافيك بين الملل كم شده اما درآمد صوت 
و مكالمات مردم افزايش پيدا كرده است؛ وي همچنين 
گفته بود: در هر صورت بررس��ي مي كنيم. ما متولي اين 
حوزه هستيم و نبايد اجازه دهيم مشكلي براي اپراتورها 
به وجود بيايد چون آنها پيشران حوزه اقتصاد ديجيتال 
كشور هستند و اگر مشكلي پيدا كنند بقيه هم مشكل 
پيدا مي كنند. اما وزير ارتباطات از پيشنهاد مصوبه اي به 
شوراي عالي فضاي مجازي براي بهبود وضعيت اپراتورها 
خبر داد و گفت كه اين پيشنهاد قرار است در جلسه بعدي 
مطرح  شود و در آن امكانات جديدي براي اپراتورها و مدل 
جديدي براي اقتصاد در زنجيره اقتصاد ديجيتال پيشنهاد 
شده است. البته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت 
به نامه رايتل مبني بر ورشكستگي اين اپراتور، واكنش 
نشان داد و گفت اين نامه مربوط به بيش از يك ماه پيش 
است و در اين مدت اتفاقات زيادي در كشور افتاده است. 
زارع پور معتقد است كه ترافيك مصرفي و توليدشده در 
كش��ور افزايش پيدا كرده و طبيعتًا درآمد اين اپراتورها 
هم از طريق مكالمه افزايش يافته است. بنابراين اين نامه  
كه اكنون رسانه اي شده، مبناي تخصصي ندارد. در حال 
بررسي جبران ضرر و زيان آسيب ديدگان از اتفاقات اخير 
هس��تيم. وي معتقد بود عده اي تالش دارند ضعف هاي 
مديريتي خود را به گردن اتفاقات اخير بيندازند و شركت 
رايتل از گذشته مشكالت مالي داشته و ما در حال بررسي 

اين نامه هستيم اما ورشكستگي محرز نشده است.

   فيلترينگ 
تنها دليل كاهش درآمدها نيست

همچنين س��يدمحمدرضا ميرتاج -رييس فراكسيون 
راهبردي مجلس شوراي اسالمي- در گفت وگو با ايسنا 
در اين باره گفته بود اين نامه جنبه فني و تخصصي ندارد 
چرا كه متاس��فانه اين اپراتور در ابتداي امر در توس��عه 
زيرساخت هاي خود نتوانست به خوبي عمل كند و به تبع 

آن نتوانست توسعه زيرس��اخت هاي ارتباطي در سطح 
مشتركان كشور را داشته باشد و سهم بازار آن از بازارهاي 
موبايل كمتر از ۴ درصد اس��ت. وي معتقد اس��ت رايتل 
در بخش شبكه ديتاي موبايل كشور در ابتداي دريافت 
پروانه خود، داراي ۲ سال دوره حفاظت سرمايه گذاري 
بود، اما نتوانست زمينه توسعه در حوزه بازار را فراهم كند 
و بازار ۸۰ درصدي ديتا كه در س��ال ها در اختيار داشت، 
در حال حاضر به ۴ درصد رس��يده و علت آن س��اختار 
رايتل در توسعه بازار و سرمايه گذاري مناسب بوده است؛ 
اكنون رايتل از نظر زيرس��اختي وضعيت مناسبي ندارد 
و نتوانس��ته به خوبي طي چند سال گذشته توسعه يابد 
و كاه��ش درآمدها از ناحيه مش��تريان در خصوص اين 
اپراتور به عوامل ديگري بستگي دارد و صرفا ناشي از مقوله 
فيلترينگ نيست و عمال اين اپراتور همانند اپراتورهاي 
مجازي وابس��ته به دو اپراتور ديگر در زيرس��اخت هاي 
راديويي خود اس��ت. از س��ويي به نظر مي رسد از سوي 
اپراتور همراه اول، نامه اي منتشر نشده است اما اوايل آبان 
ماه خبري مبني بر كاهش درآمد اين اپراتور نس��بت به 
شهريورماه منتشر شده بود. بر اساس اين گزارش، درآمد 
اپراتور همراه اول از محل كاركرد خطوط تلفن همراه 
در مهرماه )دوره اختالل اينترنت( نسبت به شهريورماه 
بيش از ۷۴۳ ميليارد تومان كاهش يافته بود. هرچند 
هم��راه اول اعالم كرد همه اطالع��ات مالي همراه اول 
به دليل اينكه يك ش��ركت بورسي است در كدال قرار 
دارد و عدد منتشر شده مربوط به مقايسه درآمد اپراتور 
از محل كاركرد خطوط تلف��ن همراه در مهرماه )دوره 
اختالل اينترنت( نسبت به شهريورماه هم درست است.

   اپراتورها از بزرگ ترين زيان كنندگان 
شرايط فعلي اينترنت هستند

در هر حال، كارشناسان معتقدند اپراتورها از بزرگ ترين 
زيان كنندگان ش��رايط فعلي اينترنت در كشور چه از 
بعد قطعي و چه از محل اعمال فيلترينگ هستند. اين 
شرايط براي اپراتورها مثل يك تير سه شاخه است و به 
نظر مي رسد حداقل از سه جنبه متصرر مي شوند. اول 

اينكه نزديك به ۶۰ ت��ا ۷۰ درصد از درآمد اپراتورهاي 
همراه از اينترنت است و طبق آمار و برآوردهاي انجام 
شده با اعمال محدوديت بر اينترنت در كشور، حدود ۳۰ 
تا ۳۵ درصد مصرف و فروش اپراتورها در زمينه اينترنت 
كم شده و در نتيجه مشخص است كه اين موضوع تأثير 
حداقل ۲۰ درصدي در كل درآمد، مصرف و اينترنت آنها 
داشته و به عبارتي درآمدشان كم شده است. جنبه دوم 
زيان از لحاظ اقتصادي افزايش فروش و مصرف پهناي 
باند داخلي است چرا كه تعرفه پهناي باند داخلي نيم 
بهاست و ترافيك نيم بها هم براي اپراتورها سودي ندارد 
و حتي روي فروش پهناي باند داخلي اپراتورها در عمل 
يارانه مي دهند، در نتيجه هرچقدر فروش پهناي باند 
داخلي جايگزين خارجي براي آنها بيشتر شود، سود آنها 
افزايش پيدا نمي كند. ضرر سوم، افزايش هزينه بابت 
تبادل ترافيك با ارايه دهندگان خدمات پايه كاربردي 
است. طبق مصوبه ۳۱۸ كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات وزارت ارتبطات و فناوري اطالعات، اپراتورها 
موظف هستند كه براي خدمات پايه كاربردي داخلي، 
به ازاي ترافيكي كه در مركز  IXP با آنها مبادله مي كنند، 
پول پرداخت كنند و چون در اين ايام مصرف آنها زياد 
 peer to peer ش��ده، پولي هم كه آنها براي ترافيك
مي پردازند، افزايش پيدا مي كند و در نتيجه يك اپراتور 
به يك پيام رس��ان اگر مثال در م��اه ۱۰ ميليارد تومان 
پرداخت مي كرد، اكنون بايد چند برابر بيشتر مثاًل ۲۰ تا 
۳۰ ميليارد پرداخت كنند. برخي تحليل گران مي گويند 
زيان اپراتورها از شرايط اخير اينترنت و محدوديت در 
پهناي باند بين الملل، سه راه جبران دارد: يك افزايش 
تعرف��ه، دو افزايش مصرف و س��ومي جبران توس��ط 
دولت است. اعمال شرط اول در شرايط فعلي مشكل و 
چالشي است و شرط دومي با محدوديت هاي موجود در 
كوتاه مدت محقق نمي شود و در نهايت شرط سومي هم 
وضع بودجه اجازه نمي دهد. با اين اوصاف درنهايت بايد 
ديد در شرايط رخ داده، اپراتورها براي جبران خسارت ها 
چ��ه اقدامي انجام مي دهند يا از س��وي مس��ووالن 

مربوطه چه راه حل و چاره اي انديشيده خواهد شد.
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در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
پاسخ داده شد 

چرا شادبوم در برنامه شاد
فقط براي همراه اولي ها است؟

شادبوم، بخشي از اپليكيشن آموزشي شاد است كه در 
حوزه  هاي مختلف آموزش و سرگرمي خدمات ارايه 
مي كند. قاسم زاده، مسوول روابط عمومي نرم افزار شاد 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شادبوم 
يك بخش است كه برمبناي مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي در س��ال گذشته، به ش��اد اضافه شده است. 
قاسم زاده گفت: بر اساس مصوبه، شركت ها و موسسات 
دولتي و خصوصي در صورتي كه خدمت يا محصولي را 
ارايه بدهند و در ازاي آن پول دريافت بكنند، بايد امكاني 
برايش��ان ايجاد شود كه در شاد به اينترنت دسترسي 
داشته باشند و بتوانند محتوا و خدمات خود را در آن 
ج��ا ارايه و هزينه اش را دريافت كنن��د. او تاكيد كرد: 
برمبناي اين مصوبه، ما سرويس شادبوم را راه اندازي 
كرده ايم. سرويس شادبوم بر اساس چند محور خدمات 
را ارايه مي كند كه در سايت shadboom.com به 
آنها اش��اره شده است. قاسم زاده توضيح داد: فاز اول 
شادبوم را براي محتواهاي آموزشي و كمك آموزشي 
كه به صورت VOD هستند، راه اندازي كرديم كه 
مبناي درآمدزايي آن نيز بر اساس ترافيك است كه 
با توليدكننده تقسيم مي شود. زماني كه بخواهيم 
بر اساس ترافيك پول دريافت كنيم، هزينه ترافيك 
را بايد از اپراتور بگيري��م و به توليدكننده بدهيم. 
او ادامه داد: در اين مس��ير توانس��تيم همراه اول 
را با خود همراه كنيم ت��ا هزينه را به توليدكننده 
برگرداند؛ اما ايرانسل به عنوان يكي از اپراتورهاي 
كش��ور هنوز با ما همكاري كامل نكرده است. در 
حال رايزني هستيم و پيشرفت  هايي داشته ايم، اما 
هنوز اين بخش براي ايرانسلي ها فعال نشده است. 

