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وحیدشقاقیشهری

لزوم تمرکز دولت 
بر مهار تورم

7

رسمقاله

هادیحقشناس

اقتصادایران
منهایبرجام

7

یادداشت

غالمحسینشافعی

ایران در  خطر حذف 
از زنجیره ارزش جهانی

3

یادداشت

وحیدحاجسعیدی

وصف العیش، 
نصف العیش

12

یادداشت

بازار داغ اشتباهی

گزارش»تدبیر تازه« از درآمدهای هزار میلیاردی 
تبلیغات گمراه کننده؛

»یک مقدار پول پس انداز کردی که در این نوســانات بازار نمی دونی کجا پس 
انداز کنی که خیالت راحت باشــه؟ اگر ســرمایه گذاری می خوای داشــته باشی 
که هیچ وقت ارزش داراییت کم نشــه، دائم در حال رشــد باشه، نگران به سرقت 
رفتنش نباشی و باعث اشتغازایی هزاران جوان همین شهر بشه، ملک بخر. اونم 
ملکی که توسط یک سازنده معتبر ساخته میشه و سند مالکیت شش دانگ داشته 

باشه. یک جایی مثل برج های دوقلویی متروپل آبادان.....«...

گام های توسعه ای بریتانیا  در 
صنعت  حمل و نقل

» تدبیر تازه«  از راهکارهای دسترسی آسان  به 
حمل و نقل ریلی  گزارش می دهد

گروه راه و مسکن: سفرهای یکپارچه در سراسر بریتانیا یکی از موضوعات 
مهمی اســت که توســط دولت برای تضمین دسترســی به حمل ونقل ریلی 
و محققان تا ســال 2030 دنبال می شــود. ایجاد راه آهن سرتاسری بریتانیا 
از 200 ســال پیش آغاز گردید با گذشــت روند دسترســی به حمل ونقل 
ریلی تســهیل گردید این روند در طول ســال های اخیر شتاب قابل توجهی 

به خود گرفته است....

»تدبیر تازه« از آثار عرضه خودرو در بورس کاال 
 گزارش می دهد؛

دالالن نقره داغ شدند
جروبحث ســاده داخل اتوبوس بي آر تي در یکي از خیابان هاي مرکزي تهران؛ در 
عرض چند ثانیه تبدیل به فحاشي هاي زشت و زننده پیرمردي خطاب به مردي جوان 
می شــود. که ظاهرا جوان به علت شــلوغي اتوبوس به پیرمرد تنه اي زده ؛مســافران 
اتوبوس قصد آرام کردن پیرمرد را دارند ولي او کوتاه نمي آید و خونسردی جوان او 
را عصباني تر مي کند. ناگهان با کیف دستي خود، ضربه محکمي به صورت جوان 

می زند و همین ضربه خود باعث درگیری بیشتر می شود....

گزارشگزارشگزارش
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 مهدی پازوکی اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایی در 
گفــت وگــو با  »تدبیر تازه« در خصوص "مالیات" بیان 
داشــت: اولین راه حلی که بنده به عنوان کارشــناس 
اقتصادی در خصوص مالیات که مهم ترین درآمد دولت 
است دارم حذف معافیت های مالیاتی است.وی ادامه داد: 
بحث دیگر که درباره مالیات وجود دارد، فرار مالیاتی است 
که امروزه رقم بسیار باالیی در کشور دارد؛ نرخ مالیات باال 
در واقع رکود را در اقتصاد ایران تشدید می کند، بنابراین 
بهتر است گسترٔه مالیاتی را افزایش دهیم اما در همین 
حین جلوی فرار مالیاتی هم گرفته شــود و این امر تنها 
با اســتفاده از تکنولوژی اطالعات امکان پذیر است.در 
شــرایط کنونی که با وجود تحریم ها، مالیات مهم ترین 

منبع درآمدی دولت به شمار می رود...

لغتمعافیاتیازفرهنگ
مالیاتحذفشود

3

مهدی پازوکی در گفت و گو با »تدبیرتازه« 
مطرح کرد

گپ

گروه بازار مالی: اواخر خرداد امسال بود که پس از مدتها 
بورس روزهای خوبی را پشت سر گذاشت و در آن برهه  
زمانی عده ای از کارشناســان بازار ســرمایه، این موضوع 
را اتفاقی قابل توجه و بی ســابقه ارزیابی کرده و دالیل 
متعددی را برای آن برشــمرده اند.  تاالر شیشــه ای طی 
چند روز گذشــته نیز روزهای ســبز رنگی را تجربه می 
کند اما اینکه این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت 
موضوعــی اســت که پیرامــون آن در گفت و گو با یک 
کارشــناس بازار مالی به گفت و گو نشسته ایم.فردین آقا 
بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد: اگر به اوضاع 
چند روز اخیر بورس نگاه کنیم  در مقایسه با هفته قبل از 

آن، شاخص کل بازار مثبت بوده است...  

خدشهتصمیمهایخلقالساعه
بهسودآوریشرکتها

9

در گفت وگوی » تدبیر تازه«  با یک کارشناس  
فراز و نشیب های بازار سرمایه بررسی  شد

گپ

دولت رئیسی از زمان شروع کارش مدعی کنترل تورم و 
متغیرهای پولی بوده اســت. برای بررسی کارنامه دولت 
ســیزدهم در کنترل این متغیر تورم ســاز در این گزارش 
به مقایسه وضعیت تغییرات نقدینگی در 15 ماه نخست 

دولت روحانی و رئیسی پرداخته شده است.
بعید اســت در اقتصاد صحبت از تورم شــود اما حرفی از 
نقدینگی به میان نیاید. به بیانی این دو متغیر در اقتصاد 
کالن بــه یکدیگر گره خورده اند. هرچند رشــد نقطه به 
نقطه این متغیر تورم ساز در 15 ماه ابتدایی دولت رئیسی 
نزولی بوده، اما باید دید عملکرد او در کنترل نقدینگی در 
مقایسه با روحانی چگونه بوده است. شهریور سال گذشته 
که ابراهیم رئیســی ریاست دولت را در دست داشت رشد 

نقطه به نقطه نقدینگی 40.5 درصد بود....

مقایسهعملکردروحانیو
رئیسیدرکنترلنقدینگی

9

رشد ماهانه نقدینگی در دولت های 
یازدهم و سیزدهم

گزارش

گروه نفت و انرژی: بازار انرژی طی یکســال اخیر روزهای 
پرفزاز و نشــیبی را پشت ســر گذاشته است بطورکه کمبود 
انــرژی دامن بســیاری از کشــورهای اروپایی رو گرفت و 
همچنین طالی سیاه روزهای پرنوسانی را سپری کرد.حمله 
نظامی روســیه به اوکراین، بزرگ ترین عامل مختل کننده 
برای بازارهای انرژی در سال 2022 شناخته شد. اغلب، وقوع 
یک رویداد به اشکال متعدد بر بخش انرژی تأثیر می گذارد. 
در ســال 2020، شــیوع ویروس کرونا و پیامدهای متعاقب 
پاندمی کووید 1۹ بود که اثر آبشــاری بر وقایع انرژی ســال 
داشــت. تأثیر این پاندمی، امسال همچنان ادامه داشت زیرا 

مسائل زنجیره تأمین به همراه احیای اقتصادی...

عواملتنشزادربازارانرژی

11

» تدبیر تازه« از بزرگ ترین عوامل
 مختل کننده بازار انرژی گزارش می دهد

گزارش

دکتر محمود جامساز، در گفت و گوی تفصیلی   با »تدبیر تازه«  مطرح کرد:

وم تدوین برنامه جامع تحول  لز
ساختاری به منظور دستیابی 
به توسعه صنعتی

ساختار اقتصادی کشور 
طی سالهای اخیر حالتی 
شــکننده به خود گرفته 
اســت. اقتصــاد درهم 
آمیختــه رانتــی – دولتی 
روزهــای پرفراز و نشــیبی را 
نصیب کشــور گردانیده اســت. 
ســوءمدیریت و عــدم تخصیص 
بهینه منابع مانعی جدی بر سر راه 
رشــد و شکوفایی اقتصاد کشور به 

شمار می رود.
 تجارب تلخ  گذشــته در برابر هزینه 
کــرد غیر اصولی درآمدهای نفتی و از 
طرفی نگاه منفی به بخش خصوصی و 
عدم تخصیص منابع به نیازهای واقعی، 

اقتصاد را به ورطه سقوط کشاند. 
دکتر محمود جامســاز از اقتصاددانان 
کشــور در مصاحبــه ای تفصیلی با 
»تدبیر تــازه« به مهمترین موانع 
پیــش روی اقتصاد کشــور 

اشاره می کند. 

اقتصــادایــرانتــاچــهانــدازهبهتحریمها
وابستهاست؟

بعد از حدود 12 ســال که تیم های مذاکره کننده 
متعددی در دولت های گذشــته در مورد مســئله 
هســته ای به مذاکره نشسته بودند این مذاکرات 
توســط دولت یازدهم به نتیجه رســید و توافق بر 
روی برنامه جامع اقدام مشترک که اصطالحا  به 
آن برجام گفته می شــود بین کشــورهای ایران و 
1+5 محقق شد و در شورای امنیت سازمان ملل 
متحــد نیــز به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 
تصویب قطعنامه در شورای امنیت باعث لغو هفت 
قطعنامه قبلی می شــود همچنین ایران را از ذیل 
فصل 7 شــورای امنیت ســازمان ملل خارج می  
کــرد یعنی دیگــر گزینه نظامی روی میز نخواهد 
بــود و پیام دیگری که این قطعنامه داشــت این  
بودکه همواره مذاکره ابزار بهتری برای دستیابی 
به صلح و توافق است تا دشمنی و جنگ افروزی. 
صرفنظر از بســیاری از مــوارد که هنوز در برجام 
شــفاف و مشخص نشده است اما یک خوشبینی 
در بیــن مذاکــره کنندگان اعــم از ایران و 1+5 و 
سایر کشورهای جهان به استثنا یکی دو کشور ...

Dr. Mahmoud Jamsaz, in a detailed interview with 
"Tadbir Tazeh", stated:

The necessity of developing a comprehensive 
program of structural transformation in order to 

achieve industrial development

The economic structure of the country has become fragile 
in recent years. The rentier-government mixed economy has 
brought ups and downs to the country. Mismanagement and 
non-optimal allocation of resources is a serious obstacle to 
the growth and prosperity of the country's economy.
  The bitter experiences of the past against the unprincipled 

spending of oil revenues, and on the other hand, the negative 
view of the private sector and the lack of allocation of resources to 

real needs, led the economy to the abyss of collapse.
Dr. Mahmoud Jamsaz, one of the country's economists, points out the 
most important obstacles facing the country's economy in a detailed 
interview with "Tadbir Tazeh".
To what extent does Iran's economy depend on sanctions?

In Rouhani's government, after about 12 years, when several negotiating 
teams in previous governments had sat down to negotiate on the nuclear 
issue, these negotiations were concluded by the 11th government and an 

agreement was reached on a comprehensive plan of joint action, which is 
called the JCPOA between Iran and the 5+1 countries were realized and 

unanimously approved by the United Nations Security Council. The 
approval of the resolution in the Security Council will cancel the seven 
previous resolutions, it will also remove Iran from Chapter 7 of the UN 
Security Council, which means that the military option will no longer be 
on the table, and another message that this resolution can have is that ne-
gotiation is always a better tool to achieve It is peace and agreement...

شائبه      قاچاق  سوخت   در »بند ر       سجافی«
»تدبیرتازه«گزارشمیدهد
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نگارنده از حکمرانی نو می گوید و اساس آن را بر شالوده حکمرانی 
گذشته می داند و معتقد است این حکمرانی باید بر بستر اندیشه های 

رهبر انقالب و مکتب امام )ره( باشد
بیاموزیم در تحلیل هایمان فکر را نقدکنیم و نه این که بر اســاس 
ذهنیت به فرد، فکر را مورد تمجید یا تنقید قرار دهیم، اصل تفکر و 
شجاعت بیان فکر تحسین دارد. اما به نظر بنده در حکمرانی نو باید 
از مواجهه های انتقادی و سلبی به رویکردهای ایجابی و اثباتی کوچ 
کنیم و باید مرزهای رسانه های نوین را در نوردیم وسطح شناخت ها 
به حدی برسد که سربازهای جنگ شناختی در جبهه خودی و غیر 
خودی مشخص باشند و مهم تر آنکه کشته های و زخمی های خود 
را در جنگ و گرداب ســهمگین رســانه های نوین بشناسیم چه بسا 
کشته های جبهٔه ما، سرباز جبهٔه دشمن شده باشند که این خطری 

است مضاعف بر خطرهای جنگ سخت و نظامی.
در حکمرانی نو باید بین ما و دشــمن غباری نباشــد و در این روش 
زاویه ای بین ما و انقالب اســالمی نباشــد و حتی قبل از آن بایســته 
اســت که "ما" را تعریف کنیم و این "ما" ذراتی از آفتاب و راهبرد 
حرکتی اش سه گانه عقالنیت، معنویت و عدالت باشد. در حکمرانی 
نو، "ما" جمع "من" نیســت، چون اصاًل "من"ی وجود ندارد در 
تعریف این "ما" از خویش بسندگی به دور هستیم. اگر از حکمرانی 
نو می گوییم، باید بر بستر ارزیابی حکمرانی گذشته بایستیم و برای 
حل مســئله هایی که به مشــکل و شاید بحران تبدیل شده، هزینه 
بپردازیم تا بستر محکم شود، چرا که حکمرانی نو بر شالوده حکمرانی 

گذشته بنا می شود.
حال این هزینه ها را شناسایی کرده ایم؟ شناسایی این هزینه ها با تابع 
هدف بهینه ســازی حکمرانی در جهت نو شدن قیدهای عقالنیت، 
اصالت و انقالبی گری دارد و این منطبق بر سه گانه ای است که برای 
"ما" تعریف کردیم. حکمرانی نو باید بر بستر اندیشه های سیاسی 
رهبر انقالب و مکتب معمار کبیر انقالب باشــد و این بســتر سازی 
رضایت می طلبد و اعتماد به کارآمدی ما در اداره کشــور که باید از 
جامعه به ســبد حاکمیت تزریق شــود. اگر این نشود حکمرانی نو در 
سطح نازل "ری برندینگ" می ماند و خواهد ماند. امروز حکمرانی نو، 
پشتوانه گفتمانی قوی می طلبد تا مثاًل اصالح طلبانی آن را مصادره 
به مطلوب نکنند. تحقق این رویکرد حرکت به سوی حکمرانی نوین 

اجماع محوری می طلبد و پرهیز از قبیله گرایی ضرورت آن است.
حکمرانی نو، تعظیم در برابر قانون می طلبد، خواستگاه قانون هم در 
مجلس است و ناظر بر اجرای آن نیز قوه تقنین و رئیس جمهور سوگند 
به اجرای قانون اساســی یاد کرده اســت. در نگاه مصداقی ترجمان 
گفتمانی حکمرانی نو، تغییر قانون اساسی نیست بلکه احترام و تفسیر 
دقیق قانون اساســی اســت. باید با طراحی گفتمانی دقیق از ابهام 
آلودگی این طرح کاست و اگر نشود جامعه گرفتار فرض های فریبنده 
بدخواهان مردم می شــوند. پر واضح اســت حکمرانی چه "کهنه" و 
یا "نو"، که در تعریف "نو" هم حرف بسیار است، حکمران قاعده و 
منطق دارد و همه جای دنیا این منطق، عمل به همان قانون اساسی 

است و قوانین پایین دست منبعث از این قانون.
باید ناحیه مبتال به اشکال را در شیؤه حکمرانی گذشته بیابیم و بررسی 
کنیم آیا در نواحی ایراد اصل به اصل قانون اساســی رعایت شــده و 
حتی قوانین پایین دست منطبق هستند یا خیر و اگر نبود یعنی فعل 
بد یا ترک فعل عامل بوده اســت و آن جبران شــود. با فرض اشــتباه 
محاســباتی بر ضرورت تغییر قانون اساسی، بدفعلی یا ترک فعل ها 
به فرمت جدید قانون نیز سرایت می کند و درد همچنان باقی است.

آیتهللاجوادیآملی:
آیتهللاهاشمی،بیمهریهاوهتاکیهارا

تحملکرد

تدبیــر تــازه نیوز : آیت اهلل جوادی آملی نوشــت:آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی اســتعانت به صبر داشت. زندان، فرماندهی جنگ، بی 
مهــری هــا و هتاکی بعضی ها را تحمــل کرد.آخرین دیداری که 
داشتیم تشریف آوردند دماوند.من هیچ اثر گله و شکایتی از ایشان 

ندیدم.

رئیسی»تیکخاکستریتوییتر«همگرفت

تدبیر تازه نیوز: تیک خاکستری در حالی کنار نام »سید ابراهیم رئیسی« 
در توییتر نشسته که فعالیت او در این صفحه در تمام مدت ریاست 
جمهوری اش، به طور مســتمر تا امروز ادامه داشــته است. آخرین 

مطلب رئیسی در توییتر در تاریخ 14 دی ماه منتشر شده است.

هشدارتوکلی:کارینکنید؛
کاسهکوزههمهراجمعکنند

خبرآنالین: احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گفت و گویی تصویری پیرامون خطر شورش احتمالی »فقرا«، 
گفت: کاری نکنید که فقرا بریزند، کاسه کوزه همه را جمع کنند. 
مــن ایــن را دور نمی بینم برای این که امیرالمؤمنین فرمود خدا 
از زمامداران عدل تعهد گرفته که خودشــان را با ضعیف ترین 

اقشار مقایسه کنند.

پرهیزازقبیلهگرایی

چین با امضای 
قرارداد 
مشارکت 
راهبردی جامع 
2۵ ساله با 
ایران که دو 
سال پیش 
منعقد شد، 
قرار است 
در مورد 
همکاری های 
اقتصادی 
 بیشتر 
گفت و گو کند. 
اما در بیشتر 
موارد، همزمان 
با افزایش 
تنش های 
ژئوپلیتیکی، 
اوضاع مبهم 
باقی می ماند.

ت
س

سیا

 »B  پلن« 
چین در 
رابطه با 
ایران و 
اعراب

 پکن از سیاست توزان بین 
دولت های عرب خلیج فارس و 
تهران فاصله گرفت 

با قرارگیری احیای برجام در هاله ای از ابهام، آینده 
برای ایران نامشخص است و اجرای توافق 25 ساله 
تقریبا غیرممکن است. چشم انداز وجود ثبات جهت 
سرمایه گذاری روشن نیست و ایران در حال خارج 
شدن از رادار چین برای انجام تجارت است. از آنجایی 
که کشور های خلیج فارس سیاست خارجی متعادلی 
دارند، گزینه های جالب تری برای تجارت هستند.

رسانه آمریکایی المانیتور ضمن اشاره به این مطلب، 
نوشــت: چین با امضای قرارداد مشارکت راهبردی 
جامع 25 ساله با ایران که دو سال پیش منعقد شد، 
قرار اســت در مورد همکاری های اقتصادی بیشتر 
گفت و گو کند. اما در بیشتر موارد، همزمان با افزایش 
تنش هــای ژئوپلیتیکی، اوضاع مبهم باقی می ماند.