    چرا شادبوم 
فقط براي همراه اولي ها است؟

مس��وول روابط عمومي نرم افزار ش��اد افزود: ما در 
ابتدا بر اساس آمار كاربران شاد، به دو اپراتوري كه 
بيشترين مصرف كننده را در اين پلتفرم داشتند، 
پيشنهاد همكاري داديم. اگر ايرانسل همراه شود، 
جمعيت زيادي از مصرف كننده هاي اين خدمات 
مي توانند به اين بخش متصل  ش��وند و از امكانات 
آن استفاده كنند. بقيه مصرف كنندگان هم كه از 
اينترنت خانگي و ساير اينترنت ها استفاده مي كنند، 
به مرور دسترسي برايشان باز مي شود. او يادآور شد: 
شادبوم از مرداد امسال راه اندازي شده است و از آن 
زمان، هم از س��وي وزارت آموزش و پرورش هم از 
پشتيباني فني شاد در تالش هستيم تا اين همكاري 
اتفاق بيفتد؛ اما اطالعي از اينكه چه زماني از سوي 

ايرانسل شاهد اين همكاري باشيم، نداريم.

وزير ارتباطات معتقد است درآمد اپراتورها فقط از اينترنت نيست و آنها صوت، خدمات ارزش افزوده و ترافيك داخل هم دارند

ضربه سهمگين اپراتورها از محدوديت هاي اينترنتي

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری

مشترکين محترم گاز طبيعی  با رعايت 
صرفه جويی در مصرف گاز از تخفيف های 

گازبهاء بهره مند خواهيد شد

شهرداري رباط كريم در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۰۰/98۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱9 شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به 
واگذاري امتیاز جمع آوري پسماندهاي سطح شهر از طريق مزايده عمومي به شركت هاي خدماتي صالحیت دار با موضوع 
بازيافت يا جمع آوري پس�ماند داراي گواهینامه تايید صالحیت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح و شرايط زير 

براي مدت يكسال به بخش خصوصي اقدام نمايد.
شرايط:

۱- هزينه درج دو نوبت آگهي، هزينه كارشناسي و ساير هزينه هاي مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
2- به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شركت در مزايده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- س�پرده ش�ركت در مزايده مي بايس�ت به صورت ضمانتنامه بانك�ي به نفع ش�هرداري رباط كريم ي�ا واريز نقدي 
به ش�ماره حس�اب ۰۱۰662۵2۰6۰۰8 نزد بانك ملي ايران ش�عبه مركزي رباط كريم كد 2۳۵۴ )ش�ماره حس�اب شبا 
IR.28۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰662۵2۰6۰۰8(تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در كاربرگ مزايده به همراه پیشنهاد قیمت ارايه 
گردد. الزم به ذكر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزايده تا انعقاد پیمان نزد شهرداري نگهداري و هر گاه حاضر به عقد 

قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. 
۴-  مهلت دريافت اس�ناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي و محل دريافت آن صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونیكي 

دولت WWW.SETADIRAN.IR مي باشد.
۵-  متقاضیان مي بايست پاكت هاي پیشنهاد قیمت خود را كه برابر شرايط مندرج در كاربرگ مزايده تنظیم شده است 
 WWW.SETADIRAN.IR حداكثر تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/2۴ در سامانه تداركات الكترونیكي دولت

تسلیم نمايند.
6- متقاضیان جهت دريافت اس�ناد مزايده مي بايست فیش واريزي به حساب جاري به ش�ماره ۰۱۰662۴8۱9۰۰۴ نزد 
بانك ملي ايران شعبه مركزي رباط كريم كد 2۳۵۴ به مبلغ 2,۰۰۰,۰۰۰ ريال )غیرقابل استرداد) بابت خريد اسناد مزايده به 

شهرداري رباط كريم تسلیم نمايند.
۷- زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده در ساعت ۱۴/۳۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/2۵ مي باشد.

8- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.
9- ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مزايده مندرج مي باشد. ۳28 /ص/ ۱

يونس غفاري-شهردار رباط كريم

نوبت دومآگهي تجديد مزايده عمومي

 آگهی مزايده  فروش  نه قطعه زمين
 با کاربری مسکونی واقع  در شهرک بهار کامياران

به شماره مزايده ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۱

نوبت دوم

فرشاد منبری   شهردار کامیاران

شهرداری کامیاران در نظر دارد فروش نه قطه زمین با کاربری مسکوني واقع در شهرک بهار توبره ريز 
کامیاران را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزايده 2۰۰۱۰۰۵۱۱6۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی 

واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت: ۴۰۱/۱۰/۰۴مهلت دريافت اسناد : از تاريخ  ۴۰۱/۱۰/۰۴ تا ۴۰۱/۱۰/۱۳ ساعت ۱9:۰۰
تاريخ بازديد : از تاريخ۴۰۱/۱۰/۰۴ تا ۴۰۱/۱۰/22     آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت۱9:۰۰  

تاريخ ۴۰۱/۱۰/2۴
زمان بازگشايی: ساعت ۰9:۰۰صبح  ۴۰۱/۱۰/2۵     زمان اعالم برنده:۴۰۱/۱۰/2۵

ضمنًا رعايت موارد زيرالزامی است:
۱- برگزاری مزايده صرفًا از طريق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرايند 
مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده ) در صورت وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت 
در مزايده )وديعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق 

امکان پذير می باشد.
2- مبلغ ضمانت نامه ش�رکت در مزايده : به شرح جدول زير تهیه و ضمیمه اسناد نمايند. که بصورت 
ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد به حساب شماره  ۰۱۰۵8۷۷9۱۳۰۰۰ بانک ملی در وجه شهرداری 

کامیاران سپرده می باشد لذا پرداخت هر نوع سپرده به جز يکی از آن دو مردود اعالم می گردد.

آدرس شهرداری کامیاران : استان کردستان– شهرستان کامیاران- خیابان صالح الدين ايوبی، نبش چهارراه 
ادهم مظفری، واحد قراردادهای  شهرداری کامیاران  تلفن۳۵۵۳۱۷9۰-۰8۷ و ۰8۷۳۵۵226۱۰
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۱۴۰۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰28۷,۰۰۰,۰۰۰2۱۰۱۰۰۵۱۱6۰۰۰۰۰۴جنوبیبان ده روه ن2996۴۵۱

۱6۰6,6۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳2,۰۰۰,۰۰۰2۱۰۱۰۰۵۱۱6۰۰۰۰۰۵جنوبیبان ده روه ن۴۷982۵۱
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 



تعادل | فرشته فريادرس |
دامداران نيز يكي از قربانيان اصلي سياس��ت حذف 
ترجيحي بودند. با تغيير منشأ ارزي واردات نهاده هاي 
دامي بسياري از دامداران با مش��كل تامين نهاده و 
خوراك مواجه شدند. تا جايي كه برخي از دامداري ها 
تا مرز ورشكستگي و تعطيلي پيش رفتند. حال كه 
دولت بنا به ادع��اي خودش به دنب��ال حذف رانت 
دالر 4200 توماني بوده، با ارايه تس��هيالت 20هزار 
ميليارد توماني قصد حمايت از اين صنعت را دارد. به 
عبارتي ديگر، پول پاشي به جاي اصالح سياست ها! 
كه مي توان آن را يك ران��ت جديد تعبير كرد. حال 
آنكه در ح��ال حاضر۱0هزار ميليارد تومان از ميزان 
كل تسهيالت اعالمي، جذب شده؛ در حالي كه قيمت 
نهاده ها در همين چند ماه اخير 6برابر ش��ده است. 
البته مشخص نيست اين ميزان تسهيالت هم به چه 
كس��اني داده شده است؟ از اين رو، فعاالن اين حوزه 
تاكيد دارند، بايد تفاوت منابع آزادشده از ناحيه حذف 
4200 از قيمت گ��ذاري ارز، در قالب كارت لبنيات 
ميان مصرف كنندگان توزيع ش��ود تا مصرف كننده 
قدرت خريد پيدا كند. صاحبنظران هم تاكيد دارند، 
همزمان ب��ا حذف ارز ترجيح��ي از واردات نهاده ها، 
بايد منابع حاصل از آن به ص��ورت نقدي در اختيار 
خانواده هاي كم درآمد قرار گيرد تا با يارانه مستقيم 
نقدي به اين خانوارها، دسترسي آنها به محصوالت 

لبني و پروتئيني تسهيل شود. 

   ضربه اي كه ارز دولتي وارد كرد
تيغ جراحي اقتصادي دولت سيزدهم در اولين سال 
فعاليت خود زير گل��وي صنعت دامداري قرار گرفت. 
پس از حذف ارز ترجيحي براي واردات نهاده، هزينه 
تأمين اين محصول ب��راي دامداران به يك باره 6 برابر 
افزايش يافت. چنانكه بسياري از دامداري ها در يكسال 
اخير يا تعطيل شدند يا در معرض تعطيلي قرار دارند. 
برخي از كارشناسان اعتقاد دارند اجراي اين سياست 
اقدامي درست در زماني اشتباه بود. چراكه آسيب جدي 
به برخي از صنايع وارد ش��د. محمدمهدي نهاوندي، 
عضو هيات مديره انجمن واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور، در اين باره گفت��ه بود: اينكه دولت ارز 4200 
توماني را حذف كرد، اقدام درستي بود. اما نتوانست به 
الزامات اقتصادي عمل كند. بنابراين مشكالت متعددي 
براي بازارها و صنايع به وجود آمد.  پس از افزايش نرخ 
نهاده ها، هزينه هاي تمام ش��ده دامداران باال رفت و از 
آنجايي كه 70 درصد قيمت توليد گوشت و محصوالت 
پروتئيني به نهاده آنها مربوط مي شود، هزينه ها افزايش 

پيدا كرد و نقدينگي دامداران كاهش يافت. 
البته مهم ترين ضربه اي كه ارز دولتي به توليدكنندگان 
وارد كرد، در حوزه دام بود. وقتي سياست ارز ترجيحي 
به هدف نرس��يد و به دس��ت دالل و واسطه گر رسيد، 
دولت دام��دار و مرغ��دار را وادار به فروش قيمت هاي 
مصوب دولتي كرد و بسياري را ورشكست كرد. در اين 
ميان توليدكننده دام دسترسي به نهاده هاي دامي با 