در ادامه این مطلب آمده اســت: شــی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین ماه گذشــته با ورود به عربستان 
سعودی در یک سری جلسات با رهبری کشور های 
خلیج فــارس شــرکت کرد و متعهد شــد که یک 
»چارچــوب امنیتی جمعی« برای برقراری ثبات در 
منطقه ایجاد کند. پس از نشست شی جین پینگ با 
رهبران عرب، بیانیه مشترکی نیز صادر شد که شریک 
استراتژیک پکن یعنی ایران را با ابراز همبستگی با 
درخواست های برخی کشور های منطقه ای، تضعیف 
کرد.در گذشته، پکن فاصله خاصی را از درگیری ها 
در خاورمیانــه حفظ می کرد، اما بیانیه مشــترک به 
وضــوح از ادعا های ارضی امارات حمایت می کند.

رهبران بر حمایت خود از همه تالش های صلح آمیز، 
از جملــه ابتــکار و تالش امارات متحده عربی برای 
دســتیابی به راه حلی مسالمت آمیز در موضوع جزایر 
سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق 
مذاکرات دوجانبه تاکید کردند.قابل درک اســت که 
دخالت پکن در این مناقشه انتقاد ایران را برانگیخت. 
چانگ هوا، ســفیر چین در تهران، چند روز پس از 
اجالس ســران برای اگاهی از »نارضایتی شدید« 
ایران احضار شد و محمد کشاورززاده، نماینده ایران 
در چین نیز یادداشت اعتراض آمیزی به پکن تسلیم 
کرد.به همکاری چین و امارات متحده عربی، حمایت 
مشترک آن ها از نشست شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در هفته گذشته برای گفت و گو درباره بازدید 
جنجالی وزیر راســت افراطی اسرائیل از یک مکان 
مقدس در اورشــلیم بود.با ایــن وجود، در برابر این 
روابط میان خلیج فارس و چین، سیاســت خارجی 

تهران گزینه های محدودی دارد.
برای اولین بار، چین تالش کرده است یکی از شرکای 
اســتراتژیک خود را به قیمت شریک دیگر خشنود 
کند و از سیاست توزان بین عرب های خلیج فارس 
و ایران فاصله گرفت.حمیدرضا عزیزی، عضو یک 
موسســه مطالعاتی در آلمان، به المانیتور گفت که 
موضع چین در مورد جزایر ســه گانه به شــکلی بی 
سابقه بر روابط ایران و چین تأثیر می گذارد.وی افزود: 
»پکن و مســکو می دانند که ایران هیچ جایگزینی 

نــدارد.... این نقطه عطفــی بین تهران و پکن بود، 
نقطه عطفی تنزل مشــارکت استراتژیک به نوعی 
نقــش اتکا بر چین.«البته همچنان نشــانه هایی از 
روابــط بهتــر بین تهران و پکــن وجود دارد. در این 
راستا، اولین خط کشتیرانی که چین را به بندر چابهار 
ایران متصل می کند، در ماه جاری با پهلوگیری یک 
کشــتی کانتینری در بندر جنوبی ایران افتتاح شــد. 
چندی پیش چین اولین سرکنســولگری خود را در 
بندرعباس افتتاح کرد.اما به دالیل مختلف، پکن نیز 
طرح B خود را کلید زده است. یکی از دالیل این است 
که کشور های شورای همکاری خلیج فارس تحت 
تحریم نیستند و بازاری باثبات برای سرمایه گذاری 
باقی می مانند. شکست مذاکرات برای احیای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( به ایران آسیب رسانده 
اســت.با قرارگیری احیای برجام در هاله ای از ابهام، 
آینده برای ایران نامشــخص اســت و اجرای توافق 
25 ســاله تقریبا غیرممکن است.عزیزی می گوید: 
احتمااًل شــاهد تحریم های بین المللی علیه ایران 
خواهیم بود و در نتیجه شــرکت های چینی تالش 
خواهند کرد که از تحریم های ثانویه در امان بمانند.

او افــزود: چشــم انداز وجود ثبات جهت ســرمایه 
گذاری روشــن نیست و ایران در حال خارج شدن از 
رادار چین برای انجام تجارت اســت. از آنجایی که 
کشــور های خلیج فارس سیاست خارجی متعادلی 
دارند، گزینه های جالب تری برای تجارت هســتند.

ایران اگر روابط بهتری با غرب داشــت می توانست 
از سیاست »نگاه به شرق« خود دور شود، اما فضای 

کمی برای مانور باقی مانده است.
یک دیپلمات اروپایی مستقر در اسالم آباد که به شرط 
ناشــناس ماندن با المانیتور صحبت می کرد، گفت 
که سفر شی جین پینگ به عربستان سعودی »در 
تهران از چشم ها پنهان نمانده است«.کمال خرازی 
رئیس شورای روابط خارجی ایران ماه گذشته گفت 
که موضع چین در مورد تمامیت ارضی ایران در رابطه 
با جزایر اشتباه بوده و آن را با موضوع تایوان مقایسه 
کرد.به نظر می رسد تهران و چین احتمااًل روابط خود 
را بــدون قطع کردن ادامه خواهند داد.این دیپلمات 
اروپایــی گفت: »ایــران هیچ عالقه ای به تضعیف 
این روابط باتوجه به انزوای بین المللی خود ندارد. 

وی افزود، پوشــش مطلوب رســانه های چینی از 
سرکنسولگری در بندرعباس »نشانگر تمایل برای 
غلبه بر سوء تفاهم های فوق الذکر است.«هو چونهوا 
معاون نخســت وزیر چین پس از ســفر شی جین 
پینگ به عربستان سعودی، به طور قابل پیش بینی، 
در تــالش بــرای بهبود شــرایط، از امارات و ایران 
بازدید کرد. هو در تهران راه های تقویت مشــارکت 
اســتراتژیک جامع 25 ساله را مورد بحث و بررسی 
قرار داد.با این وجود، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
ایــران در دیدار با هو، »نارضایتی« خود را ابراز کرد 

و خواستار »جبران« موضع اخیر چین شد.

گزارش

گروه سیاسی: چند دوازدهم شدن بودجه 
به نظر می رســد قطعی اســت؛ این را در 
صحبت و اظهارات نمایندگان مجلس به 
خوبی می شود حس کرد؛ آن هم به دلیل 
عدم تعیین تکلیف برنامه هفتم توســعه. 
این در شرایطی است که دولت بودجه را 
عصر پنجم دی ماه بدون برنامه هفتم به 
مجلس ارسال کرد و مجلس در واکنش 
به این موضوع، اعالم کرد بودجه را اعالم 

وصول نمی کند.
دولت با تأخیر 20 روزه، آن هم برخالف 
روال ســابق که رییس جمهور با حضور 
در صحن علنی، الیحه بودجه را تقدیم 
رییس مجلس می کند، بدون ســروصدا 
و در ســکوت بودجه را به مجلس ارسال 
کرد، امــا مجلس به دلیل این که دولت 
هنوز برنامه هفتم توســعه را به مجلس 
ارســال نکرده، از اعالم وصول الیحه 
بودجه 1402 سر باز زد و گفت تا برنامه 
هفتم توســعه به مجلس نیاید، از اعالم 
وصول الیحه بودجه سال جدید خبری 

نیست.
طبق قانون دولت باید اول برنامه پنج ساله 
هفتم توســعه را تقدیم مجلس می کرد 
ســپس الیحه بودجه را می فرســتاد و 

براساس آن برنامه، بودجه تنظیم می شد. 
اما بر اساس میل خودش و برخالف نظر 
مجلس، با وجود اینکه بیش از یک سال 
از اتمام زمان قانونی برنامه ششم توسعه 
می گذرد، اول الیحه بودجه 1402 را به 

مجلس فرستاده است.
در این شرایط، شنیده ها حاکی از آن است 
که همچنان برنامه هفتم توسعه در دولت 
نهایی نشــده و احتمااًل تا پایان دی ماه 
نیــز برنامه به مجلس نخواهد رفت. این 
در حالی اســت که کارشناسان در انتقاد 
به دیرکرد دولت در تدوین برنامه هفتم 
توســعه، عنــوان می کنند که دولت 1۶ 
ماه برای نوشتن برنامه فرصت داشت و 

نوشتن برنامه، یک شبه نیست.

تأخیرجایزنیست
در همیــن خصوص ســید محمدرضا 
میرتاج الدینی، نایب رییس کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلس در گفت وگو با 
خبرگزاری خبرآنالیــن درباره آخرین 
وضعیــت الیحــه بودجه ســال آینده 
می گویــد: هنوز خبری نیســت. دولت 
الیحه را به مجلس فرســتاده و الیحه 
بودجه در اختیار هیات رییســه اســت، 
منتهــا به دلیل این که برنامه هفتم هنوز 
آماده نشــده، هیات رییسه اعالم وصول 

نکرده است.

وی می افزایــد: در حــال حاضر برنامه 
هفتم توســعه در مراحل نهایی در دولت 
قرار دارد و ممکن است این ماه به پایان 
 برســد و دولت در حال نوشــتن برنامه

 هفتم است.
نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس عنوان می کند: در شرایط کنونی 
به نظر می رســد راه این باشــد برنامه به 
مدت ۶ ماه تمدید شــود تا بودجه ســال 

آینده تصویب شود.
میرتاج الدینی تصریح می کند: بررسی و 
تصویــب برنامه هفتم در مجلس زمان 
می بــرد. به همین دلیل بهتر اســت که 
برنامه ششم تمدید شود تا بودجه 1402 
براســاس برنامه ششم و سیاست های 

برنامه هفتم نوشته شود.

وی متذکر می شــود: اگر برنامه ششــم 
تمدید شــود، نیازی به یک دوازدهم یا 
سه دوازدهم شدن بودجه نیست. در کل 
زمانی که بودجه اعالم وصول شود، برای 

این موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلــس در واکنش به این موضوع که 
عدم تصویب بودجه ســال آینده منجر 
بــه بی انضباطی مالی می شــود، یادآور 
می شــود: بودجه به هرحال برنامه یک 
ســاله کشور اســت و نظر من این است 
که نباید تصویب بودجه به تأخیر بیفتد.

میرتاج الدینی خاطرنشــان می کند: من 
موافق این که بودجه چند دوازدهم شود، 
نیستم و امیدوارم هیات رییسه برای این 
موضوع تدبیری کند و تأخیر بیش از این 

جایز نیست.

بودجهدویاسهدوازدهممیشود
جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس نیز درباره وضعیت الیحه 
بودجه سال 1402 می گوید: خبری هنوز 
از الیحه بودجه نیســت و دولت الیحه 
بودجه را به مجلس فرســتاده و مجلس 

هم اعالم وصول نکرده است.
وی با اشــاره به این که دلیل عدم اعالم 
وصول الیحه بودجه در مجلس، برنامه 
هفتم توسعه اســت، می افزاید: شخصًا 
معتقــدم که بــا توجه به این که زمان در 
حال ســپری شدن است و برای بررسی 
بودجه دیر می شود، بهتر است بودجه را 
در مجلس بررســی کنند و هر زمانی که 
برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال شد، 
بررســی بودجه را متوقف کنند و برنامه 
را بررســی کنند و در ادامه، بودجه نیز در 

مجلس بررسی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
تصریح می کنــد: در حال حاضر برنامه 
هفتم هنوز در کارگروه ها است و به جلسه 
هیات دولت نرفته است. فکر می کنم تا دو 
سه هفته دیگر هم به هیات دولت نرود.

قادری عنوان می کند: احتمال دارد در این 
شرایط بودجه دو یا سه دوازدهم شود؛ باید 

ببینیم چقدر کار طول می کشد.

جــدالبرسربرنامـهتوسعهای

مهدیعربصادق
معاون سیاسی 

حزب موتلفه

یادداشت

بودجه چند دوازدهم تصویب می شود؟

مریمفکری
روزنامه نگار

رویدادهفته

هادی طحان نظیف ســخنگوی شورای نگهبان 
در نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه، اظهار 
داشــت: الیحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، 
شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع مقدس 

اسالم و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره الیحه الحاق 
ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار مفصل 
بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این الیحه 
ایرادات و ابهاماتی داشــت که به مجلس شورای 

اســالمی جهت اصالح، ارســال شد. البته اغلب 
این موارد ایرادات شــکلی اســت و گویا در یکی 
از کمیســیون های مجلس در حال اصالح است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۶7 ماده دارد که 
مصوبــه مجلس درباره این طرح طی 17 جلســه 
فشرده بررســی شد. نظرات کارشناسان مختلف 
را در ایــن حوزه مــورد توجه قرار دادیم. این طرح 
هم یکســری ابهامات و مغایرت ها داشــت که به 
مجلس ارسال شد.طحان نظیف ادامه داد: الیحه 
اصالح ماده 10 ســاماندهی صنعت خودرو که به 

دنبال اصالح فرایند اســقاط خودرو است، از سوی 
شورای نگهبان تأیید شد و مشکل بخشی از کامیون 
داران از طریــق اجرای این قانون حل می شــود.

وی دربــاره ارائه الیحه بودجه 1402 به مجلس و 
عــدم اعالم وصول آن در صحن علنی، بیان کرد: 
الیحه بودجه و برنامه هفتم توسعه مهم است و ما 
هم اهتمام ویژه ای باید در بررســی این دو الیحه 
داشته باشیم و شورای نگهبان هر کدام از لوایح رو 
زودتر دریافت کند، بررسی می کند. قانون اساسی 
پیش بینی نکرده اســت که کــدام یک زودتر در 

مجلس بررسی شود.

سخنگویشوراینگهبان:الیحهالحاقایرانبهسازمانشانگهایایراداتوابهاماتیداشت
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چهارشنبه
21دیماه 1401 

سال هفتم
شماره 296

 نوع تفکر 
برخی سیاست 
گذاران درباره 
معافیت 
مالیاتی 
خالف اصول 
کارشناسی 
بوده، چرا که 
نرخ مالیات در 
ایران نسبت به 
تولید ناخالص 
داخلی ۷.۵ 
درصد است در 
حالی که همین 
نرخ مالیات در 
کشوری مانند 
ترکیه 20 درصد 
می باشد.

اتاق در زمینه مدرسه سازی در روستاها اقدامات اساسی انجام داد اما 
بعد از مدتی متوجه شدیم که ساختمان ها بعد از تخلیه روستا از سوی 
ســاکنان بالاســتفاده ماندند از این رو به این نتیجه رسیدیم که بهتر 
است در زمینه مراکز فنی و حرفه ای تالش کنیم که این موضوع به 

اشتغال ساکنان آن محل نیز اثرات مثبت می گذارد.
ماهیت برنامه های میان مدت در ایران توزیع رانت نفت و گاز است. 
توســعه به معنی دقیق کلمه محقق نشــده است بلکه 7 دهه مسائل 
سطح کشور از سطح توسعه به چالش های آب، برق، گاز و غذا نزول 
پیدا کرده اســت و این عدم موفقیت این پرســش را مطرح می کند 
که چرا با وجود ســابقه طوالنی در این امر نتوانســتم از دستاوردهای 

برنامه ریزی بهره مند شویم.
اقتصاد ایران در آســتانه برنامه 7 با قیود و شــوک های بیرونی و 
چالش های درونی بسیاری درگیر است که وضعیت را برای برنامه 
7 توسعه دشوار کرده است.دولت باید با صراحت شرایط را تحلیل 
و با مردم در میان بگذارد. یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه 7 
باید به آن توجه شود توجه به تحوالت اقتصادی بین الملل به ویژه 
تجارت بین الملل است از یک سو راه های عادی ارتباط اقتصادی 
ایران با اقتصاد جهانی محدود شده است و از سوی دیگر هر گونه 
تحول مهم در اقتصاد از جمله ایران به تحوالت کالن بین المللی گره 
خورده است.من معتقدم عادی سازی روابط اقتصادی بین المللی در 
کوتاه مدت و میان مدت ضروری است. گام اول در تدوین هرگونه 
برنامه فهم صحیح از تحوالت بین المللی است ایران به دلیل انباشت 
مســائل نیاز به عادی ســازی مسائل است، شرق و غرب نمی تواند 
جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران شوند برخالف تصور 
برخی کشــوری که اقتصادش با اقتصاد بین المللی ارتباط عمیق 
نداشته باشد اهمیت آن به مخاطره می افتد. چرا که بود و نبود آن 
به لحاظ اقتصادی اهمیت برای دیگران نخواهد داشــت. جداول 
داده ها -ســتانده های بین المللی نشــان داده که بیش از 70 کشور 
حدود ۹0 درصد تولید جهان را به خود اختصاص داده اند و اما یکی 
از نتایج تأسف آور این تحقیق این بود اقتصاد ایران از زنجیره ارزش 
آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. از این رو برنامه 7 توسعه 
باید به بازســازی نقش ایران در زنجیره های ارزش جهانی باشــد.

یک برنامه فراقوه ای از نوســان های کوتاه مدت و تغییرات دولتی 
جدا باشد و قادر به تصمیم گیری بلندمدت باشد موضوعی که 2۶ 
دی ۹۶ ارائه و پاسخی دریافت نکرد.به هرحال سیاست های ارزی 
و نرخ ارز امروز تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است و راه حل 
علمی برای حل آن بکار گرفته نمی شود. وابسته بودن بودجه دولت 
و تأثیر آن در واردات نهاده باعث پررنگی نقش ارز در اقتصاد ایران 
شده است. کسری بودجه دولت و محیط تورمی، نااطمینانی و عدن 
افق روشن از توافقات بین المللی، اختالل در برخی منابع تأمین ارز 
منجر به انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار ارز شده است 
که آثار آن را در معیشت مردم نشان می دهد. همچنین افزایش نرخ 
ارز باعث شــده اســت که شرکت ها با کمبود مواد اولیه برای تولید 
مواجه شدند و افزایش نرخ ارز باعث شده تصمیم گیری برای خرید 
و فروش مواد سخت شود و برنامه ریزی در کوتاه مدت میسر نیست. 
همچنیــن با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان امکان 
متناســب ســازی قیمت ها با مواد اولیه وجود ندارد. یکی از اقدامات 
دولــت بــرای حل بحران ارزی تثبیت ارز حاصل از فروش نفت به 
اقتصاد اســت و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از 2 متغیر قیمت 
و نحوه فروش آن در بازارهای جهانی تأثیر می پذیرد و مشکالتی 
که در خصوص فروش نفت داریم تثبیت رانت نفت در بودجه های 
سنواتی می تواند مانع از درآمدهای غیرواقعی شود.به هرحال عمق 
بخشی به بازار ارز باید به گونه ای باشد که انگیزه ورود ارز به کشور 
افزایش پیدا کند متاسفانه شاهد اقدامات جدیدی هستیم که ممکن 
است خاطرات ۹7 و ۹۸ در زمینه ضربه به صادرات خرد دوباره تکرار 

شود و مشکالت ارزی را دوچندان کند.

یارانهنقدیدرسال1401تغییرنمیکند
افزایش۲۰درصدیحقوقدرسالآینده

 تدبیــر تــازه نیــوز: الیحه مصوب دولت که اوایــل دی ماه طی نامه 
رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می دهد که میزان 
یارانه های نقدی در ســال آینده نســبت به امسال تغییری نخواهد 
کرد؛ بنابراین یارانه های 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی که از 
ماه های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای 
اسالمی، سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.البته در بودجه 1401 
بیــش از 73 هــزار میلیارد تومــان برای یارانه نقدی 45 هزار و 500 
تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که 
تغییری نسبت به گذشته نداشت اما نهایتاً دولت تصمیم گرفت مبلغ 
یارانه ها را برای مشــموالن به 300 هزار تومان و 400 هزار تومان 
افزایش دهد.از سوی دیگر طرح کاالبرگ الکترونیکی که در استان 
هرمزگان اجرایی شــده، در ســال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بر 
این اساس مردم می توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می خواهند 
یــا کاالبــرگ الکترونیکی.همچنین در الیحه بودجه 1402، دولت 
برای حقوق کارکنان افزایش 20 درصدی را نسبت به سال گذشته 

به صورت متوسط در نظر گرفته است.