قيمت دولتي نداشت و مجبور به خريد از بازار آزاد شد. 
در نتيجه هزينه تمام شده شير و گوشت به مراتب باالتر 
از قيمت هاي مصوب شد و بسياري از دامداران مجبور 
شدند دام هاي خود را به كشتارگاه بفرستند چون امكان 
تأمين هزينه هاي خود را نداشتند. اين سياست بسياري 
از توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرد و تعدادي از آنها 
را مجبور به خروج از اين صنعت نمود.  احمد مقدسي، از 
جمله فعاالن اين صنعت در اظهاراتي گفته بود: وقتي 
ارز 4200 توماني قطع ش��د جو و ذرت ۱۸00 توماني 
حدوداً 6 برابر ش��د و به ۱۱ هزار و ۳00 تومان رسيد و 
از سوي ديگر سوياي ۳400 توماني به ۱6 هزار تومان 
رسيد. اين مسائل باعث نوسانات قيمت در فروشگاه هاي 
مختلف ش��د.  در همين رابطه منصور پوريان، رييس 
ش��وراي تأمين كنندگان دام كش��ور نيز در خصوص 
گراني نهاده ها عنوان كرده بود: نهاده ارتباط مستقيمي 
با توليد گوش��ت دارد؛ به طوري كه قبل از آزادس��ازي 
قيمت ها دو نوع نهاده در كشور موجود بود. يكي دولتي 
بود كه با قيمت كاماًل مشخص و دولتي به دامدار داده 
مي شد و سبب ش��ده بود هزينه توليد بسيار پايين تر 
از مقادير فعلي باشد. بعد از آزادسازي قيمت ها و آزاد 
شدن قيمت نهاده عماًل قيمت ها سرسام آور باال رفت 
به نحوي كه قيمت نهاده باالتر از عرف خود شد و سبب 
شد هزينه توليد يك كيلو گوشت قرمز درحالي كه تا 
پيش از اين قيمت براي دام��دار ۵4 تا۵۵هزار تومان 
مي شد به يك باره به باالي ۱20 هزار تومان برسد! به 
عبارت ديگر افزايش نهاده تأثير ۱00درصدي بر گراني 
گوشت داشت. او با بيان اينكه ما از مخالفان سرسخت 
آزادسازي قيمت در بخش نهاده بوديم چون اين روزها 
را مي ديديم، گفته بود: در زماني كه ارز 4200 توماني 
مي دادند قيمت هر كيلوگرم گوشت مشخص بود اما 
با آزادسازي قيمت نهاده االن قيمت هر كيلو گوشت 
مشخص نيست. در حال حاضر۸0 درصد هزينه هاي 
توليد مربوط به نهاده و علوفه است و همين باعث شده 

كه سيلي قيمت ها بر صورت گوشت قرمز بخورد. 

   بازيگران اصلي در تامين نهاده ها؟
به طور متوسط ساالنه حدود 20 ميليون تن نهاده از 
سه محصول »جو، ذرت و سويا« وارد شده و به صورت 
مويرگي بين دامداري ها و مرغداري ها توزيع مي شود. 
با وجود قيمتگذاري دستوري دايمي، مشكالت اين 
بازار بزرگ از سال ۱۳97 و بعد از اختصاص ارز 4200 
توماني آغاز ش��د. بررسي ها نش��ان مي دهد، با ورود 
سامانه بازارگاه از سال ۱۳99 براي جلوگيري از فساد 
در بازار توزيع نهاده هاي دام��ي با نرخ دولتي، نه تنها 
مسائل حل نشد بلكه مش��كالت موجود پيچيده تر 
شد. سامانه بازارگاه در عمل، صنف توزيع كننده نهاده 
را از بازار حذف ك��رد در حالي كه اين حلقه از زنجيره 
تاحدودي مشكل نقدينگي واردكننده و دامدار را نيز 
حل مي كرد. ضمن اينك��ه وجود رقابت در اين صنف 
باعث شده بود نرخ سود اين صنف كه گاهي كاال را از 
خريدار پيش خريد مي كردند ي��ا به دامدار به صورت 
نس��يه مي فروختند، در س��طحي معقول قرار گيرد. 
س��امانه بازارگاه با حذف اين صنعت، عماًل باعث شد 
در اوايل سال ۱۳99 حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از 

سرمايه در گردش اين بازار كاسته شود.
براساس گزارش پژوهشگران دانشگاه شريف و اتاق 
تهران، دام��داران كوچك به دليل نداش��تن مجوز 
رسمي به سامانه بازارگاه دسترسي ندارند و مجبورند 
نهاده خود را از بازار سياه تامين كنند. حتي دامداران 
بزرگ هم حدود 2۵ تا ۳0 درصد نيازش��ان را بايد از 
بازار سياه تامين كنند؛ چون سامانه قادر به تامين آن 
نيست. از آنجايي كه تمام نهاده ها وارداتي به كشور 
ارز 4200 توماني تامين مي شود، فساد قابل توجهي 
در اين صنعت شكل گرفته است. از طرفي بايد تاكيد 
كرد كه بازيگران اصلي در تامين نهاده ها نيز دولتي 
هستند و براي نمونه سهم شركت دولتي پشتيباني 
امور دام از واردات نهاده هاي دامي بيش از ۵0 درصد 
است. تعداد ش��ركت هاي واردكننده نهاده از حدود 
400 شركت در سال 9۸ به ۱۵۵ شركت در سال 99 

نزول كرده و در س��ال ۱400 اين تعداد باز هم كمتر 
شده است. پرداخت ارز ترجيحي به واردات نهاده ها 
ريشه و منشأ فساد و رانت در اين صنعت است و وجود 
بازار سياه نشانه اي قطعي از بروز اين فساد است چرا 
كه هيچ نهاده اي با ارز آزاد وارد كش��ور نمي ش��ود. 
»بيش اظه��اري، فاكتورس��ازي، واردات نهاده هاي 
نامرغوب با ناخالصي، احتمال بروز فساد در سيستم 
نظارتي توزيع، صدور پروانه ه��اي صوري دامداري 
و مرغداري با امضاهاي طالي��ي براي دريافت نهاده 
ارزان قيمت، بروز تاخير در تخصيص از طريق سامانه 
كه موجب تعويق جوجه ريزي مي ش��ود و تخصيص 
غيربهينه كه باعث مي شود مثال دامدار ذرت دريافتي 
از سامانه را در بازار سياه بفروشد و از همان بازار سياه 
جو بخرد«، بخشي از فسادهاي ايجاد شده از طريق 

اين مداخله گسترده دولت در بازار نهاده هاست. 

   پول پاشي به جاي اصالح سياست ها 
از آنجايي كه بعد از اص��الح يارانه ها وارز ترجيحي، 
نهاده هاي دامي 6 براب��ر افزايش قيمت پيدا كردند، 
صنعت دام و طي��ور در ماه هاي اخير با مش��كالتي 
مواجه شد. دولت هم با توجه به دستور رييس جمهور 
و در راس��تاي رفع مش��كالت موجود، درصدد ارايه 
راهكارهاي��ي اس��ت ك��ه طب��ق گفته وزي��ر جهاد 
كش��اورزي، ارايه بس��ته حمايتي 20 هزار ميليارد 
توماني به منظور حمايت از حوزه دام است، كه خرداد 
امسال خبر آن از سوي سيدجواد ساداتي نژاد، وزير 
جهاد كش��اورزي اعالم شد. حال به گفته جواد آزاد، 
مديرعامل اتحاديه سراس��ري صنع��ت دامپروران، 
در حال حاضر۱0هزار ميلي��ارد تومان از ميزان كل 
تس��هيالت اعالمي، جذب شده؛ در حالي كه قيمت 
نهاده ها در همين چند ماه اخير پنج تا شش برابر شده 
است. فعاالن اين حوزه تاكيد دارند، بايد تفاوت منابع 
آزادشده از ناحيه حذف 4200 از قيمت گذاري ارز، 
در قالب كارت لبنيات ميان مصرف كنندگان توزيع 
شود تا مصرف كننده قدرت خريد پيدا كند. به عبارتي 
ديگ��ر، دولت بايد ب��ه جاي پول پاش��ي، روش هاي 
حمايتي خود از اين صنعت را به گونه اي تنظيم كند 

كه مصرف كننده از اين ناحيه آسيب نبيند. 
ارايه تس��هيالت ريالي به دامداران درحالي است كه 
دولت قرار بود با حذف ارز ترجيحي، رانت ناشي از آن را 
حذف كند تا قيمت توليد محصوالت پروتئيني و لبني 
شفاف شود. ضمن اينكه فساد كاهش يافته و بازار سياه 
نيز از بين برود. حال اما دولت با ترزيق 20 هزار ميليارد 
تومان پول كه به گفته خود دامداران مشخص نيست 
چند درصد آن محقق ش��ده، قصد دارد از اين صنعت 
حمايت كند. اين در ش��رايطي اس��ت، صاحبنظران 
تاكيد دارند كه همزمان با حذف ارز ترجيحي از واردات 
نهاده ها، بايد منابع حاص��ل از آن به صورت نقدي در 
اختيار خانواده هاي كم درآمد قرار گيرد تا با پرداخت 
يارانه مستقيم نقدي به اين خانوارها، دسترسي آنها به 

محصوالت لبني و پروتييني تسهيل شود. 

خبراخبار
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كاهش ۲۶ درصدي
واردات نهاده هاي دامي

تا پايان آذر ماه ۱40۱، 9 ميليون و 9۱۱ هزار و 426 تن نهاده 
دامي وارد كشور شد كه در مقايسه با واردات ۱۳ ميليون و 
۳7۱ هزار و 99 تني اين كاال در دوره مشابه سال گذشته 
كاهش 26 درصدي را نش��ان مي دهد. ب��ه گزارش روابط 
عمومي اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام وطيور ايران 
)اوندا(، ارزش واردات نهاده هاي دامي تا پايان پاييز ۱40۱، 
چهار ميليارد و ۸۱4 ميليون و67۱ هزار و 7۳4 دالر بوده 
است كه در مقايسه با ارزش ۵ ميليارد و 466 ميليون و 22۳ 
هزار و ۳7۳ دالري واردات نهاده هاي دامي تا پايان آذر سال 
گذشته كاهش ۱2 درصدي را تجربه كرده است. گفتني 
است؛ تا پايان آذر سال جاري 6 ميليون و 4۵ هزار و 9۱ تن 
ذرت، يك ميليون و 276 ه��زار و ۱۵7 تن جو، 7۳4 هزار 
و ۵۳2 تن كنجاله س��ويا و يك ميليون و ۸۵۵ هزار و 646 
تن دانه س��ويا وارد كشور شده است كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال گذشته به لحاظ وزني به ترتيب ۱2 درصد، ۵2 
درصد، 6۳ درصد و يك درصد كاهش را تجربه كرده است.