ایراندرخطرحذف
اززنجیرهارزشجهانی

لغت  معافیاتی 
از فرهنگ 
مالیات حذف 
شود

مهدی پازوکی در گفت و گو با 
»تدبیرتازه« مطرح کرد

مهدی پازوکی اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
در گفــت وگــو بــا  »تدبیر تــازه« در خصوص 
"مالیات" بیان داشــت: اولین راه حلی که بنده به 
عنوان کارشــناس اقتصادی در خصوص مالیات 
کــه مهم ترین درآمــد دولت اســت دارم حذف 

معافیت های مالیاتی است.
وی ادامــه داد: بحث دیگر که درباره مالیات وجود 
دارد، فرار مالیاتی است که امروزه رقم بسیار باالیی 
در کشــور دارد؛ نرخ مالیات باال در واقع رکود را در 
اقتصاد ایران تشــدید می کند، بنابراین بهتر است 
گسترٔه مالیاتی را افزایش دهیم اما در همین حین 
جلوی فرار مالیاتی هم گرفته شود و این امر تنها با 
استفاده از تکنولوژی اطالعات امکان پذیر است.

مهدی پازوکی اقتصاددان حال حاضر با اشــاره به 

وجود تحریم ها و تبعات آن برای اداره کشور، افزود: 
در شــرایط کنونی که با وجــود تحریم ها، مالیات 
مهم ترین منبع درآمدی دولت به شــمار می رود. 
بنابراین قانون کلی در خصوص مالیات در کشــور 
این اســت که هر شــخصی که درآمد دارد موظف 

به پرداخت مالیات می شود.
این اقتصاددان گفت: در شــرایط کنونی اقتصادی 
کشور، افزایش نرخ مالیات شاید اقدامی اشتباه باشد 
و بنگاه ها را به ســمت و ســوی رکود سوق دهد اما 
بهتر است فرار مالیاتی حذف شود و گسترٔه مالیاتی 
نیز صورت گیرد، البته گسترٔه مالیاتی بدان معناست 

که معافیت های مالیاتی به صفر برسد.
پازوکی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور که 
فروش نفت و قیمت آن به صورت همزمان کاهش 

داشــته بودجه جاری کشــور ما از محل مالیات ها 
تأمین می شود، در حالیکه آمار و ارقام داخلی تنها 
تعیین کننده این است که با ما باید گسترٔه مالیاتی 

را باال ببریم.
 وی ادامــه داد: نوع تفکر برخی سیاســت گذاران 
درباره معافیت مالیاتی خالف اصول کارشناســی 
بوده، چرا که نرخ مالیات در ایران نســبت به تولید 
ناخالص داخلی 7.5 درصد است در حالی که همین 
نرخ مالیات در کشــوری ماننــد ترکیه 20 درصد 

می باشد.
دانشــگاه عالمــه طباطبایی در خصوص معافیت 
مالــی مختص مناطق محروم گفت: معافیت مالی 
باید تنها مختص مناطق محرومی مانند استان های 
سیستان و بلوچستان باشد که دولت نرخ مالیات را 

برای سرمایه گذاران در این مناطق به صفر برساند 
تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رغبت بیشتری 
به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت هایشان بپردازند.

پازوکی خاطرنشــان کرد چنانچــه نظام مالیاتی 
کشــور چتری باشــد برای همه فعاالن اقتصادی 
اعم از دولتی یا شبه دولتی، بنابراین در این صورت 
می تــوان امیدوار بود یکــی از پایه های رقابت در 
کشــور فعال شــده و اقتصاد را رقابت پذیر کرده 
اســت. این اقتصاددان گفت مشــکل اساسی این 
اســت که بنگاه های مــا از یک طرف انرژی های 
ارزان اســتفاده می کنند و مالیات نمی پردازند و از 
سوی دیگر محصوالت ای به بازار می فرستند که 
در بازار جهانی خریداری ندارند و همین امر موجب 

خلل در اقتصاد کشور می شود.

گروه اقتصادی: بر اســاس گزارش های 
منتشــر شــده از بودجه 1402، حقوق 
کارکنــان دولــت به صــورت پلکانی 
حــدود 20 درصد افزایش پیدا می کند. 
همچنین به گفته نایب رییس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، اعتبارات تملک 
ســرمایه ای )بودجه عمرانی( در الیحه 
بودجه 1402، معادل 2۸ درصد افزایش 
پیدا کرده است و از 2۶0 همت در سال 
1401 بــه 32۸ همت در الیحه بودجه 

1402 رسیده است.
 اما درحالی دولت تصمیم گرفته اســت 
کــه هم حقوق ها و هم بودجه عمرانی 
را در ســال آینــده افزایش دهد که در 
ســال جاری حدس و گمان هایی مبنی 
بر اینکه بخش عمرانی کشــور، قربانی 
هزینه افزایش 55 هزار میلیارد تومانی 
حقوق ها شــده منتشر شد. البته بعدتر 
مجوز کاهش 10 درصدی سهم صندوق 
توســعه ملی از درآمدهای نفتی صادر و 
قرار شــد دولت منابع افزایش حقوق را 
از محل مــازاد درآمدها و صرفه جویی 
محقــق کند و اگر این اتفاق رخ نداد از 
بودجه عمرانی استفاده کند.این درحالی 
است که منابع صندوق توسعه ملی هم 
باید صرف زیرســاخت ها و هزینه های 
عمرانی کشــور شود و نه به هزینه های 
جــاری دولت ماننــد افزایش حقوق ها 
اختصاص یابد. بنابراین دولتی که امسال 
هم نتوانســته برای افزایش حقوق ها بر 
اســاس الیحه »متناسب سازی حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری 
و لشــگری« از درآمدهای جاری خود 
اســتفاده کند و به صندوق توسعه ملی 
و بودجه عمرانی متوســل شده، چگونه 

قرار اســت سال بعد هم حقوق ها و هم 
بودجه عمرانی را افزایش دهد؟!

از ســوی دیگر اعالم شده است که 30 
درصد درآمدهای بودجه 1402 از محل 
فروش نفت اســت. بر این اســاس، در 
الیحه بودجه ســال آینده صادرات یک 
میلیون و 400 هزار بشکه نفت در روز با 
قیمت بشکه ای ۸0 دالر پیش بینی و در 
نظر گرفته شده است.این درحالی است 
که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلــس از عملکرد بودجه در نیمه اول 
ســال 1401، تنهــا 5۶ درصد از منابع 
حاصل از نفت و گاز و میعانات مصوب 
شش ماهه بودجه عمومی در 1۸۶ روز 
ابتدای سال محقق شده است که نشان 
دهنــده بیش برآورد این منبع در قانون 

بودجه سال 1401 است.
در ایــن گزارش همچنین تاکید شــده 
است که قیمت نفت در بازارهای جهانی 
بسیار باالتر از سطح فروض بودجه )70 
دالر( بوده و لذا مشخص است که میزان 
صادرات از یک میلیون و چهارصد هزار 
بشــکه پیش بینی شده در قانون بودجه 
فاصله زیادی داشــته است.در رابطه با 
مصــارف تبصــره 14 در الیحه بودجه 
1402 نیز بیان شــده اســت که حدود 
315 همت به یارانه ها تخصیص خواهد 
یافت.در همیــن رابطه پیش تر رییس 
ســازمان برنامــه و بودجه با حضور در 
مجلــس و خطاب به نمایندگان گفت: 
»از همان روز اول برای دولت مشخص 
بــوده که حداکثر می تواند منابع تبصره 
14 را تنها به اندازه 100 همت افزایش 
دهــد و آن را از 340 همــت در قانون 
بودجــه 1400 به 440 همت در بودجه 
1401 برســاند. اما نمایندگان مجلس 
بدون توجه به محدودیت منابع درآمدی 
دولت، منابع تبصره 14 را به ۶40 هزار 

میلیــارد تومان رســانده اند!«بنابراین 
بنظر می رســد که دولت افزایشی را در 
پرداخت یارانه ها در بودجه سال 1402 
در نظر نگرفته اســت. امــا با توجه به 
تجربه سال گذشته و همچنین اظهارت 
زنگنــه، نماینده مجلس مبنی بر اینکه 
»با رقمی که دولت در تبصره 14 در نظر 
گرفته افزایشــی در پرداخت یارانه ها در 
سال آتی نسبت به سال جاری نخواهیم 
داشت، مگر آنکه در مجلس تغییر کند« 
باید دید امســال مجلس چه هزینه ای 
را بــرای تبصــره 14 به دولت تحمیل 

خواهد کرد؟
از ســوی دیگر و به گفته نایب رییس 
کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس، 
در الیحــه بودجــه 1402 دولــت 71 
همــت بــرای یارانه نــان و ۶۹ همت 
برای مابه التفــاوت قیمت دارو در نظر 
گرفته اســت.این درحالی اســت که 
دولت ســیزدهم در اردیبهشت ماه ارز 
4200 تومانی را حذف کرد. سیاســتی 
کــه ضمن مثبت خوانده شــدن آن از 
ســوی کارشناسان اقتصادی، از همان 
زمان هم مشــخص بود که با توجه به 
وجود شــبهاتی ماننــد پرداخت یارانه 
نقدی یا کاال برگ، دولت در این رابطه 
رویکرد روشن و مشخصی ندارد.درحال 

حاضــر نیز با توجه به تثبیت ارز نیمایی 
بــر 2۸.500 تومان و همچنین درنظر 
گرفتــن یارانــه 71 همتی برای نان در 
بودجه 1402، مشــخص است دولت 
درباره یارانه ها و چگونگی پرداخت آن 
هنوز هم به رویکرد منســجم و واحدی 

نرسیده است.

کسریبودجه۴۰۰هزارمیلیارد
تومانی

دراین شــرایط محمد رضا پور ابراهیمی 
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اسالمی دیروز در مراسم افتتاح 
اتــاق بازرگانی بندرعبــاس اظهار کرد: 
اصالح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون 
اقتصاد در حال جمع بندی است و بزودی 
نهایی و راهی صحن علنی می شــود که 
کاهش تصدی گری در اقتصاد در احکام 
این قانون لحاظ شده است و در حال جمع 
آوری نظرات عمومی هســتیم. به نظر 
می رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت 
اقتصادی کشور شده، سیاست های ارزی 

در کشور است.
به گفته پورابراهیمی، متوســط نرخ تورم 
در کشــور در 4 سال اخیر 35 درصد بوده 
که تداوم آن قطعاً شــرایط کشــور را به 
وضعیــت خاصی رو برو خواهد کرد. نرخ 

رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط 
32 درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ 
خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار 

آن در این مسیر میسر نخواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
ایــن که باید اقدامــات ویژه ای در اقتصاد 
کشــور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر 
بصورت عادی سطح تورم را در کشورمان 
با کشورهای همسایه مقایسه کنید و مثاًل 
اگر این تفاضل 20 درصد در ســال باشد، 
عماًل قدرت خرید کشــورمان کاهش پیدا 
می کند.پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و 
نظام بانکی کشــور را دلیل اصلی تورم در 
اقتصاد کشــور دانست و عنوان داشت: در 
حال حاضر حدود 3۶0 هزار میلیارد تومان 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی اســت که 
نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشــد 
نقدینگــی و تــورم دارد. البته معادل 570 
هزار میلیارد تومان طلب بانک ها از دولت 
را نیز باید نظر بگیریم.وی تصریح کرد: در 
ناتــرازی بودجه انتظــار داریم تا در بودجه 
امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا 
400 هزار میلیارد تومان کســری بودجه را 
مدیریت کنیم. در حوزه ارز بر طبق تجربیات 
گذشــته و تجربیات دیگر کشــورها و نیز 

دانش این حوزه باید تصمیم گیری کرد.
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
تصریح کرد: اخیراً اظهارنظرهایی از سوی 
رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ 
ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست های ثبات 
در نــرخ ارز موافق و حمایت می کنیم، اما 
سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت 
است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت 
اســت و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب 
خواهد شــد تا تحریک تقاضا و سرکوب 
عرضه را شــاهد باشــیم و آمارها درباره 
ثبت ســفارش ها از وزارت صمت نیز در 

هفته های اخیر گواه همین است.

سردرگمییارانهایدربودجه1402

غالمحسینشافعی
 رئیس اتاق بازرگانی 

ایران

اعظمالساداتهراتی
روزنامه نگار

بخش عمرانی کشور، قربانی هزینه افزایش حقوق ها؛

گزارش

عاطفهحسینی
روزنامه نگار

رصد داده هــای کارت خوان های هوشــمند در 
نانوایی ها نشــان می دهــد روزانه 5000 تن آرد، 
یعنــی معــادل 50 میلیون قرص نــان لواش در 
نانوایی ها گم می شــود! آیا این به معنای شکست 

طرح هوشمندسازی نانوایی هاست؟
پس از اجرای طرح هوشمندســازی یارانه ها، در 
راســتای پیشــگیری از قاچاق آرد و نان و توزیع 
عادالنه نانوایی های سراســر کشــور به دستگاه 

کارتخوان مجهز شدند.
هــدف ایــن طرح تولید و توزیع عادالنه آرد و نان 
بود که بر اســاس آن قرار شــد تعداد فروش نان و 

ساعات فعالیت نانوایی ها مشخص شود و به ازای 
آن مابه التفاوت یارانه ها و مبلغ واقعی را به نانوا ها 
بپردازند.مشــکالت این طــرح از همان روز های 
ابتدایی اجرای هوشمندســازی آغاز شد. در ابتدا 
بســیاری از شــهروندان که نحوه کارکرد با این 
دستگاه ها را نمی دانستند نانوایی ها را ناچار کرده 
بود که یک نیرو باالی سر این دستگاه برای انجام 
تراکنــش قــرار دهند.اما همه ماجرا به اینجا ختم 
نمی شــد، چرا که بسیاری از نانوایی ها از اختالل 
پی درپی این دســتگاه ها شکایت داشتند و نحوه 
خدمات رسانی آن را بسیار کند عنوان می کردند.

در اقتصاد ایران شاید اخباری مبنی بر ناپدیدشدن 
پول هــای هزار میلیاردی و حتی دکل های نفتی 
عادی باشــند، اما گم شــدن نان، آن هم به تعداد 
50 میلیون قرص در روز خبری جدید به حســاب 

می آید.
در همین زمینه اخیراً محمد جالل، مشــاور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، در گفت و گو با صداوسیما 
خبــر داد کــه رصد داده هــای کارت خوان های 
هوشمند در نانوایی ها نشان می دهد روزانه 5000 
تــن آرد، یعنی حدود 50 میلیون قرص نان لواش 

در نانوایی ها گم می شود.

نانهاییکهناپدیدمیشوند!

یادداشت

یادداشت
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طی چند روز اخیر شاهد بارش برف و باران در تهران بوده ایم. درحالی 
مردم در این شــرایط آب و هوایی انتظار هوای پاک را می کشــیدند 
که شاخص کیفیت هوا هم چنان در شرایط ناسالم برای گروه های 

حساس و همه گروه ها در نوسان بوده است.
حسین شهیدزاده- مشاور معاون حمل و نقل ترافیک و مدیرعامل 
ســابق شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران- در گفت و گو با ایسنا 
درباره همزمانی این بارش ها و آلودگی هوا اظهار می کند: بسیاری از 
انواع آلودگی قابل حل در باران و برف نیستند و در هوا باقی می مانند. 
برخی دیگر از آالینده ها نیز تنها با باد از هوا خارج می شوند. به عبارتی 
بارندگی به تنهایی باعث کاهش آلودگی نمی شود و وزش باد بیش 

از بارندگی تاثیرگذار است.
وی می افزاید: تنها برخی از آالینده ها قابل حل در آب هســتند. 
مقداری از آن ها با بارش برف و باران حل می شــوند و با نشســتن 
بر زمین از بین می رود. آالینده شاخص این روزهای هوای تهران 
ذرات معلق اســت که در آب حل نمی شــود و تنها وزش باد آن 
را از بین می برد.به گفته دیگر کارشناســان نیز حتی بارش باران 
در شــرایط آلودگی هوا به دلیل ترکیب باران با عناصر شــیمیایی 
موجود در هوا بر کاهش آلودگی هوا مؤثر نخواهد بود چراکه باران 
تبدیل به باران اسیدی می شود.محسن روشنی - مدیر واحد پایش 
شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران- می گوید: معمواًل وزش باد 
با سرعت حداقل چهار یا پنج متر بر ثانیه می تواند »کیفیت هوا« 
را افزایش دهد اما بارش باران اگر با تهویه مناســب همراه نشــود، 
نمی تواند به بهتر شدن کیفیت هوا کمک کند. از سوی دیگر یکی 
از پدیده هایی که برخی مواقع در شرایط بارش باران رخ می دهد، 
کم شدن ارتفاع الیه اختالط هواست، پدیده ای که سبب افزایش 
غلظت آالینده هامی شود چراکه کاهش ارتفاع الیه اختالط، باعث 
کوچک تر شدن فضای گردش آالینده ها و در نتیجه افزایش غلظت 
آن ها می شــود.به گفته حسین شهیدزاده ذرات معلق کمتر از 2.5 
میکرون معمواًل انسان ساخت هستند. بخش زیادی از این ذرات 
معلق از خودروهای گازوئیلی و موتورســیکلت های کاربراتوری 
تولید می شوند که هنوز در شهر تردد می کنند اما اگر از خودروهای 
انژکتوری - که دارای تجهیزات کاهش آالینده نیز هستند- استفاده 
کنیم مســلماً آلودگی کمتری را شــاهد هستیم.یوسف رشیدی - 
کارشــناس آلودگی هوا- دراین باره، می گوید: صرف نظر از جلب 
حمایت مالی از صندوق ذخیره ارزی، صندوق توســعه یا هر منبع 
دیگر ابتدا باید در یک بازه زمانی مشــخص خطوط مترو را بســیار 
سریع و کارآمد تکمیل و مراکز جذب سفر را به ایستگاه ها نزدیک 
کنیم ســپس الزم اســت توسعه دولت الکترونیک را در دستور کار 
قــرار دهیــم.وی تاکید می کند: اگر این دو کار را انجام ندهیم هیچ 
وقت مشــکل آلودگی هوا حل نخواهد شــد. اقدام بعدی توســعه 
دولت الکترونیک و دوری جستن از سفرهای زائد است. با این دو 
اقدام موفق به حذف آلودگی هوا خواهیم شد بنابراین اقداماتمان 

باید مبتنی بر فکر، دانش و عقل باشد تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

کمبودتختبرایسالمندانتنها

فارس:  رئیس ســابق دبیرخانه شــورای ملی سالمندان گفت: تمام 
تخت های سالمندی کشور 14 هزار و 500 تخت است یعنی تقریبًا 
برای هر 700 سالمند یک تخت در سرای سالمندان؛ در حالی که در 
کشورهای توسعه یافته برای هر 1۸ سالمند یک تخت وجود دارد.

خطرفرسودگیپیشازموعدپرستاران

تدبیر تازه نیوز: علیرضا سعادت جو، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پرستاری با اشاره به اینکه کمبود نیرو صدمات جبران ناپذیری را به 
بخش پرستاری و مراکز درمانی کشور وارد کرده است، گفت: براساس 
آمارهای ارائه شده، می توانیم بگوییم که کشور با کمبود شدید نیروی 
پرســتاری روبه رو است.کمبود نیروی انسانی در پرستاری می تواند 
باعث کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان ها و مراکز درمانی شود، 
زیرا وقتی نیرو خسته باشد، طبیعتاً نمی تواند خدمات مطلوبی هم ارائه 
دهد و از این نظر نیز بیمار دچار آسیب می شود و هم پرستار پیش از 

موعد فرسوده خواهد شد. 

افزایشفوقالعادهعائلهمندیوحقاوالد
درحقوقامسال

ایســنا:  رئیس ســازمان اداری و استخدامی گفت:  اصالح و افزایش 
فوق العاده عائله مندی و حق اوالد امسال انجام خواهد شد. بخشی 
از کار هم باید در بودجه پیش بینی شــود که ما در بودجه امســال 

پیش بینی هایی انجام دادیم.

بیشترصندوقهایبازنشستگیزیاندهاند

ایسنا:  از مجموع 1۸7 شرکت بازنشستگی، 43 شرکت سودآور است؛ 
بعضی از شرکت های زیان ده از شرکت های سودده پول می گیرند تا 

تعادل برقرار شود. کجای دنیا این عدالت است؟
شرکت دخانیات در حال فروپاشی است؛ این شرکت حدود 45 میلیارد 
زیــان انباشــته دارد و 4 هزار میلیارد بدهــی و بر مبنای آمار دیوان 

محاسبات 200 پرونده دارد و نمی تواند ادامه کار دهد.

اهالی روستای 
مال مأل که به 
مال استریت 
مشهور شد، 
مقصر از 
دست رفتن 
سرمایه شان 
را دولت و 
صداوسیما 
می دانند. 
جمعیت بیش 
از ۵00 نفری 
مال مأل از 
توابع استان 
کهگیلویه و 
بویراحمد، در 
روزهایی که 
رسانه ملی از 
اثرات سودآور 
سرمایه گذاری 
در بورس 
می گفت؛ 
دارایی شان را 
نقد کرده و در 
بازار سرمایه، 
سرمایه گذاری 
کردند و گرفتار 
چه بد عقوبتی 
شدند.

عی
ما

جت
ا

»یک مقدار پول پس انداز کردی که در این نوســانات 
بــازار نمی دونــی کجا پس انداز کنی که خیالت راحت 
باشه؟ اگر سرمایه گذاری می خوای داشته باشی که هیچ 
وقت ارزش داراییت کم نشــه، دائم در حال رشــد باشه، 
نگران به سرقت رفتنش نباشی و باعث اشتغازایی هزاران 
جوان همین شهر بشه، ملک بخر. اونم ملکی که توسط 
یک ســازنده معتبر ســاخته میشه و سند مالکیت شش 
دانگ داشــته باشه. یک جایی مثل برج های دوقلویی 

متروپل آبادان.....«
این یک تبلیغ بازرگانی اســت که پیش از فروریختن 
متروپل آبادان از صدا و ســیمای استان پخش می شد. 
تبلیغاتی که با اتکا به اعتماد مردم، نه تنها سرمایه های 
آنــان را به نامطمئن ترین بازارها کشــاند؛ بلکه با جان 

سرمایه گذاران هم بازی کرد.
در ماجــرای متروپــل که بیــش از 40 نفر از هموطنان 
عزیزمان زیرآوار ماندند و جان سپردند؛ آیا نقش رسانه ای 
که فروش واحدهای این برج بی کیفیت را تبلیغ کرده، 
بررسی شده است؟ آیا دادستان برای این بخش سهمی 

قائل شده و آیا به دنبال مقصران این حوزه رفته اند؟
متروپل یکی از هزاران نمونه تبلیغات بازرگانی اســت 
که این روزها از سوی رسانه های مختلف بدون صحت 
سنجی به مردم عرضه می شود. این تبلیغات که بدون 
اطمینان از درستی و مطمئن بودن از سالمت آن، پخش 
می شود در قوانین کشورها به نام تبلیغات گمراه کننده 

شناخته می شود.
در تبلیغات بازرگانی محصول یا خدمتی به مردم معرفی 
می شود. مردم نیز با توجه به اعتمادی که به رسانه عرضه 
کننده تبلیغات دارند؛ از خدمت و محصول معرفی شده 
اســتفاده می کنند. اما در این ماجرا تنها جایی که هیچ 
مسئولیتی مقابل این معرفی بر عهده نمی گیرد؛ شخص 
شخیص معرف است! حتی اگر خرید آن کاال و خدمت 

به قیمت جان خریداران تمام شود.

تقبــلهدایــایبرنامــهعلیخانــیازســوی
موسسهغیرمجازیکهورشکستشد

در نمونه آشــنای دیگر، موسســه مالی و اعتباری ثامن 
الحجج که توانست از بدو تأسیس در سال 13۸0 تا سال 
13۹5، 500 شعبه در سراسر کشور دایر کند؛ تبلیغاتش به 
عنوان اسپانسر برنامه های احسان علیخانی، بر موفقیت 
جذب سپرده های مردم افزود و در مدت فعالیتش موفق 
شــد 12 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند که نقش 
برنامه این مجری شــناخته شــده بر این توفیق قابل 

تأمل است.
 پس از اعالم ورشکستگی موسسه مزبور از سوی بانک 
مرکزی و در روزهایی که ســپرده گذاران برای بازپس 

گیری سپرده هایشان مقابل شعب اصلی موسسه، بانک 
مرکزی و قوه قضائیه تجمع شبانه روزی داشتند؛ ماجرای 
تبلیغ موسســه ثامن در برنامه های تلویزیونی حاشــیه 
ساز شد و سبب شد احسان علیخانی برای توضیحاتی، 

تریبون برنامه حاال خورشید را در اختیار بگیرد.
در توضیحــات علیخانی موضــوع مهمی جلب توجه 
می کند. او در بخشــی از صحبت های خود گفت: »من 
بارها فریاد زدم که تلویزیون پول ندارد. از اواخر دهه ۸0 
و اوایل دهه ۹0 اسپانسرها به صورت جدی وارد عرصه 
برنامه ســازی در تلویزیون شدند حتی در سریال هایی 

مانند پایتخت هم اسپانسرها ورود کردند.«
»تلویزیون پول ندارد« و برای کســب درآمد عالوه بر 
ســهمی که هر ســال از بودجه کشور می برد؛ آنتن خود 
را ثانیه ای می فروشــد. بدون آنکه به محتوای آنچه از 
آنتن تلویزیون پخش می شود دقت کافی داشته باشد.

مرتضی میرباقری معاون وقت صدا و سیما درباره حضور 
اسپانسرینگ گفته بود: »اسپانسر نه تنها در این برنامه 
بلکــه در برنامه هــای پرمخاطب دیگر مثل دورهمی و 
خندوانه سعی می کند بخشی از هزینه ها را تقبل کند تا 

ظرفیت برنامه سازی باال برود.«
هرچند میرباقری آن زمان گفته بود که »در صدد هستیم 
تأثیر اسپانسرها را به حداقل برسانیم.« اما بررسی بودجه 
صدا و سیما نشان می دهد نه تنها میزان وابستگی صدا 
و سیما به درآمدهای تبلیغات بازرگانی کم نشده بلکه با 
یک شیب تند بیشتر از ارقام مورد انتظار افزایش یافته 
به طوری که پیش بینی شــده امســال بالغ بر 5 هزار و 
400 میلیارد تومان از هزینه های این ســازمان از این 

محل تأمین شود.

تمایــالتزیــادهخواهانــهصــداوســیمابــه
جذبهرچهبیشترتبلیغات

امسال مجموع بودجه جاری و عمرانی صدا و سیما 13 
هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 
ســال 1400 به میزان 51 درصد افزایش یافته و ســهم 
درآمد اختصاصی از محل تبلیغات بازرگانی از کل بودجه 
صدا و ســیما در بودجه 1401 معادل 3۹ درصد در نظر 
گرفته شــده که به معنی کسب درآمد 5.4 هزار میلیارد 

تومانی این سازمان از تبلیغات است.
مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل بودجه صدا و سیما 
با نقد اتکای بیش از اندازه صدا و سیما به درآمد تبلیغات 
تاکید می کند: »از پیامدهای افزایش اتکا به درآمدهای 
تبلیغات تجاری، افزایش حس نارضایتی در خانواده های 
دارای قدرت خرید پایین، لطمه به اعتماد عمومی به مثابه 
سرمایه اصلی رسانه، رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی، 
فاصله گرفتن صدا و سیما از مأموریت ها و رسالت های 

اصلــی آن، جابه جایی اولویت های مدیران رســانه و 
کاالانــگاری مخاطب، افت کیفیت محتوای برنامه ها 
در برابر برنامه های زرد و سلبریتی محور است. همچنین 
افزایش ۸۹ درصدی رقم تبلیغات ســال جاری صدا و 
ســیما در حالی اســت که هم اکنون نیز حجم باالی آن 
بسیار مورد انتقاد است. ضمن آنکه صدا و سیما متعهد 
به این رقم نبوده و بر اســاس گزارش ســازمان برنامه 
و بودجه درباره عملکرد ۶ ماهه نخســت ســال 1400 
ســازمان صدا و ســیما، 77 درصد سقف مشخص شده 
درآمد اختصاصی این سازمان از محل تبلیغات تا انتهای 

شهریور محقق شده است.«

مــالاســتریت،عاقبــتاعتمــادبــهدولتو
صداوسیما

اهالی روستای مال مأل که به مال استریت مشهور شد، 
مقصر از دست رفتن سرمایه شان را دولت و صداوسیما 
می داننــد. جمعیت بیش از 500 نفری مال مأل از توابع 
استان کهگیلویه و بویراحمد، در روزهایی که رسانه ملی 
از اثرات ســودآور ســرمایه گذاری در بورس می گفت؛ 
دارایی شان را نقد کرده و در بازار سرمایه، سرمایه گذاری 

کردند و گرفتار چه بد عقوبتی شدند.
از قضا این بار مسئولین و مقامات در فریب دادن مردم 
بــرای ورود بی موقع به بورس نقش داشــتند و به این 
ترتیب به گفته رسانه ها بیش از 40 میلیارد تومان از دارایی 

مردم این روستا در بورس، بی ارزش شد.
هیچ محدودیت قانونی برای تبلیغات گمراه کننده نداریم

با توجه به آنکه تبلیغاتی که با هدف آگاهی از محصول یا 
خدمت تبلیغ شده پخش می شود ممکن است در مظان 
اتهام فریبندگی و خالف واقع بودن باشــد؛ بســیاری از 
کشــورها برای جلوگیری از فریب و گمراهی مصرف 
کنندگان، راهکارهایی در نظامات حقوقی و تقنینی پیش 
بینی کرده اند.این قوانین در کشورهای پیشگام در حوزه 
تبلیغات بویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس، الزامات 
ســخت و دقیقی وضع کرده که از حقوق مشــتریان و 
مصــرف کننــدگان بالقوه تبلیغات تجاری حراســت 
می کند. یعنی به رغم وجود اصل آزادی تبلیغات اما در 
نظام های حقوقی، اقتضائات حفاظت از حقوق مشتریان، 
محدودیت هایی را بر تبلیغات بار کرده است که از جمله 

مهم ترین آنها ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده است.
در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در تعریف تبلیغات گمراه 
کننــده آمده اســت: »تبلیغات گمــراه کننده عبارت از 
تبلیغی اســت که به هر طریقی از قبیل نحوه ارائه آن، 
مخاطبین یا کسانی که آن را دریافت می کنند فریب داده 
یا قابلیت فریب دادن آنها را داشته باشد و به دلیل ویژگی 
فریبنده اش، قابلیت اثرگذاری بر رفتار اقتصادی افراد را 

داشته باشد یا به دالیل یاد شده، رقبا را متضرر کرده یا 
قابلیت متضرر کردن آنها را داشته باشد.«

مرکــز پژوهش های مجلس در تحلیــل نبود قوانین 
محدودکننده برای تبلیغات گمراه کننده در ایران تاکید 
می کند: »با توجه به سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران 
در ایــن زمینه می توان گفت در خصوص تبیین مفهوم 
تنظیم گر، ضمانت اجرا و شــخص مسئول خالءهای 
بیشماری وجود دارد. با اینکه تدوین قاعده در خصوص 
تبلیغات بازرگانی گمراه کننده بی ســابقه نبوده با این 
حــال تعریفــی از تبلیغات گمراه کننده و خالف واقع به 
عمل نیامده اســت و در برخی مقررات پراکنده به ذکر 
مصادیق اکتفا شــده اســت. در مورد نهاد تنظیم گر هم 
بایــد گفت که در شــرایط کنونی ارگان های مختلفی 
متولی سیاســتگذاری تبلیغات بازرگانی هســتند که 
تعدد این مراجع به ســردرگمی د امر سیاســتگذاری در 
این حوزه منجر شــده اســت. وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، سازمان صدا و سیما، شهرداری، کمیته مرکی 
ســازمان های تبلیغاتی، شورای عالی انقالب فرهنگی، 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و ... برخی از نهادهای 
متولی تبلیغات بازرگانی معرفی شده اند. تعیین شخص 
مسئول در قبال تبلیغات گمراه کننده نیز تنها در مقررات 
اندکی دیده می شــود که آن هم مســئولیت بر سفارش 

دهنده و سازنده آگهی بار شده است.«

1۴متولیوعدمنظارتدقیق
در حال حاضر ســازمان ها و نهادهای مختلفی متولی 
سیاســتگذاری تبلیاغــات بازرگانی هســتند. به رغم 
اینکه وظایف و اختیارات این نهاد بر گرفته از قوانین و 
مقررات مختلف است؛ تعدد این مراجع سردرگمی در امر 
حکمرانی در این حوزه را موجب شده است. این نهادها 
عبارتند از: 1- وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی )دفتر 
تبلیغات و اطالع رســانی( 2- ســازمان صدا و سیما 3- 
شهرداری )سازمان زیاسازی شهرداری( 4- کمیته مرکز 
ســازمان های تبلیغاتی 5- انجمن صنفی کانون های 
تبلیغاتی ۶- مجلس شورای اسالمی 7- شورای عالی 
انقــالب فرهنگی ۸- هیات وزیران ۹- وزارت صنعت، 
معدن و تجارت 10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور )سازمان غذا و دارو( 11- سازمان نظام 
پزشــکی 12- ســازمان ملی استاندارد 13- مرکز ملی 

فضای مجازی 14- شورای عالی امنیت ملی.
هرچنــد هم اکنون کمیته مرکزی ســازمان تبلیغاتی 
به عنوان عالی ترین مرجع رســیدگی به امور تبلیغات 
بازرگانی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وجود 
دارد اما در عمل نتوانسته جایگاه واقعی حاکمیتی خود 

را کسب کند.

دوایدردآلودگیهوایتهران
چیست؟

یادداشت

رویدادهفته

بازار 
داغ 
اشتباهی

گزارش»تدبیر تازه« از درآمدهای هزار 
میلیاردی تبلیغات گمراه کننده؛

فرزانهتهرانی
روزنامه نگار

مطهرهبستانجوادی
روزنامه نگار

داریــوش گل علیــزاده درباره مازوت ســوزی در 
نیروگاه های بخاری تهران اظهار کرد: تنها نیروگاه 
بعثت در منطقه 1۶ تهران قابلیت مازوت ســوزی 
دارد که از سال ۹3 با حکم قضایی این بخش آن 

پلمب شده است.
وی افــزود: مــازوت در نیروگاه هــای بخاری یا 
توســط صنایع ســوزانده می شود، اما صنایع ما در 
چنــد روز اخیــر قطعی گاز نداشــتند که بخواهند 
به ســمت ســوخت دوم و مازوت ســوزی روند. 
نیروگاه هایمان نیز مازوت ســوزی نداشــته اند.

گل علیزاده مازوت ســوزی در برخی نیروگاه های 

کشــور را تأیید کــرد و توضیح داد: از 1۶ نیروگاه 
بخاری در کشور 14 نیروگاه مانند نیروگاه طوس 
در مشــهد، مفتح در همدان، سهند بناب در تبریز، 
ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، شهید منتظری 
در اصفهان، شــهید منتظر قائم در البرز، شــهید 
رجایی در قزوین و بندرعباس مازوت سوزی دارند.

سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت علــت آلودگــی هوا را 
مازوت ســوزی ندانست و افزود: به عنوان نمونه تا 
دو ســال گذشته در تبریز مازوت سوزی نداشتیم، 
امــا آلودگی هــوا بود. در این مواقع می توان گفت 

مصرف مازوت عامل ایجاد آلودگی هوا نیست، اما 
می تواند در شــهرهایی که در مجاورت نیروگاه ها 
هستند، تشدیدکننده آلودگی هوا باشد. بدین جهت 
در سال های گذشته با وجود مصرف صرفًا گاز، به 
علت وارونگی دما، آلودگی هوا داشتیم.گل علیزاده 
در واکنش به نامه منتشــر شده که محیط زیست 
از مازوت سوزی بیش از چهار نیروگاه خبر داشته، 
اما آن را تکذیب کرده اســت، اظهار کرد: ما هیچ 
وقت مازوت ســوزی در کشور را تکذیب نکردیم. 
تنها مازوت ســوزی در تهران را تکذیب می کنیم 

چراکه واقعًا چنین چیزی وجود ندارد.

مازوتسوزیدر1۴نیروگاهبخاریکشور

نگاهروز

ســوم آبان ماه ســال جاری بود که بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در جمع خبرنگاران صراحتاً اعالم 
کرد: اکنون بیماران می توانند آنتی بیوتیک 
مورد نیاز خود را تأمین کنند و نمی توان اسم 
این وضعیت را کمبود آنتی بیوتیک گذاشت. 
با این حال به صورت فوریتی تأمین و توزیع 
دارو را شــروع کردیم و ان شاءاهلل تا فردا یا 
پس فردا دارو به میزان کافی تأمین می شود.

منظــور وی این بود کــه تا پنجم آبان ماه 
وضعیــت دارو عادی خواهد شــد. یازدهم 
آذرماه نیز خبری به نقل از وی با این مضمون 
منتشر شد. اینکه حجم تولید و تأمین آنتی 
بیوتیک در ۸ ماهه نخست امسال به اندازه 
4 سال گذشته در کشور بوده است. واکنش 
ما این بود؛ باور کردیم. نفس راحتی کشیدیم 
برای خودمــان و همه والدینی که نگران 
بودند کودکانشــان به آنفلوآنزا مبتال شوند 
و ســاده ترین داروها در دســترس نباشد 
امــا واقعیت جور دیگــری خودش را به ما 
نشان داد.در میانه هفته گذشته که به دلیل 

وضعیت وحشــتناک آلودگی هوا، مدارس 
تهران آنالین بود، زمان راســتی آزمایی از 
راه رســید. خبرها دیگر درباره تأمین آنتی 
بیوتیک و کمبود احتمالی دارو و ... نبود. همه 
از موج جدید کرونا در کشور خبر می دادند 
و هشدارها بر این مساله متمرکز بود که به 
زودی موج جدید کرونا کشور را در بر خواهد 
گرفت.انــگار همه مثل ما باور کرده بودند 
که دیگر مشــکلی بــرای تأمین داروهای 
ســاده ای چون آنتی بیوتیک وجود ندارد و 
حاال باید مهیای مقابله با موج جدید کرونا 
شــد.عالئمی مانند بی حالی و تب و تهوع 

شــدید کودکم، ما را راهی بیمارستان کرد. 
در اولیــن برخورد اعالم کردند جایی برای 
بســتری نداریم و تخت ها پر اســت. بعد از 
چند ساعت معطلی، تشخیص دکتر بیماری 
ویروســی بود و نســخه را به دستمان داد و 
تاکید کرد چون اغلب بیمارستان ها امکانی 
برای بستری ندارند، همین حاال اولین دوز 
دارو به کودک باید داده شود.جستجوی ما 
برای دریافت داروها از داروخانه شبانه روزی 
بیمارســتان آغاز شــد و و در عین نابوری 
داروی کوترموکســازول در دسترس نبود.