تامين نقدينگي
معضل مهم بنگاه ها

اعضاي سه كميس��يون تخصصي »بازار پول و سرمايه«، 
»صنعت و معدن« و »اقتصاد س��المت« ات��اق بازرگاني 
تهران طي نشستي به بررسي ابهامات استفاده از اوراق گام 
پرداختند. در ابتداي اين جلسه رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق تهران به برخي موانع توسعه ابزار تامين مالي 
زنجيره اي در بازار اشاره كرد و گفت: شرايط فعلي اقتصاد 
كالن كشور و انتظارات تورمي باال باعث شده است، بخش 
عمده اوراق گام منتشرشده به جاي انتقال در بازار پول به 
سرعت به سمت تنزيل در بازار سرمايه حركت كند كه به 
معناي قطع شدن زنجيره مالي بين بنگاه ها و اجرا نشدن 
SCF و در نهايت ع��دم تحقق بهره وري منابع محدود در 
اقتصاد است. فريال مستوفي در ادامه گفت: طي هفته هاي 
اخير نيز بازده تا سررسيد اوراق )YTM( در بازار سرمايه به 
سطوح بااليي رسيده و اين موضوع باعث افزايش هزينه هاي 
تنزيل براي دارنده نهايي اوراق گام شده است. باال بودن اين 
نرخ به معني افزايش نرخ موثر تامين مالي براي بنگاه هاي 
توليدي )متعهد يا متقاضي( خواهد شد كه با اهداف اوليه 
ابزار مبني بر كاهش هزينه تامين مالي زنجيره ها و كاهش 
سهم هزينه مالي در بهاي تمام شده محصوالت همخواني 
ندارد. در چنين ش��رايطي الزم اس��ت كه طراحي ابزار و 
بازنگري ضوابط به نحوي ديده شود كه اوراق گام در بازار پول 
انتقال بيشتري بين ذينفعان و فعاالن اقتصادي و شركت ها 
داشته باشد. در ادامه اين جلسه، رييس كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه مساله اصلي فعاالن 
اقتصادي دسترسي به نقدينگي است، ادامه داد: با توجه 
به سطح تورم و نوع سياست هاي پولي، حتي شركت هاي 
موفق نيز دچار مشكل شده اند. اوراق گام به عنوان يك ابزار 
جديد براي تامين مالي نيز داراي ابهاماتي اس��ت و براي 
فعاالن اقتصادي بايد رفع ابهام شود. علي نقيب افزود: يكي 
از ابهامات اين است كه سازمان امور مالياتي هنوز نظر صريح 
و روشني در مورد پذيرش هزينه هاي تنزيل اين اوراق به 
عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي ارايه نكرده است. البته 
ابهامات ديگري هم وجود دارد با برگزاري جلسات متعدد 
مي توان نسبت رفع آنها اقدام كرد. رييس كميسيون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران هم در اين جلسه با اشاره به منابع مالي 
محدود شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي در تامين 
مواد اوليه خود، از اوراق گام به عنوان راهكاري مناسب براي 
رفع اين مشكل ياد كرد مشروط به آنكه اين طرح نوين مالي 
به درستي اجرا و مشكالت موجود آن برطرف شود. محمود 
نجفي عرب با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه بايد 70 هزار 
ميليارد تومان از محل مابه التفاوت نرخ ارز، به بخش هاي 
خدماتي از جمله وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي 
و بيمه ها پرداخت كند، افزود: اين پيشنهاد از سوي بخش  
خصوصي و كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران مطرح 
شده اس��ت كه اين س��ازمان به جاي پرداخت پول به 
بيمه ها، اقدام به انتشار اوراق كند و اين اوراق نيز از سوي 
سازمان مالياتي كش��ور پيش از سررسيد آن، به عنوان 
ماليات عملكرد و تكليفي بنگاه ها مورد پذيرش قرار گيرد. 

همكاري عمان
براي تسهيل انتقال ارز به ايران

رييس اتاق مش��ترك ايران و عمان گفت: سازوكارهايي 
فراهم شده تا انتقال و رفع تعهد ارزي، از طريق واريز ارز به 
حساب بانك مركزي ايران در عمان و دريافت ارز در ايران به 
منظور رفع تعهدات، تسهيل شود. به گزارش اتاق بازرگاني 
ايران، فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري ايران و عمان، 
زيرساخت ها و موانع پيش روي آن در نشستي به ميزباني 
سازمان توسعه تجارت بررسي شد. در اين جلسه رييس اتاق 
مشترك ايران و عمان، كاردار و معاون سفير سلطنت اين 
كشور در تهران و جمعي از فعاالن اقتصادي حضور داشتند.

در ابتدا راشد الغيالني، كاردار و معاون سفير سلطنت عمان 
در تهران به روابط مستحكم سياسي و اقتصادي دو كشور 
و مشوق هاي دولت عمان در حوزه سرمايه گذاري خارجي 
اشاره كرد و از استقبال اين كشور براي هرگونه سرمايه گذاري 
مشترك در حوزه انرژي هاي پاك و تجديد پذير در راستاي 
پايبندي دولت عمان به كاهش آالينده هاي كربني، سخن 
گفت. در اين بين احمد عاليي، معاون ارتقاي كسب  وكارهاي 
بين المللي سازمان توسعه تجارت گفت: تسهيل تجارت 
خارجي اهميت بااليي ب��راي دولت دارد و به همين دليل 
تالش شده به منظور تسهيل روند تجارت، كمتر از يك ماه 
مصوبات هيات دولت و حتي سران قوا دريافت شود و اين 
همراهي در دولت با اتاق ها و بخش خصوصي در راستاي رفع 
موانع تجاري به صورت تنگاتنگ وجود دارد. محسن ضرابي، 
رييس اتاق مشترك ايران و عمان نيز فرصت هاي تجاري 
براي صادرات كاال و خدمات به عمان و نيز صادرات مجدد 
از طريق عمان را برشمرد و آخرين تسهيالت فراهم شده به 
واسطه همكاري بين سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترك 
ايران و عمان را مورد توجه قرار داد. بر اساس اظهارات اين 
فعال اقتصادي، صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور 
كاهش ريسك هاي صادراتي، سازوكارهايي فراهم كرده 
تا انتقال ارز و نيز رفع تعه��د صادركنندگان ايراني از 
طريق واريز ارز به حساب بانك مركزي ايران در عمان و 
دريافت ارز در ايران به منظور رفع تعهدات، تسهيل شود.

افزايش ۲۰ درصدي
نرخ قطعات خودرو

ريي��س انجم��ن صناي��ع همگ��ن نيرومحركه و 
قطعه س��ازان خودرو كشور خاطرنش��ان كرد: 70 
درصد قطعات خودرو در داخل كشور تهيه و توليد 
مي شود اما بازار با نرخ دالر قيمت هاي خود را تنظيم 
مي كند. محمدرضا نجفي منش در گفت وگو با ايلنا، 
با بيان اينكه قطعه س��ازان عمده با ارز نيمايي اقدام 
به واردات مي كند، گفت: نوس��ان هاي ن��رخ ارز بر 
قيمت قطعات خودرو در بازار تاثير رواني مي گذارد 
از اين رو شاهد افزايش نرخ اين قطعات در بازار لوازم 
يدكي هستيم اين در حالي است كه قيمت قطعات 
براي مصرف كننده عمده كه خودروسازان هستند 
چندان ملموس نيست و در كوتاه مدت خود را نشان 
نمي دهد. به گفته وي؛ ب��ازار لوازم يدكي به صورت 
آني از نوسان هاي نرخ ارز تاثير مي پذيرد اما از سوي 
ديگر روند كاهش��ي شدن قيمت آنها كند است. به 
گفته نجفي منش؛ اگر اختالف قيمت بين كارخانه و 
بازار از بين برود ترديد نداشته باشيد كه ديگر شاهد 
صف هاي طوالني براي خريد خودرو در بازار نخواهيم 
بود. وي نس��بتي بين واردات خودرو و ايجاد تعادل 
در بازار خودرو در داخل كش��ور برقرار نكرد و افزود: 
عده اي در كشور عالقه دارند كه خودرو خارجي سوار 
شوند و به نظر مي رسد عرضه اينگونه خودروها نياز 
بخشي از بازار را تامين كند. اگر زيان از توليد داخلي 
از بين برود خودروس��از داخل��ي مي تواند به ميزان 
كافي توليد و محصوالت خود را در بازار عرضه كند. 
همچنين در اي��ن رابطه عبدالرضا محمدي رييس 
اتحاديه دارندگان تعميرگاه ها در گفت وگو با ايلنا، 
با اش��اره به افزايش نرخ لوازم يدكي در بازار گفت: 
فروش لوازم يدكي كاهش پيدا كرده اس��ت و شايد 
مغازه داران براي پاس ك��ردن چكي كه از روزهاي 
گذشته كشيده اند و براي پر كردن حساب بانكي اقدام 
به فروش كند اما در مجموع فروش لوازم يدكي در 
بازار ريزش كرده است. وي با اشاره به افزايش روزانه 
نرخ لوازم يدكي، گفت: قيمت قطعات خودرو در 2 
هفته اخير حدود 20 درصد افزايش داشته اند. اين 
فعال صنفي در پايان بيان ك��رد: اتحاديه نرخ نامه 
مصوب براي دستمزد مكانيكي ها اعالم نكرده است.

انعقاد تفاهمنامه همكاري 
فيمابين مجمع خيرين 

مدرسه ساز و شوراي اسالمي 
استان چهارمحال و بختياري

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني شوراي اسالمي استان 
چهارمحال و بختياري، س��يد احمد هاشمي نماينده 
شهرستان فارسان در شوراي اسالمي استان چهارمحال 
و بختياري در جلسه نشست با مجمع خيرين مدرسه ساز 
استان، با اشاره به ارزش كار فعالين عرصه آموش و پرورش 
در استان بيان داش��ت: هر نهادي اگر زيرساختي براي 
آموزش ايجاد كند ارزش كارش كمتر از معلمي و تعليم به 
دانش آموزان نيست لذا جايگاه خيرين مدرسه ساز بسيار 
واالست. هاشمي تصريح كرد: اگر از ظرفيت خيرين جهت 
تاثيرگذاري براي بودجه ريزي آموزش و پرورش استفاده 
شود، بهتر است تا با مديريت صحيح و بر اساس اولويت 
بندي هاي صورت گرفته نوسازي و مقاوم سازي مدارس 
صورت پذيرد. وي ضمن اهتمام به موضوع فرهنگ سازي 
امورات خيري مدرسه سازي در همه شهرستان ها، افزود: 
جهت اس��تفاده از ظرفيت هاي شوراي اسالمي استان 
و مجمع خيرين مدرسه ساز استان براي نيل به اهداف 
مشترك پيشنهاد مي گردد تفاهمنامه اي منعقدو بندهاي 
آن به صورت ويژه پيگيري شوند تا شاهد محروميت زدايي 

در حوزه فضاهاي آموزشي در سطح استان باشيم.