حتی متصدی داروخانه سیزده آبان توصیه 

کرد داروخانه های خصوصی ممکن است 
داروی کوتریموکســازول را داشته باشد اما 
بررســی ما خالف این موضوع را نشــان 
می داد. این جســتجو تا ســاعت سه نیمه 
شــب به طول انجامیــد و نتیجه ای در بر 
نداشت. مجبور شدیم بار دیگر به بیمارستان 
مراجعه کنیــم و از دکتر بخواهیم دارویی 
جایگزیــن را تجویز کند. دکتر با ناراحتی 
تاکیــد کرد که به وی و همکارانش اعالم 
شده که داروی آنتی بیوتیک در داروخانه ها 
هست اما بسیاری از بیماران برمی گردند و 

درخواست داروی جایگزین دارند.

کمبودداروهمچنانادامهدارد!

زهراعلیاکبری
روزنامه نگار
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متولد 13۶۶ در تهران اســت و فارغ التحصیل طراحی دکوراسیون 
داخلی از دانشــگاه هنر تهران. او همچنین فارغ التحصیل رشــته 
روانشناسی از دانشگاه پیام نور ورامین هم هست و حاال این روزها 
در دانشــگاه فرهنگ و هنر واحد 30 تهران، مشــغول به آموزش 
کالیگرافی و نقاشیخط و تکنیک های دکوراتیو به هنرجویان هست. 
مونا رویان از زمانی که به خاطر دارد عالقمند به نقاشی بود ولی از 
سال 13۸0 طراحی و سیاه قلم را به صورت حرفه ای کار کرده است. 
او در سال ۸7 مقام اول استان ایالم را در طراحی با موضوع اعتیاد 
کسب کرد و از اواخر دهه ۹0 فعالیت در رشته کالی گرافی و نقاشی 
خط را آغاز کرد و خیلی زود در این عرصه پیشــرفت کرد. تاکنون 
برخی آثارش در چند نمایشگاه داخلی و خارجی از جمله نمایشگاه 
نتا ارت در استانبول به نمایش گذاشته شده و برخی آثارش نیز در 
کتاب هایــی بــا محوریت مجموعه آثار هنرمندان و فعاالن هنری 

به چاپ رسیده است.

خانمرویانازچهزمانیباورکردیکههنرمحورزندگی
حرفهایشماشده؟

از همان ابتدای نوجوانی به هنر عالقه زیادی داشــتم اما در اواخر 
دهه ۹0 دریافتم که هر مسیری را طی می کنم باز چشمم پی هنر 

است و چیزی به جز آن نمی تواند روحم را اقناع کند.

چطورشدکهازفضایزندگیمعمولودرسوتحصیل
بهدنیایهنرخایتجسمیورودپیداکردی؟

من از همان ابتدای کودکی عالقه زیادی به نقاشی و هنر داشتم و 
همیشه از کارهای هنری و نقاشی استقبال زیادی می کردم. فرقی 
هم نداشــت کاردســتی کودکانه باشد یا سفال یا نقاشی به هر حال 

با عالقه زیاد انجامش می دادم.

خببهترینتجربهایکهتابهامروزبهعنوانیکهنرمند
داشتیچهبوده؟

بهترین تجربه من در هنر و نقاشی، دیدن حاصل تالشم بود. پس از 
خلق یک تابلو وقتی می دیدم که چطور افکارم را به تصویر می کشم 
خیلی حس خوبی بود. هرچند تمام مراحل خلق یک اثر هنری به 

نوبه خود یک تجربه بی نظیر است.

بــهنظــرشــماآیــاامــروزهمــردمایران،هنــررادرحوزههای
مختلفدرسبدخریدشانقراردادهاند؟

با توجه به شــرایط اقتصادی جامعه متاســفانه قدرت خرید مردم 
خیلــی کاهــش یافته و مــردم نمی توانند خرید آثــار هنری را در 
اولویت های شــان قرار دهند و این خیلی غم انگیز اســت. چراکه 
روحیه هنردوســتی در مردم ما ریشــه دیرینه دارد اما چه بسیار که 

امکان خرید ندارند.

بهنظرشماچراتولیداتهنریتقلبیویاکپیاینقدردر
فضایهنرهایتجسمیکشورماندرحالانتشاراست؟

علت ایجاد فضای تقلب و کپی برداری این است که هنرمندان خیلی 
به دنبال آموزش های حرفه ای و مبانی هنر نمی روند. البته تعدادی 
هنرمندنما هم هستند که فقط از سر رفع تکلیف می خواهند چیزی 
بکشند و کنارش عکس بیندازند و در فضای مجازی خودنمایی کنند 
و نام هنرمند را یدک بکشند. متاسفانه در کشور ما راه های حقوقی 
قدرتمندی برای مقابله با کپی برداری نداریم و همچنین انگار سلیقه 
مردم و توقع شان از هنر پایین آمده و دنبال کارهای کپی هستند.

خودشماچقدرازحمایتخانوادهواطرافیاتندرپیمودن
اینمسیرهنریتابهامروزبرخورداربودی؟

متاسفانه به دلیل درآمد کم اکثر هنرمندان در جامعه، میل خانواده ها 
برای گرایش فرزندشان به هنر کم است. خانواده من هم از این نظر 
مستثنا نبودند اما دوست خوبی دارم که مشوق اصلی من در هنر است 
و از هیچ حمایتی دریغ نمی کند؛ جا دارد از ایشان تشکر فراوان کنم.

خاطرتهســتاولیننقاشــیکهکشــیدیدرچندســالگی
بودوموضوعومتریالشچهبود؟

اولین نقاشی که به خاطر دارم در پنج سالگی کشیدم و موضوعش 
تصویر انتزاعی از یک مادر با تعداد زیادی فرزند بود. مدت ها فقط 

همین تصویر را می کشیدم و متریالش مداد سیاه و کاغذ بود.

اکنــونبــرایخلــقآثارتبیشــتربــهعالیقخودتتوجهداری
یاسالیقعالقمندانوخریدارانهنری؟

من معتقدم خلق یک اثر هنری خوب، پاسخ هنرمند به احساسات 
درونی اش است پس نباید دنبال سلیقه خریدار باشم.

مونارویاننقاشوکالیگرافیستدرگفتوگوبا»تدبیرتازه«
عنوانکرد:

هرمسیریراطیمیکنمچشممپیهنراست

سرگرمی

خوانندگان گرامی پس از حل جدول، رمز آن را به ایمیل تدبیرتازه به آدرس tadbiretaze@gmail. com ارسال نمایند و هر هفته پس از قرعه کشی مبلغ 200هزار تومان هدیه 
پرداخت خواهدشد. خوانندگان گرامی حتما نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را نیز در ایمیل به همراه رمز جدول ارسال نمایند.

گپ

سعیدهساداتقاسمیهنرمندرشتهنقاشیایرانیدرگفتوگوبا»تدبیرتازه«مطرحکرد:

نقاشی آبرنگ قایقی در برابر طوفان های زندگی

ســعیده سادات قاســمی متولد مهرماه 13۶4 است و 
فارغ التحصیل رشــته نقاشــی ایرانی و رشته طراحی 
لبــاس. آثار او تاکنون در چندین نمایشــگاه گروهی 
نگارگری و آبرنگ به نمایش گذاشته شده و تجربیات 
موفقی در این زمینه کسب کرده است. او معتقد است 

»هنر دریای وسیعی است که هر چقدر هم پیش برویم 
به انتهایش نمی رسیم«. مقدمه را کوتاه می کنیم و در 
خالل گفت وگو با وی و آثارش بیشتر آشنا می شویم.

خانمســعیدهســاداتقاســمیبهنظرشــماچرا
فضایتقلبوکپیکاریاینقدردرفضایهنرهای

تجسمیکشورماندرحالانتشاراست؟
همانطور که می دانید کپی کاری از آثار نقاشان بزرگ 
یکی از مراحل آموزش نقاشــی ست. مطالعه سبک و 
تکنیک هنرمندان گذشته و معاصر راهی برای هنرمند 
باز می کند تا باعث رشد و شکوفایی استعدادش شود 
امــا خیلی از افراد در این مرحله متوقف می شــوند و 
بــه کپــی آثار دیگران روی می آورنــد البته نوع نگاه 
مخاطبان و گالری دارها و سودآوری مالی نیز در این 
زمینه مؤثر اســت. به نظرم اگر اثری را کپی می کنیم 
حتمــًا از خالــق اثر نام ببریــم و آن خالقیت را به نام 

خودمان به نمایش نگذاریم.

ازچــهزمانــیاحســاسکــردیکــههنــرو
نقاشــیمحــوروموضــوعاصلــیزندگــیحرفهای

شماشده؟
از دوران نوجوانی؛ خوشــبختانه معلم هنری داشــتم 
که رشــته دانشــگاهی اش هنر بود و من را با الفبای 
هنرهای تجسمی آشنا کرد. در دوره دانشگاه همزمان 
با نگارگری با هنر آبرنگ به صورت حرفه ای آشــنا 
شــدم. حرکت رنگ و آب روی مقوا، من را مجذوب 
خودش کرد. نقاشــی آبرنگ برای من قایقی در برابر 
طوفان ها و نامالیمات زندگی ساخته است. یک دوره 

نیز هنر باتیک بر پارچه ابریشم و ساتن را انجام دادم 
و بــه نظرم دویدن رنگ روی تارو پود پارچه بســیار 

هیجان انگیز است.

تابحــالبهتریــنتجربــهایکــهبــهعنوانیک
نقاشداشتیچهبوده؟

هنر نقاشی در مرحله اول به خودم کمک کرد تا صبور 
بودن را تمرین کنم و احســاس آرامش داشــته باشم. 
در مرحله بعدی اشــتراک گذاشتن آثارم با دیگران و 
بازخــورد آنها تجربه ای شــیرین به یادگار می گذارد. 
البتــه در گذشــته نمایش آثار محــدود به نمایش در 
نگارخانه هــا و تعداد معدودی بازدید کننده بود اما در 
این دوران با وجود شبکه های اجتماعی، قشر وسیعی 
از جامعه آثار هنری را نظاره گر هستند و همین اشتراک 
گذاشتن لحظات با دیگران باعث می شود تا احساسات 

مثبت مان بیشتر شود.

آیــاازحمایــتخانــوادهواطرافیــانهــمدر
پیمودناینمسیرهنریبرخورداربودی؟

بله خوشــبختانه خانواده همیشه حامی من در مسیر 
زندگی هنری بودند و هستند.

بهنظرشماآیامردمایران،هنررادرحوزههای
مختلفدرسبدخریدشانقراردادهاند؟

بــه نظرم فرهنگ حمایت از هنر تجســمی در ایران 
در ســطح خوبی قرار ندارد. شــاید بزرگترین دلیلش 
دغدغه های اقتصادی باشــد که مردم نمی توانند یک 
اثر هنری را در سبد خرید خود داشته باشند وگرنه مردم 

ایران هنردوست هستند. دلیل دیگرش این است که 
هنرمند عالوه بر خلق اثر باید بازاریابی هم برای فروش 
آثارش داشته باشد که این کار به خاطر روحیات حساس 
هنرمندان کار بســیار ســختی است و باعث می شود 

فروش آثار در اولویت قرار نگیرد.

مینابنیهاشمی
روزنامه نگار

سپیدهکالرستاقی
روزنامه نگار
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ســردرد در کودکان ریشــه در موارد بســیار متنوعي دارد. برخي از 
ســردردها، تنشي هســتند، دسته  اي آلرژیکي، دسته  اي سینوسي، 
عده  اي به خاطر پایین بودن قندخون، تعدادي به خاطر کم آبي بدن 
و..درمان ســردرد کودکان بســتگي به ریشه و علت به وجود آورنده 
آن دارد، امــا اغلب ســردردها را مي  تــوان در خانه و به روش  هاي 

طبیعي از بین برد یا کاهش داد مثاًل به هنگام ســردرد کودک تان: 
به او کمک کنید 

در یک اتاق خنک و تاریک دراز بکشــد.یک تکه پارچه مرطوب و 
سرد را روي پیشاني و چشم  هایش قرار دهید.بگذارید استراحت کند 
و به آرامش برســد.به او بگویید که نفس  هاي عمیق بکشد.مطمئن 

باشید که کودک تان چیزي خورده یا نوشیده است.
  گاهي وقت ها با کمي خواب و اســتراحت ســردرد کودک برطرف 
مي  شــود. باید محرک  هاي ســردرد را از او دور کنید. به کودک تان 
آب یا آب میوه بدهید، البته از انواع بدون کافئین، این کار باعث مي  

شود تا سردرد سریع  تر برطرف شود.

مقداري زيره را برشته کنيد، به صورت 
پــودر درآوريد و داخل يک تکــه پارچه نرم 
بريزيــد و آن را نزديــک بينــي کودک  تان 

بگيريد تا بوي آن را استشمام کند.

زنجبيل خاصيت ضــد التهابي دارد و 
کمک زيادي به کاهش سردرد مي  کند.

 داخل يــک فنجان حاوي آب جوش 
چند برگ چــاي و مقداري زنجبيل بريزيد، 
هم بزنيــد و بعد آن را از صافي عبور دهيد. 
بگذاريد ســرد شــود و بعد به کودک  تان 

بدهيد.

به فرزندتــان توصيه کنيد که هر روز 
مقدار کافي آب بنوشد.

دو قاشــق چايخوري پودر دارچين را به 
يک  دوم فنجان شــير اضافه کنيد و بگذاريد 
يک تا دو دقيقه روي حرارت گرم شود. سپس 
يک قاشق چا يخوري عسل به آن اضافه کنيد 
و اين ترکيب را خوب هم بزنيد. اين معجون را 
به فرزندتان بدهيد تا بنوشد اگر نتوانست يکجا 

بنوشد،  آن را در چند نوبت به او بدهيد.

ماســاژ ســر نيز يک روش خوب براي 
درمان اســت. براي ماســاژ از روغن رزماري 
اســتفاده کنيد و با کمک آن پيشــاني و بين 

ابروها را ماساژ دهيد.

يک  دوم فنجان سرکه  سيب را به يک  
دوم فنجــان آب اضافه کنيــد. بگذاريد اين 
ترکيــب جوش بيايد. در ظــرف را به هنگام 
جوشــاندن ببنديــد. ســپس از روي حرارت 
برداريد. بگذاريد چند دقيقه بماند تا کمي سرد 
شــود و بعد آن را نزديک صــورت فرزندتان 

بگيريد تا به آرامي نفس بکشد.

روغن نعنا خاصيت آرام بخشــي دارد و 
سردرد و ميگرن را برطرف مي  کند. بوي آن 
باعث بهبود جريان خون در بدن مي شود و از 

اين طريق جريان خون را بهتر مي کند.

يک عدد سيب را پوست بگيريد و قاچ کنيد. 
ســپس مقداري نمک روي آن بپاشيد و دست  کم 
هفته  اي چند بار به کودک  تــان بدهيد. اين کار 

حتي سردردهاي شديد را نيز کاهش مي  دهد.

روغن اســطوخودوس براي رفع سردرد 
مفيد است. روغن اسطوخودوس را بو بکشيد 
يا اينکه آن را روي پيشــاني بماليد و ماســاژ 

زیرهدهيد.

زنجبیل

نوشیدن آب

دارچین

ماساژ

سرکه سیب

روغن نعنا

سیب روغن اسطوخودوس

روش  هاي طبیعي 
کاهش 

سر درد کودکان
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قــرآن کریــم، آنگاه که در ویژگی هــای دوازده گانه 
مومنــان دارای- برترین زندگی پایدار- )َخیر و اَبقی( 
نزد خدا )آیات 3۶ تا 41/ شوری، صفحه 4۸7( صحبت 
می کند؛ یکی از آن موارد را )و اَمُرُهم شــُوری بَیَنُهم( 

بیان کرده است.
و این نشــانگرآن اســت که "شور و مشورت" در امور 
دنیــا، برنامــه ریزی )برای بندگی خدا = زندگی دنیا( و 

ســعادت ابدی آخرت امری مهم می باشد.  
جمهوری اســالمی ایران نیز از همین منظر و با هدف 
ایجــاد )جامعــه ای که زندگی در آن تداوم دنیا تا بقای 
آخرت( اســت؛ با نگاه به 12 گانه فوق الذکر، مرکزی 
را بــرای بهــره گیری از آراء، اندیشــه ها، انتقادات و 
پیشنهادات مردم و تنظیم قوانین مدنی، بودجه، اعالم 
اعتماد به مدیران ارشد و نظارت بر امور، تحت عنوان- 
مجلس شورای اسالمی-در قانون اساسی دیده است.

● وظایف مجلس شورای اسالمی:
وظایــف بدیهی و آشــکار مجلس )خــارج از تعارفات 
نگارشی و رسانه ای( را به شرح ذیل می توان برشمرد.
1- تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز کشــور.

2-  اعــالم رأی اعتماد به وزراء دولت.
3-نهایی کردن بودجه پیشنهادی دولت.

4- مطرح کردن لوایح دولتی یا طرح های پیشنهادی 
نماینــدگان و رد یا تصویب آنها.

5-نظارت بر حســن اجرای قوانین و عملکرد مدیران 
اجرایی و قضایی کشور.

تشریحی کوتاه:
الــف-  آیا تدویــن، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز 
کشــور )در حوزه های فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، 
اجرایــی، قضایی و...( نمایندگانی عالم و دانشــمند و 

صاحــب تجربه و کارآمد را نمی طلبد؟ 
آیــا هــر کس که هوس کرد نماینده شــود یا جریانی 
خواســت او را به نمایندگی برســاند؛ باید تأیید و در 

معرض رأی مردم گذاشته شود؟ 
وظیفه شورای نگهبان چیست؟

ب- اواًل: الزمه دادن "رأی اعتماد"به وزرای دولت، 
داشــتن اطالعات کافی درحــوزه تخصصی و کاری 
آنهاست تا دانسته شود وزیر پیشنهادی، دانش و توان 
انجام آن مســئولیت )بسطه فی العلم والجسم( را دارد 

یا خیر؟
ثانیــًا: وقتی به وزیری براســاس مــوارد فوق اعتماد 
شــد؛ دیگر دخالت در چینش مدیران میانی، اســتانی، 
شهرســتانی و حتی کارمندان اداری و ... چه معنایی 
دارد؟ )بــا توجه به ضرورت عــدم مداخله قوا در امور 
یکدیگر و تاکیدات امامین انقالب اســالمی، این نوع 
از دخالت نه تنها درشــان نمایندگان نیســت؛ بلکه از 
شــاخصه های عدم التزام به والیت و قانون اساســی 

خواهد بود(.
ج-  از آنجا که بودجه، اعتبار الزم برای تحقق اهداف 
برنامه، زیرســاخت ها و چشــم اندازهای تعریف شده 
نظام اســت، اواًل دولتها بایــد از تنظیم عوامانه و ثانیًا 
نماینــدگان نیز از خواهش های نفســانی و محلی در 
نهایــی کــردن آن خود داری کنند تا کشــور بر ریل 
اهداف بلند مدت پیش برود و آثار ثروت ملی و مدیریت 
کشــور در کف جامعه و عدالت و پیشــرفت در زندگی 

مردم مشاهده شود.
د-  لوایــح دولتــی و طرح های نمایندگان نیز باید اواًل 
در راســتای اهداف و چشــم اندازهای نظام )مبتنی 
بــر پیشــرفت و عدالت( و ثانیًا بــا بهره گیری از افکار 
عمومی، بویژه خواص و دانشــمندان حوزه و دانشگاه، 
کاماًل علمی و با مطالعه تهیه و پیشــنهاد شــوند و از 
هرگونه جهالت و شتابزدگی بدور باشند که باعث رونق 

عمومی شــوند، نه چاق شدن قشری خاص.
ه-  وجود کمیسیون اصل ۹0 و اختیار ذاتی نمایندگی 
برای نظارت، این بدان معنی است که نمایندگان باید 
قوه قضائیه، مجریه و ســازمانها و نهادهای دیگر را با 
ُمــّر قانــون رصد کنند و در صورت هرگونه، ترک فعل 
و مسئولیت، کم کاری، انحراف و... مورد سئوال و در 
صورت الزم اســتیضاء کنند، نه اینکه در امور اجرایی 

کشــور و عزل و نصب ها دخالت کنند.
●سئوال:

آیــا نماینــدگان و مجلس در ادوار گذشــته تا کنون 
اینگونه بوده اند؟ 

اگــر نبوده اند؟ نمایندگان حاضــر بخاطر خدا طرحی 
نو و قوانینی جدید را مصوب کنند که کشــور و نظام 
اسالمی از این چالش به سالمتی بیرون بیاید و سودش 
را اســالم و مردم ببرند.  ولو دوباره نمایندگان حال و 
گذشــته رأی نیاورند. فداکاری و گذشــت برای خدا، 

نجات مردم و اســالم، یعنی همین.

سخنیبا
نمایندگانخانهملت

 دولت 
سیزدهم 
وظیفه بسیار 
خطیری در 
پیش دارد در 
حوزه داخلی 
به ویژه در 
قلمرو اقتصاد 
هنوز گره های 
کوری وجود 
دارد که دولت 
برای باز کردن 
آنها در انتظار 
رفع تحریم ها 
است اما رفع 
تحریم هابی 
شک بدون 
انجام تغییر و 
تحول ساختاری 
در اقتصاد 
دولتی،اقتصاد 
را در آن مسیری 
هدایت خواهد 
کرد که دولت 
گذشته سکان 
دار آن بوده 
است.

گو
و

ت
گف

اقتصــادایــرانتــاچــهانــدازهبــهتحریمها
وابستهاست؟

بعد از حدود 12 سال که تیم های مذاکره کننده متعددی 
در دولت های گذشته در مورد مسئله هسته ای به مذاکره 
نشسته بودند این مذاکرات توسط دولت یازدهم به نتیجه 
رســید و توافق بر روی برنامه جامع اقدام مشــترک که 
اصطالحا  به آن برجام گفته می شــود بین کشــورهای 
ایران و 1+5 محقق شد و در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد نیز به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. تصویب 
قطعنامه در شورای امنیت باعث لغو هفت قطعنامه قبلی 
می شود همچنین ایران را از ذیل فصل 7 شورای امنیت 
سازمان ملل خارج می  کرد یعنی دیگر گزینه نظامی روی 
میز نخواهد بود و پیام دیگری که این قطعنامه داشت 
این  بودکه همواره مذاکره ابزار بهتری برای دستیابی به 
صلح و توافق است تا دشمنی و جنگ افروزی. صرفنظر 

از بســیاری از موارد که هنوز در برجام شفاف و 
مشــخص نشده است اما یک خوشبینی در 

بین مذاکره کنندگان اعم از ایران و 1+5 و 
سایر کشورهای جهان به استثنا یکی دو 
کشور به وجود آمده بود که دستیابی 
به این توافق به نفع منطقه و جامعه 

جهانی است.
البتــه گرچه ایــن توافق یک 
معاهــده نبود امــا یک تفاهم 
تاریخــی بود کــه طرفین را 
هم به لحاظ پرســتیژ جهانی 
 و هم از منظر احترام به قوانین 
بیــن المللــی و احترامات 

متقابــل به اجــرای آن ملزم 
می کرد. در مورد ایران این توافق 

راه را بــرای خروج کشــور از انزوای 
اقتصادی و سیاسی هموار می کرد و روابط 

ما را در سطح بین المللی ارتقاء می داد.
این توافق با پیوستن ایران به اقتصاد و تجارت 
بین المللی منشا منافعی بود که در سوق دادن 
اقتصاد ایران به سمت و سوی اقتصادی  پایدار 

کمک  می کرد.
البته گرچه دستیابی به این توافق چشم انداز 
اقتصادی و سیاســی خوبی را برای ایران به 
تصویر می کشــید اما برای تحقق این چشم 
انداز الزاماتی هم در ســطح بین المللی و هم 

در ســطح داخلی وجود داشت.از طرفی از اثرات 
لغــو تحریم هــا بر اقتصاد کشــور می توان گفت 
کــه ما در گذشــته به ویــژه در دولت دهم به طور 
متوســط ماهیانه به 100 میلیارد دالر درآمدهای  
نفتی دســت یافتیم اما متاسفانه به سبب ساختار 
اقتصاد دولتی نفتی –رانتی که سوءمدیریت و عدم 
تخصیص  بهینه منابع  از عالمات آشکار آن است 
کشــور نه تنها مســیر توسعه را نپیمود بلکه کلیه 
شــاخص های کالن اقتصادی که معرف وضعیت 
و جایگاه اقتصاد کشــور  اســت را در رده بندی 
موسســات اعتبار ســنجی بین المللی در شرایط 
بســیار نامطلوبی قرار داد که نتیجه آن در کاهش 
قدرت خرید پول ملی، افزایش تورم، رکود و تنازل 
بهره وری و اشــتغال، کاهش رشــد اقتصادی و 
فقیرتر شدن اقشار عظیمی از جامعه  به طور آشکار 
قابل مشــاهده است لذا تنها ورود پترو دالرهای 
آســان رس آن هم در حجم بسیار باال قادر نیست 
که تحرکی در رونق اقتصادی و توســعه پایدار 
کشور ایجاد نماید مگر آنکه عملکرد مدیریت 

اقتصاد دولتی به شیوه ای باشد که تجارب گذشته 
در برابر هزینه کرد درآمدهای نفتی تکرار نشــود 
و امر تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد 
بــه نحو صحیح وبر اســاس الزامات علم اقتصاد 
صــورت گیرد و بخش خصوصی به عنوان محور 
توســعه اقتصادی مور توجه و حمایت واقع شــود 
واال از مجموعــه اقتصــاد دولتی که هنوز تحت 
تغییر و تحول ســاختاری قرار نگرفته و خود را از 
آمریت قدرت سیاســی آزاد نساخته انتظار معجزه 

در بسامان کردن اقتصاد کشور نمی رود.
آن چنان که در دو دوره ریاست جمهوری گذشته 
شــاهد بودیم سیاست های مردم گرایانه از طریق 
باز توزیع منابع به صورت پرداخت یارانه های نقدی 
قادر نبود که به عنوان سیاســت جبران تورمی نه 
تنها منافع اقشــار آسیب پذیر و طبقات متوسط را 
تامین نماید بلکه باعث فقیرتر شدن آنها و تعمیق 
شکاف بین  فقر و غنا شد.تورم 40 درصدی ،رشد 
اقتصــادی منفی،نرخ بیکاری 12 تا 13 درصدی، 
افزایش شاخص فالکت و باال رفتن خط فقر همه از 
مصائب سیاست های ناکارآمد اقتصاد دولتی است 

که دربطن خود زاینده فساد است.
مطالبات معوقه بانک ها با آنچه که اخیرا استمهال 
شده و معلوم نیست که باز هم در ردیف مطالبات 
معــوق قرار گیرند نزدیک بــه 1۸0 هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت که بنابر گزارشــات دولتی 
یک ســوم معوقات بانکی در اختیار تنها 575 نفر 
اســت ،فرار مالیاتی که قائدتا توســط ارگان ها و 
شرکت ها و افراد وابسته به رانت صورت می گیرد 
20 تــا 25 هزار میلیارد تومان تخمین زده شــده 
است. حجم نقدینگی  افزون بر ۸00 هزار میلیارد 
تومان گزارش شــده در حالــی که بخش واقعی 
اقتصاد به ویژه بخش مولد از آن بی بهره اســت.

البته بخشــی از ایــن مصائب که 
در اقتصاد حادث شده 

می توان  را  است 
از  متاثــر 
تحریم های 

تحمیلــی 
بین المللی 
دانست که 
هــم  آن 

متاثر 

از شــیوه دیپلماسی دولت گذشــته در مناسبات 
بین المللی بوده اســت که پرونده هسته ای ایران 
به شــورای امنیت ســازمان ملل فرستاده شد و بر 
شدت تحریم ها افزوده گشت اما وزن تاثیرگذاری 
تحریم های اقتصادی در تضعیف اقتصاد کشــور 
و کاهــش رفــاه و افزایــش فقــر در مقابل وزن 
ناکارآمــدی مدیریت اقتصاد دولتی در ســاختار 
اقتصاد دولتی،نفتی و رانتی بســیار کمتر است به 
هر روی نباید انتظار داشت که در این آشفتگی و 
از هم گسیختگی اقتصاد و پایایی ساختار اقتصاد 
دولتی و بروکراسی و تکنوکراسی به جای مانده از 
رژیم های گذشته با رفع تحریم ها وضعیت اقتصاد 

کشور در کوتاه مدت  رونق گیرد.

دولــتســیزدهمچــهتدابیــریبرایآینده
اقتصادکشوربایدبیاندیشد؟

 دولت ســیزدهم وظیفه بســیار خطیری در پیش 
دارد در حــوزه داخلــی به ویــژه در قلمرو اقتصاد 
هنــوز گره های کوری وجود دارد که دولت برای 
بــاز کردن آنها در انتظار رفع تحریم ها اســت اما 
رفع تحریم هابی شک بدون انجام تغییر و تحول 
ساختاری در اقتصاد دولتی،اقتصاد را در آن مسیری 
هدایت خواهد کرد که دولت گذشــته ســکان دار 

آن بوده است.
برقــراری نظم  اقتصادی، شــفاف ســازی،قطع 
ریشه های  فساد اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت 
اقتصــادی و قضایــی و حقوقی نیز از فعالیت های 
کلیــدی اســت تــا تاثیر مناســب را برای حذب 
ســرمایه گذاری هــای خارجی فراهــم کند زیرا 
اگر قرار باشــد که تمام پترودالرها و دارایی های 
مسدودشــده به ایــران ورود کندتنگناهای مالی 
دولت به حدی اســت که اســتفاده نابهینه از این 
منابع تورم را شــدت بخشــیده و قدرت خرید پول 
ملی را کاهــش خواهد دادو بیماری هلندی 
راتشــدید خواهد کردومنابعی برای توسعه 
اقتصادی کشــور باقی نمی ماند مگر آنکه 
دولت واقعا حرکت به ســمت اقتصاد آزاد 
و تقویت بخــش خصوصی مولد را مورد 
عمــل وتاکیــد قرار دهد. در این بین الزم 
است که سرمایه گذاری ها بیشتر از طریق 
جذب ســرمایه گذاری ها خارجی آغاز شود 
تــا هم تکنولوژی های مدرن وجدید 
به کشــور وارد گردد و هم 
رشد اقتصادی افزایش 
یابد .در افزایش رشد 
اقتصادی است که 
اشــتغال ایجــاد 
درآمدملــی  و 
همچنیــن  و 
ل  محصــو
ملــی افزون 
د  می شــو
اســباب  و 
هــش  کا
قیمت هــا 
فراهــم  را 

می سازد.
از طرفــی ورود 
ی  یه ها ما ســر
خارجــی به کشــور 
ایجــاد  مســتلزم 
زمینه هایــی اســت که 
سرمایه گذاران خارجی 
را از بازگشت اصل و فرع 
سرمایه خود مطمن سازد 
در  اقدامی که  مهمترین 
این جهت بایستی صورت 
گیــرد دموکراتیزه کردن 
قــدرت و حفظ و صیانت از 
حقــوق فطری و ذاتی آحاد 
جامعه به ویژه حق مالکیت 
اســت تا زمینه هــای ایجاد 
یک جامعــه مدنی قدرتمند 
فراهم شــود. تغییر اساسی و 
کلی در ســاختار بانکی کشور 
و اســتقالل بانک مرکزی از 
حیطــه آمریت قدرت دولتی، 
خشــکاندن ریشه فساد مالی 
در نظام بانکی و دسترســی 
بانک هــا به ابزارهای مدرن 
و جدیــد بانکــداری بیــن 
المللــی که در حال حاضر به 
سبب محدودیتهای قانون 
عملیات بانکداری بدون 
ربــا از آن محــروم 
مانده ایم از دیگر 
است  اقداماتی 

که هم در جذب ســرمایه های خارجی موثر است 
وهم می تواند پشتوانه تسهیالتی قدرتمندی برای 
بنگاه های مولد کوچک و متوســط داخلی باشــد.

توجه به زیر ساخت های فناوری و آی تی صنعتی 
معدنی و تجاری با حمایت دولت از بخش خصوصی  
مولد و جذب سرمایه گذاری های خارجی می تواند 
در بخش مولد اقتصاد تحولی چشم گیر را فراهم 

سازد و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

مهمترینعواملرشداقتصادیدرکشور
چیست؟

بهــره وری از مهمترین این شاخص هاســت که 
متاســفانه ســالها کشور ما از نرخ بهره وری منفی 
برخوردار بوده اســت، بهــره وری باید به نحوی 
افزایــش یابــد که حداقل 3 واحد درصد از رشــد 
اقتصادی را شــامل شــود.حمایت دولت از بخش 
خصوصــی مولد از طریــق مدیریت صحیح آن 
بخــش از نقدینگی در دســترس و هدایت آن در 
جهــت تقویت بخش خصوصی ایجاد یک فضای 
رقابتی و بازار مستقل و آزاد زمان پساتحریم را به 
زمان شکوفایی اقتصاد تبدیل می کند الزم نیست 
که تنها برای ســامان بخشــی به اقتصاد به ورود 
پترو دالرها بیندیشــیم آنچه که واقعا مورد لزوم 
اســت باید از وجوه حاصل از فروش نفت استفاده 
بهینه گردد و مابقی آن در صندوق توســعه ملی 
به منظور 1-اعطای تســهیالت باسود مناسب به 
بخش خصوصی مولد انجام شــود و2- بخشــی 
از ان نیــز به عنــوان ذخیره ارزی در جهت مقاوم 
ســازی اقتصاد در مقابل تکانه های پولی و مالی 

بین الملی ذخیره گردد.

حمایــتازصنایــعداخلــیچگونــهبایــد
باشد؟

 جلوگیــری از واردات کاالهــای مصرفی از طریق 
تعرفه ها و شبه تعرفه ها به مدت 4 سال برای حمایت 
از صنایع داخلی الزم است همچنین در تولید داخلی  
باید بهبود و کیفیت و کاهش قیمت تمام شــده و 
رقابت آمیز برای ورود به بازارهای خارجی در سایه 
حمایت های قانونی و حقوقی دولت و تســهیالت 
بانکــی و تغییر شــیوه اعتبار دهــی بانک ها به نفع 
بخش مولد خصوصی را مدنظر قرار دهیم  همچنین 
می توانیم در جهت ثبات اقتصادی و پولی کشــور 
ایجاد زیر ســاخت های اینترنتی پرسرعت را مورد 
 توجــه قــرار دهیم به دلیل آنکه ســرمایه گذاران 
بیــن المللــی  از این ابزارهــای اطالعاتی در حد 
بسیار باال و مطلوبی برخوردارند و ترجیح می دهند 
در کشــورهای برخوردار از زیر ســاختهای آی تی 
پیشرفته فعالیت کنند.  نظارت موثر و مطلوب بانک 
مرکزی بر رشــد نقدینگــی ،بازنگری در قوانین و 
دســتورالعمل های مزاحــم فعالیت هــای بخش 
خصوصی، بازنگری در سیاســت های ارزی و پولی 
به منظور ثبات ارزش پول ملی و یکسان سازی نرخ 
ارز از طریــق مدیریت بهینه بانک مرکزی ،انتظام 
مالی در اجرای بودجه و احتراز جدی از بروز و ظهور 
کســری بودجه، استقالل بانک مرکزی در اجرای 
سیاســت های پولی، کاهــش مداخالت نامطلوب 
دولــت در بازارها،واگذاری قیمت هــا به بازار آزاد 
رقابتــی در همه زمینه ها،مزایــده پروژه های قابل 
رقابت و سودآوری که در برنامه های عمرانی ،عقب 
مانده و متوقف شده است به طوری که پیمانکاران 
بخــش خصوصی و ســرمایه گــذاران خارجی در 
 جهت اتمام این پروژه ها جذب شوند از دیگر عومل 
تاثیــر گذار بر اقتصاد کشــور و در جهت حمایت از 
صنایع داخلی اســت. دولت باید در انتظار انباشــت 
انتظارات عمومی پســاتحریم نیز باشد و به نحوی 
این انتظارات را مدیریت کند که اسباب نارضایی و 
عدم اطمینان و اعتماد مردم به دولت فراهم نگردد.

ازنظــرشــمااولویــتاولدولــتبــرای
بازسازیاقتصادکشوردرشرایطپساتحریم

چهبایدباشد؟

همزمانی برخی از اقدامات اساســی دولت ســبب 
خواهد شــد که مجموعه ای از اقدامات در قالب 
تغییر و تحول ســاختاری انجام شــوند . لذا این 
تغییر از اولویت های نخست دولت در جهت تحقق 
اهداف اقتصادی است.آنچه که هدف اقتصاد است 
تامین رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی اســت که  
تحقق آن از طریق تدوین یک برنامه جامع تحول 
ســاختاری به منظور دســتیابی به توسعه صنعتی 
کشــور با محوریت بخــش خصوصی با توجه به 
منابع در دسترس اعم از منابع داخلی و سرمایه های 
مستقیم خارجی ورفع موانع کسب و کار واصالح 

سیستم بانکی کشور انجام پذیر است.

دکتر محمود جامساز، در گفت و گوی 
تفصیلی   با »تدبیر تازه«  مطرح کرد:

ساختار اقتصادی کشور طی سالهای اخیر حالتی 
شــکننده به خــود گرفته اســت. اقتصاد درهم 
آمیخته رانتی – دولتی روزهای پرفراز و نشــیبی 
را نصیب کشــور گردانیده اســت. سوءمدیریت و 

عدم تخصیص بهینه منابع مانعی جدی بر ســر راه رشــد و شکوفایی 
اقتصاد کشور به شمار می رود.