دربرخي از روستاها و شهرهاي 
شهرستان لردگان مدارس به 

صورت كانكسي اداره مي شوند
به گزارش روابط عمومي ش��وراي اس��المي اس��تان 
چهارمحال و بختي��اري، عطاءاهلل حس��ين پورآقايي 
عضو هيات رييسه شوراي اسالمي استان چهارمحال و 
بختياري و نماينده شهرستان لردگان در جلسه نشست 
با مجمع خيرين مدرسه ساز استان با اشاره به اهميت كار 
خيرين مدرسه ساز خاطرنشان كرد: جا دارد از تك تك 
خيرين در حوزه مدرسه سازي تقدير و تشكر كنيم چراكه 
موضوع مدرسه سازي موضوعي بسيار مهم خصوصا در 
شهرستان لردگان مي باشد از طرفي مردم انتظار بيشتري 
از دستگاه هاي مسوول دولتي دارند تا جهت هزينه كرد 
براي اين موضوع پيش بيني الزم را داشته باشند. وي با 
اشاره به اينكه وضعيت فضاهاي آموزشي دانش آموزان 
در مناطق عشايري بسيار نامساعد است، افزود: در برخي 
روستاها و شهرهاي شهرستان لردگان مدارس بصورت 
كانكسي اداره مي شوند و زماني كه مشاهده مي گردد 
جايگاهي براي تحصيل اين دانش آموزان نيست، دل آدم 
به درد مي آيد . وي گفت: در شهر سردشت همه مدارس 
بصورت دو شيفت صبح و عصر براي دختران و پسران 
اداره مي شوند با توجه به اينكه در يكي از مدارس شهر 
سردشت 274 دانش آموز پسر و 2۵0 دانش آموز دختر 
وجود دارد، هر روزه براي شيفت بعد از ظهر بايد تعدادي 
از صندلي ها را جابه جا كنيم. حسين پور تصريح كرد: 
ضروري اس��ت در شهر سردش��ت مدرسه اي ۱2 
كالسه تاسيس گردد و در اين راستا هر گونه اقدام 
و هماهنگي از سوي ش��ورا و شهرداري الزم باشد، 
همكاري مي كنيم فقط دانش آموزان اين منطقه را 
از اين شرايط نابسامان نجات دهيد. وي تاكيد كرد: 
از مجمع خيرين مدرسه ساز دعوت مي نماييم كه از 
فضاهاي آموزشي مناطق محروم شهرستان لردگان 
از جمله شهر سردشت بازديد ميداني داشته باشند.

بازيگران اصلي در تامين نهاده ها چه كساني هستند؟

حذف  رانت  يا  پول پاشي؟ 

چرا 9 هزار تن غالت از بندر امام مرجوع شد؟ 

تزريق 7 ميليارد دالر ارز به نيروگاه ها 

دستور توقف ترخيص ذرت هاي آلوده

تداوم بحران گازي تا ۱۴۲۰

در حالي اعالم ش��ده است 9هزار تن غالت طي 9ماهه 
سال جاري مرجوع ش��ده، كه علت مرجوع شدن اين 
كاالها مشخص نيست. ناظر گمركات استان خوزستان 
درباره علت مرجوع شدن غالت در اين گمرك با ارايه 
توضيحاتي گفته است كه اين موضوع مربوط به سال 
قبل بوده و صاحب كاال )شركت ر- د( 20 هزار تن ذرت 
وارداتي داش��ته كه توسط اداره استاندارد مردود اعالم 
شده و گمرك نيز از ترخيص آن جلوگيري كرده است.

اخيراً اعالم شد، كه در سال جاري حدود 9 هزار تن غالت 
از بندر امام خميني )ره( خوزستان مرجوع شده است. 
پيش از اين نيز مرجوع ش��دن ده ها هزار تن ذرت هاي 
آلوده از بندر امام خميني حاشيه هاي بسيار زيادي را به 
وجود آورده بود. ماجرا از اين قرار بود كه ۱4۵ هزار تن 
ذرت در سال ۱۳9۵ وارد كشور شد اما پس از آزمايشات 
مشخص شد كه اين ذرت ها آلوده به سم آفالتوكسين 
هس��تند، در نهايت و پ��س از كش وقوس هاي فراوان 

ش��اهد تعيين تكليف مرحله اي اين ذرت ها بوديم. در 
اين بين بخش��ي قابل توجه از اي��ن ذرت هاي آلوده به 
برخي كشورهاي ديگر صادر ش��د و استدالل اين بود: 
اس��تانداردهاي برخي كش��ورهاي ديگر از ما پايين تر 
است و مشكلي در صادرات به آنها به وجود نخواهد آمد. 
در زمان حاضر نيز در مدت 9 ماه ابتدايي سال، ۸99۸ 
تن غالت )گندم و...( مرجوع ش��ده مشخص نيست در 
اين مورد نيز مساله آلودگي مطرح بوده يا اينكه مشكل 
ديگري در سازوكار واردات محموله به كشور ايجاد شده 
است كه اين موضوع بايد مورد شفاف سازي قرار بگيرد.

خبرگزاري تسنيم در اين باره نوشته: »سوال مهمي 
كه در مورد ذرت ها وجود داشت و در زمان حاضر نيز 
در خصوص غالت )در صورت آلودگي( وجود دارد اين 
اس��ت كه چرا اين كاالها با وجود اينكه دچار مشكل 
بوده اند به جاي امحا به خارج كش��ور صادر يا مرجوع 
شده اند. با توجه به خطراتي كه در خصوص اين دست 

كاالها وجود دارد طبيعتاً اولين گزينه بايد امحا باشد.از 
جمله خطراتي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين 
است كه احتمال دارد اين دست كاالها پس از خروج 
از كش��ور مجدداً در قالب ديگري وارد كشور شوند و 
بتوانند مراجع نظارتي را به نوعي دور بزنند، در نتيجه 
فروش به شرط صادرات يا مرجوع كردن اين دست از 
محموله ها مي تواند خطراتي را براي سالمت جامعه 
به دنبال داشته باشد. بنابراين الزم است گمرك ايران 
هرچه سريعتر نسبت به علت مرجوع سازي و همچنين 
اقدامات انجام شده در جهت جلوگيري از ورود مجدد 
اين محموله ها به كش��ور شفاف س��ازي كند.« نكته 
ديگر در خصوص هزينه هاي ارزي است كه در مسائل 
اين چنيني به هدر م��ي رود و بايد افراد دخيل در اين 
موضوعات توسط دستگاه هاي نظارتي مورد بازخواست 

قرار بگيرند و در صورت قصور با آنها برخورد شود.
ناظر گمركات اس��تان خوزس��تان در خصوص علت 

مرجوع ش��دن غالت در اين گمرك توضيحاتي ارايه 
كرد. بهروز قره بيگي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم 
با اشاره به گزارش مديركل گمرك بندر امام خميني در 
خصوص مرجوع شدن غالت، اظهار كرد: اين موضوع 
مربوط به سال قبل بوده و صاحب كاال )شركت ر- د( 20 
هزار تن ذرت وارداتي داشته كه توسط اداره استاندارد 
مردود اعالم شده و گمرك نيز از ترخيص آن جلوگيري 
كرده است. ناظر گمركات استان خوزستان ادامه داد: در 
ابتداي سال جاري به علت عدم تعيين تكليف توسط 
صاحب كاال گمرك كاال را متروكه و به سازمان اموال 
تمليكي تحويل داده اس��ت. وي گفت: سازمان اموال 
تمليكي كاال را به مزايده گذاشته و برنده آن با هماهنگي 
مراجع قانوني و قضايي نسبت به مرجوع كردن 9 هزار 
تن آن اقدام كرده است. ناظر گمركات استان خوزستان 
تصري��ح كرد: مابقي كاال نيز توس��ط س��ازمان اموال 

تمليكي و مرجع قضايي تحت پيگيري است.

رييس دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره 
به تداوم بحران گازي تا سال ۱420، گفت: 7 ميليارد 
دالر از مرغوب ترين ارز كش��ور به س��مت نيروگاه ها 

مي رود و ما مجبوريم كه برق درست كنيم.
احمد زراعت كار در نشست با كميسيون انرژي اتاق 
بازرگاني ايران با اشاره به كاستي ها و ايرادات برنامه هاي 
توسعه پيش��ين، با بيان اينكه برنامه هفتم توسعه با 
همكاري و هفكري همه بخش ها بايد جلو برود، اظهار 
كرد: در برنامه هفتم توس��عه بايد نگرش ها به شيوه 
ديگري باشد كه بتوان نتايج آن را در اقتصاد مشاهده و 
پنج سال آينده كارنامه موفقي از خود به جاي بگذاريم.

رييس دفتر انرژي س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
البته س��خنان من به اين معنا نيست كه برنامه هاي 
پيشين توسعه همه ناصحيح بودند بلكه يكي از داليل 
عدم موفقيت برنامه هاي اقتصادي به شرايط عمومي 
كشور باز مي گردد، بخش انرژي نيز شرايط مساعدي 
ندارد و اين حال بد انرژي به همه بخش هاي اجتماعي 

و سياسي س��رايت كند. زراعت كار با اشاره به بحراني 
ش��دن بخش انرژي در دو سه سال اخير گفت: حوزه 
انرژي حوزه پيشرو اقتصاد ايران در صد سال اخير بود 
كه هم اكنون با بحران مواجه شده است. اگر اين بخش 
نتواند خود را سرپا نگه دارد نمي دانيم ساير بخش ها 

چه شرايطي خواهند داشت.
وي با اش��اره به تمركز جهان بر س��هم الكتريسته 
گفت: چشم انداز انرژي جهان به سمت الكتريسته 
حركت مي كند و تالش دارد سهم 2۱ درصدي را به 
۵۱ درصد ارتقا بدهد اين موضوع عالوه بر تأثيراتي 
كه در محيط زيست مي گذرد تسلط فناوري را نيز 
حفظ مي كن��د. زراعت كار با بيان اينكه قدرت هاي 
جهان در تالش هس��تند كه نفت را از اقتصاد خود 
ح��ذف كنند، تصريح كرد: به نوعي تس��لط بر نفت 
باعث ايجاد قدرت هاي منطقه اي شده است از اين 
رو كشورها تالش دارند سهم ۳۵ درصدي اقتصادي 

خود از نفت را به 4 تا ۵ درصد تقليل بدهند.