 تجارب تلخ  گذشته در برابر هزینه کرد غیر اصولی درآمدهای نفتی 
و از طرفی نگاه منفی به بخش خصوصی و عدم تخصیص منابع به 

نیازهای واقعی، اقتصاد را به ورطه سقوط کشاند. 
دکتر محمود جامساز از اقتصاددانان کشور در مصاحبه ای تفصیلی 
با »تدبیر تازه« به مهمترین موانع پیش روی اقتصاد کشــور اشــاره 

می کند.  
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سال هفتم
شماره 296

 although this 
agreement 
was not a 
treaty, it was 
a historical 
understanding 
that obliged 
the parties to 
implement it 
both in terms 
of global 
prestige and 
in terms of re-
spect for inter-
national laws 
and mutual 
respect. In the 
case of Iran, 
this agreement 
would pave 
the way for 
the country's 
exit from 
economic 
and political 
isolation and 
improve our 
relations at the 
international 
level.

افزایش نرخ دالر اول در بازار دارایی ها اثر خود را نشان می دهد و تخلیه 
می شــود و طال، خودرو، مســکن و بازار ســرمایه بین یک تا ســه ماه اثر 
افزایــش نرخ دالر را نشــان می دهند. اما در بــازار کاال و خدمات، فرضًا 
افزایش 30 درصدی نرخ دالر در دو ماه گذشته، اثر خود را در بازه زمانی 
سه تا ۹ ماه به مردم نشان می دهد و از سه ماه آینده اثرات آن در بازار کاال 
و خدمات شروع خواهد شد. از طرفی کاهش نرخ تورم از سال آیند منوط 
به اقداماتی اســت که دولت اجرای آن را شــروع کرده و برای کاهش نرخ 
تورم باید بتواند اجرای این سیاست ها را پیش ببرد و الیحه بودجه 1402 
در کنترل نرخ تورم بسیار مهم است چراکه اگر مشخص شود که وضعیت 
کسری بودجه سال آینده به چه میزان است می تواند در سیاست های نرخ 
تورم و انتظارات تورمی اثرگذار باشد. عامل مؤثر دیگر در نرخ تورم، بحث 
ناترازی بانک ها و انضباط سیستم بانکی است که باید منتظر ماند و دید 
سیاست هایی که دولت برای کاهش ناترازی بانک ها در پیش گرفته بود 
به چه میزان و با چه سختگیری ادامه پیدا می کند و در آن زمان است که 
می توان گفت که آیا ترمز تورم از کانال کنترل ناترازی سیســتم بانکی 
گرفته می شــود یا خیر.  از طرفی اثرگذاری سیاســت های خارجی در نرخ 
تورم نیز باالست بطوریکه بخشی از تورم نتیجه شرایط بین المللی است 
و واقعیت این اســت که تحریم ها هزینه تولید را افزایش داده اند و عماًل 
هزینه های واسطه ای را باال می برد. همچنین تحریم انتظارات تورمی را 
افزایش می دهد. بنابراین بخشــی از تورم به شــرایط بین المللی و کاهش 
یا تشدید تحریم ها وصل است اما بخش دیگری از تورم به سیاست های 
پولی، مالی و ارزی و تجاری داخل کشور بستگی دارد. اینکه بودجه دست 
و دلبازانه ای بسته شود و کسری بودجه قابل توجه باشد عالمت تورمی را 
صادر می کند.وقتی نمی توانند ناترازی بانک ها را کنترل کنند و بانک ها 
همچنان درگیر ناترازی باال می شوند این خود یکی از علل افزایش نرخ 
تورم  است وقتی امکان کنترل واردات را ندارند یا اینکه نمی توانند قاچاق 
را کنترل کنند، این عوامل ریشه های ناترازی ارزی در کشور خواهند بود 
و در شرایطی که نمی توانند نظام توزیع را سروسامان دهند عماًل در بازار 
با کمبود عرضه مواجه می شویم و به دنبال آن ناهمانگی ها اتفاق می افتد 
و قیمت کاال افزایش می یابد.مجموعه ای از عوامل بر روی افزایش نرخ 
تورم اثرگذار بوده از این مجموعه عوامل، بخشی به داخل اقتصاد ایران بر 
می گردد و بخشی از عوامل هم متوجه بیرون از مرزها می شود. در حوزه 
بین المللی؛ تحریم ها، قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی هم در افزایش نرخ 
تورم در ایران اثرگذار هستند. البته کشورمان می تواند برخی از این عوامل 
بیرونی اثرگذار در افزایش نرخ تورم را پیگیری کند اما برای بخشی اساسًا 
امکان پیگیری راهم ندارد.اما درباره عوامل مؤثر داخلی از جمله ناترازی 
بودجه ای و بانک ها، واردات غیر رسمی، نظام تولید و توزیع و ... دولت و 
مجلس باید امکان ساماندهی را داشته باشند و این عوامل ارتباطی با بیرون 
از مرزها ندارند. مجموعه سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور 
می توانند اثر کنترلی در تورم داشته باشند از این رو منتظر نتیجه عملکرد 
دولت در این حوزه ها تا سال آینده هستیم.افزایش نرخ دالر اول در بازار 
دارایی ها اثر خود را نشان می دهد و تخلیه می شود و طال، خودرو، مسکن 
و بازار سرمایه بین یک تا سه ماه اثر افزایش نرخ دالر را نشان می دهند. 
اما در بازار کاال و خدمات، فرضاً افزایش 30 درصدی نرخ دالر در دو ماه 
گذشته، اثر خود را در بازه زمانی سه تا ۹ ماه به مردم نشان می دهد و از سه 
ماه آینده اثرات آن در بازار کاال و خدمات شروع خواهد شد.در این شرایط 
توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت این است که بر روی کنترل تورم 
متمرکز شــوند. تمام سیاســت های اقتصادی تحت تأثیر تورم قرار دارد و 
نرخ دالر در سال آینده، میزان دستمزدها، تولید و دیگر سیاست های پولی 
و مالی کشور از تورم و انتظارات توریم اثر می پذیرند. بنابراین دولت باید 
بر روی کنترل نرخ تورم تمرکز داشته باشد و کنترل تورم هم حداقل به 
12 جراحی اقتصادی و اصالح ساختار از جمله اصالح نظام مالیاتی، نظام 
بودجه ریزی،  نظام بانکی، اصالح سیاست های تجاری و واردات، کنترل 

حساب سرمایه و ... نیاز دارد و کار بسیار سختی است.

اقتصادایرانمنهایبرجام

پیش بینی اقتصاد ایران تا حدودی ناشی از شرایط تحریم است؛ اگر 
کشــور تحریم نباشــد، دو اتفاق مهم در اقتصاد ایران می افتد؛ اتفاق 
مهم اول آن است که ده ها میلیارد الر از ارز ایران، آزاد خواهد شد که 
بر روی نرخ تورم تاثیری مثبت خواهد داشت؛ مساله مهم بعدی آن 
است که بخش بازرگانی و صادرات و واردات به روال عادی باز خواهد 
گشت که این امر هم بر روی نرخ ارز اثرگذار است و هم بر صنایعی 
که امروز در ظرفیت کامل فعال نیستند نیز تأثیر دارد. اگر تجارت به 
شرایط عادی برگردد، حداقل در کوتاه مدت کسی انتظار افزایش نرخ 
تورم را ندارد؛ یعنی انتظارات تورمی هم یا حذف می شود و یا به حداقل 
ممکن می رسد؛ البته همه آنچه گفته شد، برای شرایطی است که برجام 
احیا شود؛ اما اگر نشود، به دلیل مشکالتی که در نقل و انتقاالت پولی 
و اخاللی که در صادرات و واردات کاالها ایجاد می شــود، انتظار این 
است که نرخ دالر افزایش یابد و انتظار افزایش نرخ تورم را نیز داشته 
باشیم و در نهایت افزایش نرخ ارز و تورم می تواند بر تمام متغیرهای 
اقتصادی کشور اثرگذار باشد.باید به این نکته هم اشاره کرد بعید است 
که در ماه های آینده شــاهد تورمی چون تورم خرداد باشــیم و بخش 
عمده شوک افزایش قیمت ارز در خرداد ماه تخلیه شده است؛ اما در 
هر حال اگر شرایط صادرات و واردات همچنان مثل قبل بماند، انتظار 
اینکه شاخص های پولی اصالح شود، دور از ذهن خواهد بود.به نظر 
من نرخ تورم ماه آینده بین 30 تا 40 درصد می ماند؛ به احتمال زیاد 

رشد اقتصادی هم مثبت خواهد ماند.

لزومتمرکزدولت
برمهارتورم

The economic structure of the country has become 
fragile in recent years. The rentier-government 
mixed economy has brought ups and downs to the 
country. Mismanagement and non-optimal allocation 
of resources is a serious obstacle to the growth and 
prosperity of the country's economy.
  The bitter experiences of the past against the un-
principled spending of oil revenues, and on the other 
hand, the negative view of the private sector and the 
lack of allocation of resources to real needs, led the 
economy to the abyss of collapse.
Dr. Mahmoud Jamsaz, one of the country's econo-
mists, points out the most important obstacles facing 
the country's economy in a detailed interview with 
"Tadbir Tazeh".

To what extent does Iran's economy depend on 
sanctions?

In Rouhani's government, after about 12 years, when 
several negotiating teams in previous governments 
had sat down to negotiate on the nuclear issue, these 
negotiations were concluded by the 11th government 
and an agreement was reached on a comprehensive 
plan of joint action, which is called the JCPOA 
between Iran and the 5+1 countries were realized 
and unanimously approved by the United Nations 
Security Council. The approval of the resolution in 
the Security Council will cancel the seven previous 
resolutions, it will also remove Iran from Chapter 7 
of the UN Security Council, which means that the 
military option will no longer be on the table, and 
another message that this resolution can have is that 
negotiation is always a better tool to achieve It is 
peace and agreement rather than enmity and war-
mongering.
Regardless of many things that have not yet been 
clarified and specified in the JCPOA, there was an 
optimism among the negotiators, including Iran and 
the 5+1 and other countries of the world, with the 
exception of one or two countries, that reaching this 
agreement would benefit the region and It is a global 
society.
Of course, although this agreement was not a treaty, 
it was a historical understanding that obliged the par-
ties to implement it both in terms of global prestige 
and in terms of respect for international laws and mu-
tual respect. In the case of Iran, this agreement would 
pave the way for the country's exit from economic 
and political isolation and improve our relations at 
the international level.
This agreement, with Iran's joining the international 
economy and trade, was the source of benefits that 
helped in pushing Iran's economy towards a stable 
economy.
Of course, although the achievement of this agree-
ment depicts a good economic and political perspec-
tive for Iran, but for the realization of this perspec-
tive, there were requirements at both the international 
and domestic levels. In the past, especially in the 
10th government, we achieved an average of 100 
billion dollars in oil revenues per month, but unfor-
tunately, due to the structure of the state's oil-rent 
economy, which mismanagement and lack of optimal 
allocation of resources are obvious signs, the country 
not only did not follow the path of development, but 
All macroeconomic indicators that represent the state 
and position of the country's economy in the ranking 
of international credit institutions were placed in very 
unfavorable conditions, which resulted in a decrease 
in the purchasing power of the national currency, an 
increase in inflation, stagnation and a decline in pro-
ductivity and employment, and a decrease in growth. 
economic and the impoverishment of huge sections 
of the society is clearly visible, therefore only the 
entry of easily accessible petro-dollars in a very 
high volume is not able to create a movement in the 
economic prosperity and sustainable development of 
the country, unless the performance of government 
economic management is in a way that experiences 
past in The high cost of oil revenues should not be 
repeated, and the allocation of resources between the 
real needs of the economy should be done correctly 
and based on the requirements of economics, and the 
private sector should be given more attention and 
support as the axis of economic development, rather 
than the state economy, which is still undergoing 
change and transformation. A structure that has not 
been established and has not made itself free from 

the command of political power cannot expect a 
miracle to stabilize the country's economy.
As we have seen in the last two presidential terms, 
populist policies through the redistribution of re-
sources in the form of cash subsidies were not able to 
provide not only the interests of the vulnerable and 
middle classes as an inflation compensation policy, 
but also made them poorer and deepened The gap be-
tween poverty and wealth has become. 40% inflation, 
negative economic growth, unemployment rate of 
12-13%, increase in misery index and rising poverty 
line are all sufferings of inefficient government eco-
nomic policies, which are the source of corruption.
With what has been taken recently and it is not 
known whether they will be included in the list of 
pending claims, the outstanding claims of the banks 
have reached nearly 180 thousand billion tomans, 
according to government reports, one third of the 
bank arrears are in the hands of only 575 people, tax 
evasion which is usually done by the organizations 
And the companies and people dependent on the 
rent is estimated at 20 to 25 thousand billion tomans. 
The volume of liquidity is reported to be more than 
800 thousand billion Tomans, while the real sector 
of the economy, especially the productive sector, is 
deprived of it. From the diplomacy of the past gov-
ernment in international relations, Iran's nuclear case 
was sent to the UN Security Council and the severity 
of the sanctions was increased, but the weight of the 
economic sanctions in weakening the country's econ-
omy and reducing welfare and increasing poverty 
is compared to the weight of the ineffectiveness of 
economic management. government in the structure 
of the state economy, oil and rent are much less, in 
any case, it should not be expected that in this chaos 
and disintegration of the economy and the reliability 
of the structure of the state economy and bureaucracy 
and technocracy left over from the past regimes, 
with the lifting of sanctions, the state of the country's 
economy in the short term Time to prosper.

What measures should the 13th government con-
sider for the future of the country's economy?

  The 13th government has a very serious task ahead 
of it. In the domestic sphere, especially in the field of 
economy, there are still blind spots that the govern-
ment is waiting for the lifting of sanctions to open 
them, but the lifting of sanctions will undoubtedly af-
fect the economy without making structural changes 
in the state economy. It will lead the way that the 
previous government steered.
Establishing economic order, clarifying, cutting 
the roots of economic corruption, political stability 
and economic, judicial and legal security are also 
key activities to provide the appropriate impact for 
attracting foreign investments because if all petrodol-
lars and blocked assets are to enter Iran The financial 
constraints of the government are such that the im-
proper use of these resources will intensify inflation 
and reduce the purchasing power of the national cur-
rency, and the Dutch disease will intensify, and there 
will be no resources left for the economic develop-
ment of the country unless the government really 
moves towards a free economy and strengthens the 
productive private sector. to practice and emphasize. 
In the meantime, it is necessary to start more invest-
ments through the attraction of foreign investments 
in order to bring modern and new technologies to the 
country and increase economic growth. It provides 
the means to reduce prices.
On the other hand, the entry of foreign capital into 
the country requires the creation of conditions that 
assure the foreign investors of the return of their 
capital, the most important step that should be taken 
in this direction is the democratization of power and 
the protection of the natural and inherent rights of the 
members of the society, especially the right Owner-
ship is to provide the grounds for creating a power-
ful civil society. A fundamental and general change 
in the banking structure of the country and the 
independence of the central bank from the authority 
of the government, drying up the roots of financial 
corruption in the banking system and access of banks 
to modern and new international banking tools, 
which are currently restricted due to the limitations 
of the law on usury-free banking operations. We have 
been deprived of other measures that are effective in 
attracting foreign capital and can be a strong support 
for domestic small and medium-sized productive 

enterprises. Paying attention to the technology and IT 
infrastructures of the industrial, mining and com-
mercial sectors with the government's support for 
the productive and absorbing private sector. Foreign 
investments can provide a remarkable transformation 
in the productive sector of the economy and increase 
economic growth.

 What are the most important factors of economic 
growth in the country?

Productivity is one of the most important indicators. 
Unfortunately, our country has had a negative pro-
ductivity rate for many years. Productivity should be 
increased in a way that includes at least 3 percent of 
economic growth. The government's support for the 
productive private sector through its proper manage-
ment. Part of the available liquidity and directing it 
towards strengthening the private sector, creating a 
competitive environment and an independent and 
free market will turn the post-sanction period into 
a time of economic prosperity. The funds obtained 
from the sale of oil should be used optimally and the 
rest of it should be used in the National Development 
Fund in order to 1- provide suitable and profitable fa-
cilities to the productive private sector and 2- part of 
it as a foreign exchange reserve in order to strengthen 
the economy against shocks. To save international 
money and finance.

How should support for domestic industries be?

  It is necessary to prevent the import of consumer 
goods through tariffs and quasi-tariffs for 4 years 
to support domestic industries. Also, in domestic 
production, quality and cost reduction should be 
improved and competitive to enter foreign markets 
under the legal and legal protection of the govern-
ment. and bank facilities and changing the crediting 
method of banks in favor of the private productive 
sector, we can also take into account the creation of 
high-speed internet infrastructure for the economic 
and monetary stability of the country, because inves-
tors
International companies have these information 
tools at a very high and favorable level and prefer 
to operate in countries with advanced IT infrastruc-
tures. Effective and favorable supervision of the 
central bank on the growth of liquidity, revision of 
the laws and instructions disturbing the activities of 
the private sector, revision of currency and monetary 
policies in order to stabilize the value of the national 
currency and equalize the exchange rate through the 
optimal management of the central bank, financial 
discipline in the implementation of the budget and 
Serious avoidance of budget deficits, independence 
of the central bank in the implementation of mon-
etary policies, reduction of undesirable government 
interventions in the markets, transfer of prices to 
the competitive free market in all fields, auction of 
competitive and profitable projects that are delayed 
and stopped in construction programs It is so that 
private sector contractors and foreign investors are 
attracted to complete these projects, which is another 
factor affecting the country's economy and support-
ing domestic industries. The government should also 
wait for the accumulation of post-sanction public 
expectations and manage these expectations in a way 
that does not provide reasons for people's dissatisfac-
tion, uncertainty and trust in the government.

In your opinion, what should be the first prior-
ity of the government to rebuild the country's 
economy in post-sanction conditions?

The simultaneity of some basic measures of the 
government will cause a series of measures to be 
carried out in the form of structural change and 
transformation. Therefore, this change is one of 
the first priorities of the government in order to 
achieve economic goals. The goal of the economy 
is to provide economic prosperity and social justice, 
which is achieved through the formulation of a 
comprehensive program of structural transformation 
in order to achieve the industrial development of the 
country centered on the private sector with regard to 
Available resources, including domestic resources 
and foreign direct capital, and removing business 
obstacles and reforms.

نیلوفرمهتدی
مترجم

وحیدشقاقیشهری
اقتصاددان

Dr. Mahmoud Jamsaz, in a detailed interview with "Tadbir Tazeh", stated:

The necessity of developing a comprehensive program of structural 
transformation in order to achieve industrial development

هادیحقشناس
اقتصاددان

سرمقاله
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 یکی از 
مهم ترین 
چالش ها 
مدیریت 
هوشمند 
دارایی ها است 
که می تواند 
فرایندهای 
تصمیم گیری 
را کارآمد، 
انعطاف پذیر و 
سازگار نماید. 
مدیریت 
هوشمند 
دارایی ها امکان 
ریسک پذیری را 
افزایش داده و 
به سازمان های 
ریلی کمک 
می کند تا 
تاب آوری را 
افزایش دهد.
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گروه راه و مسکن: سفرهای یکپارچه در سراسر بریتانیا 
یکی از موضوعات مهمی است که توسط دولت برای 
تضمین دسترسی به حمل ونقل ریلی و محققان تا سال 
2030 دنبال می شود. ایجاد راه آهن سرتاسری بریتانیا 
از 200 سال پیش آغاز گردید با گذشت روند دسترسی 
به حمل ونقل ریلی تســهیل گردید این روند در طول 
سال های اخیر شتاب قابل توجهی به خود گرفته است.