اين مقام دولتي افزود: س��هم مصرف گاز در بخش 
خانگي ۳۳ درصد است و همچنين ۳4 درصد از گاز 
به نيروگاه ها مي رود و اين آمار مي تواند فاجعه آميز 
باش��د كه حجم قابل توجه��ي از گاز در نيروگاه ها 
مصرف مي ش��ود. وي ادام��ه داد: 7 ميليارد دالر از 
مرغوب ترين ارز كشور به سمت نيروگاه ها مي رود و 

ما مجبوريم كه برق درست كنيم.
زراعت كار با اشاره به سهم اندك ايران در صادرات 
انرژي گفت: ايران دومين كش��ور در زمينه ذخاير 
گازي اس��ت اما ش��انزدهمين صادركننده گاز در 
دنيا هس��تيم و اين پارادوكس استراتژي اشتباه ما 
را به خوبي نشان مي دهد. اين تفكر سال هاي پيش 
ايجاد شد كه گاز را به سمت صنايع هدايت كنيم و 
اينگونه توليد ناخالص كشور را افزايش بدهيم. اين 
در حالي اس��ت كه روسيه با تس��لط بر منابع گازي 
خود در كشور توانست نقش هاي جديدي در صحنه 
بين الملل��ي براي خ��ود تعريف كند ت��ا مواردهاي 

تخاص��م و تهاج��م را كنت��رل كند و اب��زاري براي 
مستحكم كردن موقعيت خود در منطقه ايجاد كند.

وي با بيان اينكه تا س��ال ۱420 بايد بحران گازي را 
تحمل كنيم، گفت: پنج فاز پارس جنوبي بايد افتتاح 

شود تا بتوانيم كسري گاز خود را جبران كنيم.
زراعت كار ادام��ه داد: مهم ترين چالش هاي بخش 
انرژي عبارتند از تحريم هاي بين المللي، عدم توجه 
به مديريت مصرف و بهينه سازي انرژي، سهم پايين 
فرآورده هاي با كيفيت از توليدات، ناكارآمدي رابطه 
مالي صنع��ت برق و دولت، ناكارآم��دي رابطه مالي 
شركت ملي نفت و دولت و كمبود منابع مالي جهت 
سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي و نگه داشت 
ميادين نفت و گاز است. وي گفت: ما ذخاير انرژي به 
ميزان كافي داريم و با توليد ۱.۵ ميليون بشكه نفت 
مي توان به راحتي ما را در صحنه هاي بين المللي كنار 
بگذارند اما اگر توليد به ش��ش ميليون بشكه برسد 

امكان حذف كردن ما سخت تر خواهد شد.
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خبرروز

شناسايي ۲۱۲ باند و دستگيري ۲۴۷ نفر در حوزه كالهبرداري اينترنتي
رييس پليس فتا فراجا از شناسايي ۲۱۲ باند و دستگيري ۲۴۷ متهم در حوزه كالهبرداري اينترنتي خبر داد. سردار وحيد مجيد درباره ميزان 
وقوع جرايم از ابتداي سال تاكنون گفت: از ابتداي سال ۱۴۰۱ تاكنون در حوزه جرايم سايبري مربوط به اسكيمينگ ۵۸ پرونده كثيرالشاكي 
مورد رسيدگي قرار گرفت و حدود ۱۴۰ متهم دراين زمينه دستگير شده اند. در حوزه برداشت هاي اينترنتي ۶۸ باند در اين رابطه شناسايي 
شده اند كه در اين حوزه ۸۷ متهم دستگير شده اند. همچنين در حوزه كالهبرداري اينترنتي كه اولويت جرايم سايبري را در ۹ ماهه امسال 
داش��ته  است و بالغ بر ۳۵ درصد از جرايم س��ايبري را به خود اختصاص داده است حدود ۲۱۲ باند را شناسايي و ۲۴۷ متهم در اين رابطه 
دستگير شده اند. ميزان پرونده هاي ما در زمينه رمز ارز كه با ايجاد شگردهاي مختلف اقدام به كالهبرداري مي كنند، افزايش داشته است.
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رويخطخبر

رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع هوا ضمن اش��اره ورود سامانه بارشي به كشور و 
احتمال وقوع سيل در چهار استان از كاهش آلودگي 
هواي پايتخت طي روزهاي پاياني هفته خبر داد. صادق 
ضياييان درباره ورود سامانه بارشي به كشور و پيامدهاي 
آن اظهار كرد: طي روز چهارشنبه )۱۴ دي( بارش هايي 
در جنوب غرب كشور رخ مي دهد و غالب استان هاي 
غرب و شمال غرب كش��ور را درگير مي كند. طي اين 
روزها استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، 
ايالم، خوزس��تان، لرس��تان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلوي��ه و بويراحمد، فارس و بوش��هر جزو اولين 
استان هايي خواهند بود كه بارندگي را تجربه مي كنند. 

او ادامه داد: از اواخر روز چهارشنبه و پنجشنبه )۱۴ و ۱۵ 
دي( اين بارش ها دامنه گسترده تري مي يابند و عالوه بر 
استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايالم، 
خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 

و بويراحمد، فارس و بوش��هر، اس��تان هايي همچون 
آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، گيالن و بخش هايي 
از اس��تان قزوين، همدان و تهران را نيز دربر مي گيرد 
همچنين استان هاي كرمان، يزد و اصفهان نيز شاهد 
بارندگي هايي خواهند بود. رييس مركز ملي پيش بيني 
و مديريت بحران مخاطرات وض��ع هوا تاكيد كرد: 
حجم بارش ها طي روز پنجشنبه خطرناك مي شود 
و احتمال آبگرفتگي هاي گسترده، جاري شدن آب 
در مسيل ها و سيالبي شدن در استان هاي بوشهر، 
فارس، خوزس��تان و كهگيلوي��ه و بويراحمد دور از 
انتظار نيست و اين بارش ها در استان چهارمحال و 
بختياري مي تواند به صورت برف هاي سنگين باشد.

احتمال وقوع سيل در چهار استان

مديركل بيمه سالمت استان تهران، از پاسخ دهي به 
بيمه شدگان و موسس��ات از طريق سامانه مديريت 
ارتباط با ش��هروندان خب��ر داد. به گ��زارش پايگاه 
خبري سازمان بيمه س��المت ايران، عليرضا نمازي 
با اشاره به اينكه س��امانه پاسخ گويي ۱۶۶۶ سازمان 
 بيمه س��المت ايران از س��ال ها پيش در راس��تاي 
پاس��خ ده��ي به س��واالت، ش��كايات و مش��كالت 
بيمه ش��دگان و موسس��ات راه اندازي شده گفت: تا 
پيش از اين بيمه شدگان و موسسات با تماس با سامانه 
۱۶۶۶ موارد خود را مطرح مي كردند كه در ابتدا توسط 
كارشناسان اليه اول به صورت كشوري مورد بررسي 

قرار مي گرفت. مديركل بيمه سالمت استان تهران 
افزود: در صورتي كه سوال مربوط به استان خاصي بود 
به آن استان وصل مي شد كه در استان تهران حدود 

۹ نفر از كارشناس��ان حوزه هاي مختلف پاسخگوي 
سواالت بودند، البته استان تهران بيشترين تماس را 
از طرف بيمه شدگان و موسسات داراست. او تصريح 
كرد: پس از بررسي هاي جامع و به منظور پاسخ دهي 
دقيق تر، علمي تر، ثبت و ضبط پاسخ ها و حذف هدر 
رفت نيروي انساني مقرر گرديد، س��امانه ۱۶۶۶ به 
سامانه مديريت ارتباط با شهروندان تغيير يابد؛ لذا در 
اين خصوص سوال ها با پاسخ هاي مرتبط در اختيار 
كارشناسان اليه اول قرار گرفت؛ همچنين سواالت 
اختصاصي از طريق كارتابل به صورت كتبي همراه با 
صوت به كارشناسان تخصصي مرتبط انتقال مي يابد.

پاسخگويي به شكايات بيمه شدگان از طريق سامانه ۱۶۶۶

ادامهازصفحهاول

مساله اين اس��ت كه خطر كردن با پرورش دادن 
ش��جاعت در فرزن��دان متفاوت اس��ت. ما وقتي 
مي گوييم شجاعت را در فرزند خود پرورش دهيد 
ب��ه اين معنا نيس��ت كه او را در ش��رايط پر خطر 
قراردهيم، بلكه منظور اين اس��ت ك��ه با افزايش 
ش��جاعت در فرزند مي توانيد توانايي او در نشان 
دادن عك��س العمل به موقع نس��بت به خطرات 
احتمالي را افزايش دهيد. در واقع به نوعي تقويت 
هوش هيجان��ي افراد اس��ت. كودكاني كه هوش 
هيجاني در آنها تقويت نمي شود و از كودكي تنها 
به آنها امر و نهي شده و اجازه اظهارنظر يا مخالفت 
به آنها داده نمي شود در بزرگسالي هم توان مقابله 
با مشكالت زندگي و خطرات احتمالي را ندارند و 

به سادگي نااميد شده و دست از تالش مي كشند. 
اما وقتي شما هوش هيجاني يا همان قدرت عكس 
العمل را در كودكان تقويت مي كنيد، به او يادآور 
مي شويد كه براي به دست آوردن آنچه مي خواهد 
بايد تالش كن��د و اگر هم با موانعي مواجه ش��د 
مي تواند راه هاي ت��ازه اي را امتحان كند به جاي 
اينكه نااميد ش��ود و به عقب بازگ��ردد. كودكان 
بايد ياد بگيرند كه تحت هر ش��رايطي مي توان با 
اميد و پشتكار به خواس��ته هاي معقول و درست 

دسترسي پيدا كرد. 
اگر مي خواهيد شجاعت را در كودكانتان تقويت 
كنيد بايد در م��ورد كارهايي كه انجام مي دهند، 
واكنش به موقع از خود نشان دهيد. حتي كودكي 

كه ت��ازه اولين قدم ه��ا را بر م��ي دارد، بايد مورد 
تش��ويق قرار بگي��رد. بايد بفهمد ك��ه كار مهمي 
انجام داده اس��ت. ك��ودك خود را ب��راي ارتباط 
برقرار كردن با ديگر هم س��ن و ساالنش تشويق 
كنيد، اين روابط اجتماعي حرمت نفس و شجاعت 
آنها را افزايش مي دهد. هيچ وقت براي ترس��اندن 
كودكان خود از اش��خاص ديگر يا شخصيت هاي 
داس��تاني و... اس��تفاده نكنيد. اين روش ها باعث 
ترس هاي مرضي در كودك مي ش��ود. به هر حال 
اگر مي خواهيد فرزندت��ان در نوجواني و جواني و 
حتي بزرگسالي زندگي س��الم داشته باشد، به او 
يادآور شويد كه نبايد ترسو باشد. حتما شنيده ايد 
كه قديمي ها مي گويند »ترس برادر مرگ است«.

ترسو نباش

زير سويه هاي جديد اميكرون هم به ايران رسيد

زماني براي غافلگيري نداريم
تعادل|

 انگار كرونا دوباره بازگشته است؛ اين بار به 
سه زير سويه اميكرون كه به نظر خطرناك 
هم مي رس��د و در اين بين وزارت بهداشت براي اينكه 
دوباره غافلگير نشود به تمام بيمارستان ها اعالم آماده 
باش كرده است. مدت هاست كه همه گيري كرونا يك 
بار ديگر بعد از فروكش كردن آن در برخي كشورها دوباره 
سر برآورده و البته در خاستگاه اين ويروس بيش از همه 
خودنمايي مي كند. تا جايي كه چين مجبور شد قوانين 
قرنطينه را دوباره به سختي اجرا كند. اين بار هم با اينكه 
برخي متخصصان تا همين چند روز پيش مي گفتند 
خبري از سويه جديد كرونا در ايران نيست، اما حاال دو 
روز است كه وزارت بهداشت از ابتالي چند نفر به سويه 
جديد كرونا خبر مي دهد. وزير بهداشت هم نسبت به 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و زدن ماسك و الزام آور 
شدن رعايت اين پروتكل ها در جامعه هشدار داده است.

    هشدار وزير بهداشت 
در مورد زير سويه هاي جديد كرونا

بهرام عين اللهي گفت: با توجه به شناسايي سويه هاي 
جديد در كشور، تاكيد بيشتري به واكسيناسيون به ويژه 
در افراد پرخطر داريم و اين افراد اگر ش��ش ماه از تزريق 
واكسن شان گذش��ته، حتما بايد براي واكسيناسيون 
مراجعه كنند. او افزود: در حال حاضر واكس��ن به اندازه 
كافي داريم و ۵۰ ميليون ذخيره واكسن در كشور است. 
نكته مهم ديگر پوشش ماسك است به ويژه در اجتماعاتي 
نظير هواپيما، اتوبوس، قطار و ... حتما از ماسك استفاده 
شود. وزير بهداش��ت ادامه داد: وزارت بهداشت در حال 
رصد بيماري اس��ت و بر همين اساس هم هفته پيش 
دو سويه جديد در كشور شناسايي شد. اين ويروس ها 
ويژگي شان آن است كه به س��رعت مي توانند منتشر 
ش��وند و همه گيري ايجاد كنند و ما در وزارت بهداشت 
در حالت آماده باش هستيم. بر همين اساس مرزها رصد 
مي شوند و در كشورهاي پرخطر دقت بيشتري در مورد 
ورود مسافرينشان به كشورمان مي شود و تست هاي الزم 

پي سي آر گرفته مي شود و اگر فرد آلوده اي پيدا شد 
حتما قرنطينه مي شود. در مجموع در آماده باشيم.

    آشنايي با زير سويه هاي جديد كرونا
يك اپيدميولوژيس��ت با اش��اره به ويژگي ها و عالئم دو 
زيرس��ويه BQ۱ وXBB۱ مي گويد: ب��ه احتمال زياد از 
روزهاي آتي افزايش موارد ابتال در كشور قابل لمس خواهد 
بود، اما براي پاسخ به اينكه اين افزايش چقدر جدي  است، 
نياز اس��ت كه مقداري زمان بگذرد و اطالعات بيشتري 
داشته باشيم. دكتر بابك عشرتي درباره ويژگي هاي دو 
زير سويه جديد اُميكرون، يعني BQ۱ وXBB۱ مي افزايد: 
ممكن است دو زيرسويه BQ۱ وXBB۱، پيش از اين هم 
در كشور وارد شده باشند، اما در حال حاضر آنها را شناسايي 
كرده ايم. بايد توجه كرد كه اين دو زيرسويه جهش هايي از 
اُميكرون هستند و به عنوان زيرسويه هاي سويه اُميكرون 
شناخته مي شوند. بنابراين بسياري از خصوصيات ويروس 
اُميكرون، يعني س��رايت پذيري باال، درگيري دستگاه 
تنفسي فوقاني و... را دارند. اين زير سويه هاي جديد عالئمي 
مانند گلودرد، سوزش گلو، آبريزش بيني و... دارند. در عين 
حال با احتمال كمتر ممكن است دستگاه تنفسي تحتاني 
را هم درگير كنن��د و حاالتي از س��رفه، ذات الريه، تب و 
لرز و ... را ايجاد كنند. در عين حال ميزان سرايت پذيري 
ويروس كروناي اُميكرون و زيرسويه هايش باالست و در 
اين زيرسويه ها نيز ميزان سرايت پذيري و ابتال به بيماري 
معموال باالست، اما ميزان كشندگي آنها كمتر است. البته 
فعال بر اساس مطالعات كنوني اين نتايج اعالم شده است و 
به طور كلي اين دو زيرسويه چندان شناخته شده نيستند.

    تاثير واكسن بر
دو زيرسويه جديد ُاميكرون

عشرتي درباره تاثير واكس��ن كرونا بر دو زيرسويه جديد 
اُميكرون، مي گويد: تزريق واكسن كرونا در پيشگيري از 
اشكال شديد و كشنده بيماري نقش دارد. بنابراين تزريق 
واكس��ن كرونا مي تواند منجر به كمتر بودن بس��تري و 
مرگ ومير شود. البته بايد توجه كرد از آنجايي كه تعداد ابتال 

به دليل باال بودن سرايت پذيري باال مي رود، احتمال ابتالي 
افراد پرخطر شامل افرادي كه به بيماري هاي زمينه اي مبتال 
هستند و... افزايش مي يابد و بر همين اساس احتماال موارد 
بستري ناشي از كرونا نيز افزايش مي يابد.او مي افزايد: توصيه 
ما اين است كه افراد باالي ۱۸ سال كه دز يادآور واكسن را 
تزريق نكرده اند يا از تزريق دز آخر واكسن كرونايشان بيش 
از شش ماه گذشته است، حتما نوبت يادآور واكسن كرونا 
را تزريق كنند؛ چراكه مشاهده شده اخيرا افرادي به كرونا 
مبتال ش��ده و كارشان به بستري مي كشد كه شش 

ماه از تزريق نوبت آخر واكسن شان گذشته است.

    احتمال افزايش موارد ابتال به كرونا 
طي روزهاي آتي

عشرتي درباره وضعيت كشور و بروز موج هشتم كرونا، 
مي گويد: به احتمال زياد از روزهاي آتي افزايش موارد 
ابتال در كشور قابل لمس خواهد بود، اما براي پاسخ به 
اينكه اين افزايش چقدر جدي بوده و چقدر منجر به 
افزايش بستري و مرگ ومير مي ش��ود، نياز است كه 
مقداري بگذرد و اطالعات بيشتري داشته باشيم. برخي 
پيش بيني مي كنند كه پيك مهمي پيش رويمان باشد 
و برخي هم معتقدند كه افزايش كوتاه مدتي خواهد بود.

    ضرورت رعايت پروتكل هاي ضدكرونايي 
اين اپيدميولوژيست با تاكيد بر اهميت رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در شرايط فعلي، مي افزايد: بايد توجه كرد كه 
استفاده از ماسك بسيار اهميت دارد. اگر بتوان در فضاي 
سربسته تهويه اي برقرار و پنجره ها را در طول روز باز كرد تا 
هوا عوض شود، بسيار تاثير دارد. در عين حال اكنون كشور 
ما و كشورهاي ديگر دنيا به دنبال تعطيلي و الك دان هايي 
كه در ابتداي كرونا انجام مي شد، نيستند. اما مساله مهم 

اين است كه مسافران در مبادي مرزي كنترل شوند.

    ضرورت راه اندازي مجدد
 مراكز واكسيناسيون

آنچه به نظر مي رسد اين است كه زير سويه هاي اميكرون 

نه تنها در ايران كه در ديگر كش��ورها ه��م رو به افزايش 
هستند. همين امر نش��ان مي دهد كه راه اندازي مجدد 
مراكز واكسيناس��يون ضروري به نظر مي رس��د. ايمان 
خوشدل، پزشك متخصص بيماري هاي عفوني در اين 
باره به »تع��ادل« مي گويد: بايد افرادي كه ۶ ماه از تزريق 
آخرين واكسن آنها گذشته اس��ت دوباره اقدام به تزريق 
واكسن كنند. البته همه ما مي دانيم كه تنها تزريق واكسن 
نمي تواند ما را از ابتال مجدد به كرونا حفظ كند اما مي تواند 

مانع مرگ افراد به دليل ابتال به اين بيماري شود.

    بي توجهي مردم به ادامه واكسيناسيون
او مي افزايد: متاسفانه طي ماه ها اخير به محض اينكه 
تعداد افراد مبتال به بيماري و افرادي كه بر اثر اين بيماري 
جان باختند، كاهش پيدا كرد اهميت واكسيناسيون 
هم از بين رفت. در واقع هم مردم و مسووالن نسبت به 
اين مساله بي توجه شدند. از سوي مراكز تزريق واكسن 
به حداقل رسيد و از سوي ديگر هم مردم هيچ عالقه اي 
به تزريق دوز جديد واكسن از خود نشان ندادند. در اين 
شرايط اگر سويه هاي جديد اميكرون باعث بروز پيك هاي 
جديد در كش��ور ش��ود نبايد تعجب كرد. اين پزشك 
متخص��ص در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
احتمال افزايش موارد بيماري كرونا در هفته هاي آينده 

با توجه به گسترش بيماري در كشورهاي منطقه، شرق 
آسيا و كش��ور هاي اروپايي وجود دارد. بايد اين مساله 
جدي گرفته شود و مردم بايد سعي كنند كه پروتكل هاي 
بهداشتي را به درس��تي رعايت كنند. ايمان خوشدل 
مي افزايد: تزريق واكسن بسيار مهم است به خصوص 
براي دانش آموزان و دانشجوياني كه در محيط مدرسه 
و دانشگاه حضور دارند. از سوي ديگر تمامي افراد باالي 
۱۸ سال بايد به براي تزريق دوز يادآور كرونا اقدام كنند. 
مساله اين است كه زير سويه هاي جديد هنوز به طور 
كامل شناسايي نشده اند، يعني ميزان سرايت پذيري 
يا حتي ميزان مرگ و مير اين زير سويه ها مشخص 
نيست. به همين خاطر است كه در بسياري از كشورها 

اقدامات پيشگيرانه را در دستور كار قرار داده اند. 

    شناسايي عاليم ابتال به
زير سويه هاي جديد

اين پزش��ك در مورد عاليم ابتال به زير سويه هاي جديد 
مي گويد: زيرسويه هاي جديد اميكرون با نام هاي BQ۱ و
 XBB۱ داراي عاليم گوارشي مانند تهوع، استفراغ و دل درد
 است و افراد داراي سيستم ايمني ضعيف در معرض شديد 
ابتال به آن قرار دارند. فرد مبتال يكي از عالئم گوارشي مانند 
تهوع، استفراغ، دل درد، آبريزش بيني، گلودرد و بدن درد 

را خواهد داشت، دوره نقاهت اين بيماري نيز سه روز است 
اما توصيه به استراحت تا يك هفته شده است. با توجه به 
مشاهده سه مورد ابتال به زيرسويه هاي جديد اميكرون، 
احتمال ورود موج هشتم كرونا به كشور تقويت شده است.

    تمهيداتي براي غافلگير نشدن
به هر حال طي روزهاي گذشته و با شناسايي چند مورد 
از موارد ابتال به زير سويه جديد اميكرون وزارت بهداشت 
و درمان دست به تمهيدات زده تا از غافلگيري دوباره در 
برابر اين بيماري جلوگيري كند. مساله اينجاست كه تا 
مردم بخواهند دوباره به شرايط قبل بازگردند و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي را در دستور كار قرار دهند، زمان 
مي برد. از سوي ديگر بسياري از افراد هنوز مراحل تزريق 
واكس��ن خود را كامل نكرده اند و اين موضوع مي تواند 
عاملي براي ابتال آنها به اين زيرسويه هاي جديد باشد. 
بهترين كار اين است كه افراد قبل از هر چيز به تكميل 
فرآيند تزريق واكسن خود روي بياورند و از سوي ديگر 
مساله رعايت پروتكل هاي بهداشتي را جدي بگيرند. 
اميكرون سرايت پذيري بااليي دارد، اما مرگ و مير در 
آن بس��يار پايين است، اما در مورد دو زير سويه جديد 
BQ۱ وXBB۱ هيچ كس نمي تواند نظر قطعي بدهد 

چرا كه هنوز به طور كامل مورد بررسي قرار نگرفته اند.

گزارش

رويداد

در هفته هاي اخير موضوع آبگيري سد چمشير در استان 
كهگيلويه و بويراحمد به يكي از چالش��ي ترين مسائل 
زيست محيطي كشور تبديل شده اس��ت و بسياري از 
كارشناسان محيط زيست معتقدند با توجه به قرارگيري 
بستر اين سد روي س��ازند نمكي گچساران و مشاهده 
رخنمون نمكي در نزديكي مخزن چمشير، در صورت 
آبگيري اين سد، ميزان شوري رودخانه زهره چند برابر 
خواهد ش��د و كيفيت آب آن به حدي پايين مي آيد كه 
ديگر حتي براي كشاورزي مناسب نخواهد بود. از نظر 
كارشناسان محيط زيست، اين اتفاق آثار زيست محيطي 
جبران ناپذيري را بر مناطق پايين دست سد وارد خواهد 
كرد و مي تواند اين مناطق را به كانون ريزگرد تبديل كند.

با اين وجود، مخالفان سد چمشير كه اخيرا در قالب 
يك گروه پژوهش��ي مستقل از بس��تر سد و مناطق 
اطراف آن بازديد ميداني انجام داده اند، به آثار رخنمون 
نمكي در نزديكي لبه مخزن س��د دس��ت يافته اند 
و تاكيد دارن��د كه اين رخنمون روي س��طح زمين 
است و نه در اليه هاي عميق آن وجود دارد و قطعا به 
صورت مستقيم روي شورتر شدن رودخانه زهره در 
صورت آبگيري سد تاثير خواهد گذاشت. كارشناسان 
بازديدكننده از سد چمشير البته مدعي شده اند كه در 
مطالعات شركت مشاور سد در سال ۹۵، يافته هاي 
ميداني اخير درباره وجود رخنمون نمكي در نزديكي 
مخزن س��د تاييد ش��ده بود و احتمال شورتر شدن 
رودخانه زهره بعد از آبگيري سد چمشير مشخص بود.

    وزارت نيرو بايد 
از تصميم سازمان محيط زيست تمكين كند

علي سالجقه، رييس سازمان محيط زيست در همين 
راستا در تاريخ ۳۰ آذر در حاشيه جلسه هيات دولت تاكيد 
كرد كه »اجازه ايجاد گتوند دوم را نمي دهيم و فعال قرار 
نيست هيچ گونه آبگيري انجام شود.«  عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس نيز در اين باره مي گويد: سازمان محيط 
زيست مخالفت خود را با آبگيري سد چمشير به صورت 
رسمي اعالم كرده است. سازمان حفاظت محيط زيست 
براساس وظايف قانوني خود مي تواند بدون هيچ گونه طرح 

شكايتي از آبگيري سد چمشير جلوگيري كند، كما اينكه 
اخيرا اين سازمان اعالم كرده است كه مطابق بررسي هاي 
كارشناسان، در صورت آبگيري سد، خطر شورتر شدن 
رودخانه زهره وجود دارد.  كريم حسيني مي افزايد: دبي 
رودخانه زهره به حدي نيست كه روي آن يك سد بنا شود 
و با توجه به اينكه در مسير اين رودخانه چشمه هاي آب 
شور قرار گرفته اند و همچنين بررسي هاي كارشناسان 
نشان مي دهد كه بستر سد چمشير روي اليه هاي نمكي 
و آهكي قرار گرفته اس��ت، نگراني جدي از شورتر 
ش��دن رودخانه زهره با آبگيري سد وجود دارد؛ به 
نحوي كه اگر سد چمشير آبگيري شود، امكان دارد 
كه آب رودخانه با اليه هاي نمكي و آهكي اختالط 
پيدا كند و آثار محيط زيس��تي جبران ناپذيري بر 

رودخانه زهره و مناطق پايين دست آن وارد شود.

    مشاهده رخنمون نمكي 
در نزديكي مخزن سد چمشير 

اختالف نظر مهم كارشناسان محيط زيست با مسووالن 
وزارت نيرو و پيمانكاران سد چمشير، اين است كه آنها 
معتقدند اگر چمش��ير آبگيري شود، اليه هاي نمكي 
موجود در بس��تر س��د مي تواند روي كيفيت آب آن 
اثر بگذارد و باعث شورتر ش��دن رودخانه زهره شود، 
اما پيمانكاران چمش��ير و مديران وزارت نيرو تاكيد 
دارند كه اليه هاي نمكي س��ازند گچساران، در عمق 
زمين واقع شده اس��ت و در صورت آبگيري سد، هيچ 
اختالطي بين اين اليه ها و مخزن س��د ايجاد نخواهد 
شد. اين در حالي است كه كارشناسان محيط زيست 
به خصوص آنهايي كه اخيرا از بستر سد چمشير بازديد 

ميداني داشته اند، تاكيد دارند كه براساس مشاهدات 
ميداني خود آنها، رخنم��ون نمكي نزديك به مخزن 
سد چمشير، دقيقا روي سطح زمين قرار گرفته است. 
حسين آخاني، عضو هيات هلمي دانشگاه تهران در اين 
باره گفت: مشاهده رخنمون نمكي روي سطح زمين در 
بستر سد چمشير، پاسخ محكمي به مسووالن وزارت 
نيرو اس��ت كه همواره ادعا مي كردند كه در بستر اين 
سد، آثار نمك وجود ندارد و اليه هاي نمك زير سطح 
زمين قرار گرفته اند. همچنين مشاهده اين رخنمون، 
تاييدي است بر مطالعات جديد زمين شناسي كه در آن 
تاييد شده است كه آن بخش هايي از سازند گچساران 
در تماس با مخزن سد چمشير قرار خواهد گرفت كه 
آثار نمك در آنها وجود دارد.  او افزود: رخنمون نمكي 
مشاهده شده، تقريبا در لبه مخزن سد چمشير و با فاصله 
حدودا يك هزار متر از رودخانه زهره قرار گرفته است و با 
آبگيري سد، قطعا اين رخنمون روي شورتر شدن آب 
رودخانه تاثير زيادي خواهد داشت. همچنين مشاهده 
رخنمون نمك روي سطح زمين ثابت مي كند كه سد 
چمشير از نظر تماس با اليه هاي نمكي، هيچ تفاوتي 
با سد گتوند ندارد و با اين شرايط نبايد آبگيري شود. 

    به جز وزارت نيرو، همه مخالفند
آخاني در ادامه به مخالفت ساير نهادها با آبگيري سد 
چمشير اشاره كرد و گفت: با توجه به كشف محوطه 
باستاني در بستر سد چمشير، وزارت ميراث فرهنگي 
نيز با احداث اين س��د مخالف اس��ت.در حال حاضر 
ش��رايط به گونه اي اس��ت كه به جز پيمانكاران سد 
چمشير و مسووالن وزارت نيرو كه نسبت به آبگيري 
اين سد اصرار دارند، ساير نهادها با آبگيري زودهنگام 
سد چمشير موافق نيس��تند. او خاطرنشان كرد: به 
نظر مي رسد اگر وزارت نيرو بخواهد با وجود تمام اين 
ابهامات و مخالفت ها، سد چمشير را آبگيري كند، قطعا 
اين كار عالوه بر تبعات محيط زيستي، مسائل حقوقي 
پيچيده اي را در كش��ور ايجاد خواهد كرد. در چنين 
شرايطي، اگر وزارت نيرو در روزهاي آينده سد چمشير 
را آبگيري كند، قطعا بايد همه عواقب مساله را بپذيرد.
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