مطالبه توسعه صنعت ریلی در بریتانیا توسط کمپین های 
مختلف در طی سال ها دنبال شده است تا آنجا که این 

نیاز خود را در سطح بهداشت و رفاه نشان داده است.
»گمــا هوپ« مدیر سیاســت گذاری حمل ونقل ریلی 
بریتانیا در ســخنان اخیر خود گفته اســت دسترســی 
مستقیم به 41 درصد از ایستگاه های ریلی بریتانیا بدون 
واســطه وجود ندارد و این مهم درباره معلوالن و افراد 

دارای شرایط خاص بیشتر محسوس است.
این عدم دسترســی به حمل ونقل فرصت معلوالن را 
برای معاشــرت های اجتماعی و حضور در جامعه برای 
کار و فعالیت از بین می برد و از طرفی آنان الزم اســت 
برای دسترســی به ایستگاه ها حمل ونقل مسافت های 

اضافی را طی نمایند.
تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که تا حدود 22 
درصد از معلوالن با عدم دسترسی به حمل ونقل عمومی 
به محاق انزوا رانده می شوند. 21 درصد از معلوالن در 
نظرسنجی ها گفته اند که عدم دسترسی به حمل ونقل 
عمومــی بر ســالمت روان آن ها تأثیــر منفی گذارده 
اســت. 1۸ درصد از معلوالن گفته اند عدم دسترســی 
بــه حمل ونقل عمومی مانعی بر ســر راه فعالیت های 
اجتماعی آن ها بوده است و درنهایت آنکه 15 درصد از 

شهروندان معلول گفته اند عدم دسترسی به حمل ونقل 
آن ها را از بیرون رفتن با خانواده هایشان بازداشته است.

ازایــن رو دولــت بریتانیا بر اســاس مصوبات و قوانین 
متعهد شــده اســت با تأمین بودجه موردنیاز استراتژی 
حمل ونقل عمومی فراگیر و قابل دسترسی برای تمامی 

اقشار معلول تا سال 2030 فراهم نماید.
ایجاد تغییرات به منظور ایجاد دسترسی هرچند می تواند 
کاری نسبتاً پیچیده باشد زیرا بهره بردارن شبکه ریلی و 
مقامات محلی را به طورجدی درگیر می نماید. دراین بین 
مانــع عمده برای تحقق اهداف مرتبط با رفع نیازهای 

معلوالن کمبود بودجه است.
مدیر سیاست گذاری حمل ونقل عمومی بریتانیا می گوید 
طرح هایی مانند ایجاد دسترسی برای عموم شهروندان 
بسیار مهم است چراکه الزم است هزینه های این کار 

پیچیده پرداخت شود.
از ســوی دیگر آلترناتیوها از یک ایســتگاه به ایستگاه 
دیگر متفاوت اســت اما نرخ توســعه به معنای ایجاد 
پیشــرفت در تحقق اهداف آن به طرز وحشتناکی کند 
است به طوری که با توجه به بودجه های موجود بیش از 
20 سال طول می کشد.نظرسنجی ها نشان می دهد که 
کل هزینه ها برای ساخت و توسعه شبکه ریلی 2 تا ۶ 
میلیارد پوند هزینه خواهد داشت که بتواند دسترسی را 
برای عموم شهروندان امکان پذیر نماید. برآورد می شود 
کــه در صــورت تحقق این هدف حــدود 5100 نفر از 
معلوالن از طریق دسترســی کامل اشــتغال به دست 
آورنــد. از طرفی در صورت تحقق این اهداف می تواند 
ساالنه صرفه جویی 450 میلیون پوند در سال را برای 
اقتصاد به ارمغان داشــته باشد.گما هوپ ادامه می دهد 
هرچند استقرار این پروژه یک عامل هزینه بر به شمار 
می آید اما در مقایسه با سایر ابر پروژه ها بخش کوچکی 
به شــمار می رود.سفرهای قابل دسترس برای از سوی 
دیگر با الزامات دیگر همراه بوده است که از آن جمله 
می تــوان به آموزش افراد ناتوان و معلول برای ارتباط 
بهتر با کارکنان بخش حمل ونقل عمومی، ایجاد عالئم 

و نشانه های مختص معلوالن در حمل ونقل عمومی، 
نشانه های شنیداری برای ناشنوایان و تخصیص فضا 
در واگن ها برای معلوالن دارای ویلچر بخشــی از آن 
بوده است.از سوی دیگر بسیاری از سازمان ها به حمایت 
خــود از معلــوالن ادامه داده اند که از آن جمله می توان 
به ایجاد نرم افزارهای متعدد نظیر کدهای QR پشت 
صندلی های قطار ارتباط با تعداد بیشتری از شهروندان را 
امکان پذیر می سازد.دراین بین مدیرعامل شرکت ووش 
می گویــد: در یک جامعه نیازهای متعددی وجود دارد 
به عنوان مثال نوزادان که از کالسکه استفاده می کنند و 
یا افراد معلولی که از قطار اســتفاده می کنند و هدف از 
آن پاسخ به نیازهای پیچیده در یک سیستم حمل ونقل 
عمومی است. این شرکت به تولید محصوالتی پرداخته 
اســت که شناسایی مســافران دارای شرایط خاص را 
برای کارکنان صنعت ریلی تســهیل نموده است. این 
فن آوری ها وضعیت مسافران را بهبود بخشیده و ارتباط 
با مســافران معلول را تســهیل نموده است. بنابراین 
بهره گیری از این رویکردها جامعه استفاده کنندگان از 
صنعــت حمل ونقــل ریلی را افزایش می دهد. در جای 
دیگری متخصصان و محققان دانشــگاه آمســتردام 
درحال توســعه فن آوری هایــی هســتند که می تواند 
با اســتفاده از هوش مصنوعی بســیاری از مشکالت 
ناشــنوایان یا کم شــنوایان را مرتفع نماید. وی ادامه 
می دهد که افراد ناشــنوا نیز مالیات پرداخت می کنند 
بنابراین الزم است از امکانات مناسب برای دسترسی 
به حمل ونقل عمومی برخوردار بوده و این روند توسط 
دولت تســهیل شــود.از طرفی در ماه مه سال 2021 
قانون جدید استراتژی دسترسی معلوالن را به صنعت 
حمل ونقل ریلی به تصویب رسید. قانونی که در صورت 
تحقق امیدها را مضاعف می سازد و افق روشنی را برای 

معلوالن ایجاد می کند.
از ســوی دیگر یکــی از مهم ترین چالش ها مدیریت 
هوشــمند دارایی ها اســت که می توانــد فرایندهای 
تصمیم گیری را کارآمد، انعطاف پذیر و ســازگار نماید. 

مدیریت هوشــمند دارایی ها امکان ریسک پذیری را 
افزایش داده و به ســازمان های ریلی کمک می کند تا 
تاب آوری را افزایش دهد و در زمان واقعی به از طریق 

ارائه داده ها مؤثر پاسخ های مناسب را ارائه دهد.
شــیوه های مؤثر مدیریت هوشــمند دارایی ها امکان 
جمع آوری داده ها و ایجاد یک نگرش جامع و استقرار 
ســناریوهای پیش بینی آینده را امکان پذیر می سازد و 
درنتیجه بلوغ تصمیم گیری ها را امکان پذیر می ســازد. 
به طوری که تصمیمات بر اساس داده های وضعیت فعلی 
امکان پذیر می سازد. این داده ها پاسخ به پرسش هایی 
نظیر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و اولویت بندی 
طرح ها و برنامه ها را مشخص می سازد.از سوی دیگر 
تمرکز بر حفظ داده های لجســتیک و عملیاتی مرتبط 
با دارایی های ســازمان تمرکز باالیی بر حفظ و توسعه 
داده های باکیفیت دارد. مهم آن است که نرم افزارهای 
مدیریــت دارایی ها بتواند اهداف شــرکت های ریلی 
را تأمیــن نماید.این امکان هایی را برای ســازمان ها 
ایجــاد می نماید تا از طریق تجزیه وتحلیل دارایی های 
قابل مقایســه قضاوت های کارشناسی دقیقی را انجام 
داده و شــکاف های موجود را پر نمایند و از طرفی نیز 
یادگیــری از این مجموعه هــا را به طور قابل اطمینان 
افزایش می دهد. بنابراین برای نیل بهترین بینش الزم 
اســت داده ها به عنوان یک جریان پویا و زنده به طور 
منظم به روزرســانی شود. بررسی صحت منابع داده و 
ایجاد پیوندهای فعال میان پایگاه های داده در صنعت 
ریلی می تواند به توفیق چرخه های برنامه ریزی کمک 
مؤثری نماید.عالوه بر آن با توجه به چالش های کنونی 
جهان نظیر تغییرات اقلیمی، دغدغه های بهداشــتی و 
یــا بحران آب می توانــد ضرورت بهره گیری از داده ها 
بــرای برخــورد مؤثر با آینــده را ایجاد نماید. از طرفی 
تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد واقعی در طول زمان 
می تواند در مدیریت اثربخش دارایی ها برای موفقیت 
سازمانی در بلندمدت از طریق تجزیه وتحلیل در شرایط 

عدم قطعیت ایفای نقش نماید.

گفتوگو

گــروه راه و مســکن: تورم و قیمت دالر 
همیشــه به عنوان عوامل تاثیرگذار 
بر بازار مســکن شــناخته می شوند؛ 
اما ســؤال این اســت که دالر با چه 
ســرعتی بر بازار مسکن اثر می گذارد 
و حاال که دالر مجدداً صعودی شــده، 
می تواند موج افزایشــی جدیدی را در 

بازار مسکن رقم بزند؟
به صورت ســنتی این باور وجود دارد 
که قیمت دالر و بازار مســکن ارتباط 
نزدیکی با هم دارند. به این صورت که 
با افزایش قیمت دالر، قیمت مســکن 

نیز در مسیر صعودی قرار می گیرد.
از اردیبهشــت 13۹7 با خروج آمریکا 
از برجام و افزایش بی سابقه نرخ ارز و 
رشــد نرخ تورم، قیمت مسکن نیز در 

مسیر افزایشی قرار گرفت؛ اما آیا دالر 
تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد و 
هر بار رشد قیمت این ارز، قیمت ها در 

بازار مسکن را نیز افزایش می دهد؟

رشدقیمتدالرچگونهمسکن
راگرانمیکند؟

پیمــان مولوی، اقتصــاددان در این 
خصــوص به تجارت نیوز گفت: »اگر 
بخواهیــم به صــورت چرخه ای به 
ایــن موضوع نگاه کنیم اتفاق اول در 
مــورد افزایش قیمت ها تورم اســت؛ 
ســپس این تورم بر بازارهای موازی 
تأثیر می گذارد و آنها را مســتعد رشد 

می کند.«
او ادامه داد: »این رشد در بازاری مثل 
بازار مســکن و مستغالت- وقتی نرخ 
بهره حقیقی منفی است- تأثیر خود را 
دارد، ولی این حرکت بسیار آرام است. 

از آنجا که بازار دالر تحت کنترل دولت 
اســت و فشار روی آن وجود دارد ابتدا 
کاهشی و سپس ثابت می شود، بعد از 

آن نیز جهش پیدا می کند.«
مولوی در این مورد توضیح داد: »مانند 
ســال ۹7 که ناگهــان قیمت دالر از 
4200 تومان تا 1۸ هزار تومان رشــد 
کرد و پس از آن متوسط قیمت مسکن 
نیــز که در تهران حــدود 10 میلیون 
تومان بود، در سال بعد به 22 میلیون و 
500 هزار تومان رسید. بنابراین قیمت 
دالر تأثیر خود را به صورت شارپی بر 
بــازار امالک نشــان می دهد، ولی به 

صورت آهسته این اتفاق می افتد.«

کدامبازارزودترســیگنالدالر
رادریافــتمیکند؟

ایــن اقتصاددان در مورد اولویت تأثیر 
افزایــش قیمــت دالر بر باقی بازارها 

بیــان کرد: »اولین بازاری که افزایش 
قیمــت دالر بر آن تأثیــر می گذارد 
بازارهــای کاالیی اســت کــه مواد 
اولیه، طال و سکه، خودرو و کاالهای 
وارداتی شامل آن می شود. بازار بعدی 
که می توان از آن نام برد بازار ســهام 
اســت و در نهایت نیز بازار امالک و 

مستغالت قرار می گیرد.«
او ادامه داد: »رشــد قیمــت در بازار 
امالک را نمی توان مســتقیمًا ناشی از 
قیمت دالر دانســت؛ بلکه مسکن ذاتًا 
با تورم قدم برمی دارد.« مولوی گفت: 
»این دو بازار نســبت به هم شاخصی 
دارند تحت عنوان قیمت دالری ملک 
که ســیگنال های خریــد و فروش و 

حضور در بازار را ارسال می کند.«

چــراقیمــتمســکنافزایــش
پیداکرد؟

همان طور که گفته شد تورم نسبت به 
باقی شاخص ها تأثیر مستقیم تری بر 
بازار مسکن دارد. طبق آخرین آمارها 
تورم به  4۸/5درصد رسیده و متوسط 
قیمت مســکن نیز در آذرماه نسبت به 
آبان ماه دســت کم دو میلیون تومان 

افزایش داشته است.
اما مشــاهدات نشان می دهد افزایش 
قیمت دالر نیز بر رشــد قیمت مسکن 
تاثیرگذار بوده است. در این خصوص 
می تــوان انتظــارات تورمی را دخیل 
دانســت.افزایش نرخ ارز جو روانی را 
در جامعه تغییر می دهد و همین دلیلی 
برای آن اســت که اشــخاص قیمت 
ملک خود را بیشــتر از قیمت مصوب 
اعــالم کنند. از آنجا نظارت خوبی بر 
این اتفاق وجود ندارد، این روند باعث 
افزایش قیمت مسکن در بعضی موارد 

خواهد شد.

حرکتبازارمسکنبرمدارتورم
میناعلیزاده
روزنامهنگار

در گفت وگو با  یک اقتصاددان  مطرح شد:

طی ماه های اخیر عرضه خودرو در بورس کاال باعث شــده که 
عده ای نســبت به این تصمیم دولت موضع گیری کنند و این 

گونه عرضه را عاملی بر افزایش قیمت خودرو در بازار بدانند.
به گزارش »تدبیر تازه«، طی هفته های اخیر قیمت خودروها در بازار 
روند صعودی طی کرده اســت و گویا حتی با خبر واردات خودرو نیز 
تاب افزایش قیمت بازار خودرو فروکش نکرده است. اما آنطور که روز 
گذشته سنا گزارش داده عرضه خودرو باعث شده تا دست دالالن از 

این بازار به طور قابل توجهی کوتاه شود.
طبق بررســی هایی که بر روی ۶200 خودرویی که در بورس کاال 
عرضه شده صورت گرفته است، ارزش اختالف قیمت این خودروها 
نســبت به بازار آزاد، بیش از 2 هزار میلیارد تومان بوده اســت؛ یعنی 
مکانیزم بورس کاال توانسته این رقم را از جیب دالالن، خارج کند و 
به جیب مردم و سهامداران شرکت های خودروساز بازگرداند. اگرچه 
وزارت صمت، به صراحت از حمایت این وزارتخانه از عرضه خودرو 
در بورس کاال خبر داده اما به نظر می رسد جریانی که مشخصاً تا قبل 
از عرضه خودرو در بورس کاال منفعتی چند هزار میلیاردی در این بین 
می بردند، از این اتفاق نارحتند و انتقادات غیرمنطقی نسبت به عرضه 
خودرو در بورس کاال دارند که این گزارش پاسخی است منطقی به 
افرادی که همچنان در منافع عرضه خودرو در بورس کاال شک دارند.

در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم، آمریکایی ها با بدعهدی 
تمام، تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشتند و با روی کار آمدن ترامپ 

به طور رسمی و یکجانبه از برجام خارج شدند.
در چنین شــرایطی با باال گرفتن شــدت تحریم ها و کارشکنی های 
شرکت های خودروساز خارجی و عدم همکاری با صنایع داخلی کشور، 
میزان تولیدات خودروسازان داخلی به خصوص دو غول خودروسازی، 
به دلیل کمبود قطعات و برخی مسائل دیگر به شدت با کاهش مواجه 
شد؛ به طوری که طبق آمارهای رسمی تولید 1 میلیون و 700 هزارتایی 
خودرو که در دولت اول روحانی صورت می گرفت در روزهای پایانی 
دولت وی با کاهشی چشم گیر 1 میلیونی به حدود ۶00 تا 700 هزار 
خودرو در ســال رســید. وضعیتی که مشخصاً نمی توانست متوسط 
تقاضای ساالنه کشور، که حدود 1 میلیون خودرو است را تأمین نماید.

اخیراً وزارت صمت در بیانیه ای ضمن اشــاره به عدم تنظیم عرضه 
و تقاضا در صنعت خودروســازی که مشــخصاً از ســال ۹7 آغاز شد، 
معضالت این صنعت بزرگ کشور را، در 5 بند به طور خالصه منتشر 

کرد، که به شرح زیر می باشد:
1- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹7 به میزان نصف سال 
13۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکالت این صنعت، 
در حالی که دولت ســیزدهم در یک ســال اخیر عرضه و تولید خودرو 

را به شدت افزایش داد.
2- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروســازان 

که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
3- تبدیل خودرو به کاالی سرمایه ای، در شرایط ناشی از متغیرهای 

کالن اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
4- هجوم دالالن به این بازار به ســبب قیمت گذاری دســتوری در 
محصوالت خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق 

سوداگری.
5- عدم وجود اهرم های الزم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی 
و ســودهای بادآورده ناشــی از سوداگری )به علت عدم تصویب آن 

در مجلس(.
عوامل فوق ســبب شــد که مساله خودرو از ســال ۹7 تا پایان سال 
گذشته به یک گره کور تبدیل شود.الزم به ذکر است که مبنای این 
گزارش آسیب شناسی صنعت خودرو نیست، بلکه ترسیم مسیر پرفراز 
و نشیبی است که صنعت خودروسازی از سال ۹7 تاکنون طی کرده 

و به این نقطه رسیده است.

تاریخچهشروععرضهخودرودربورسکاال
با یک نگاه کارشناسی ساده مبرهن است که وقتی میزان تقاضای یک 
کاال فراتر از میزان عرضه آن باشد و در این میان به هر دلیلی اجازه 
افزایش قیمت کاال از سوی نهاد قیمت گذار صادر نشود، راهکاری جز 
قرعه کشی برای نهاد متولی عرضه کاال باقی نمی ماند. ماجرای خودرو 
هم از این قاعده مســتثنا نبود و در ســال های اخیر اگر شــانس با فرد 
متقاضی خودرو، یار بود و نام وی در قرعه کشی درمی آمد می توانست 
صاحب خودرو شود، در غیر این صورت احتمااًل مجبور به رجوع به بازار 
آزاد و پرداخت مبلغی بود که از قیمت پایه کارخانه، بسیار بیشتر بود.

پس از جلســات متعددی که ســازمان بورس با خودروسازان و وزارت 
صمت برگزار کرد باالخره ایدهای جدیدی تحت عنوان عرضه خودرو 
در بورس کاال متولد شد.سرانجام عرضه خودروهای کارا، فیدیلیتی 
و دیگنیتی در تاریخ 1۸ خرداد ســال جاری شــروع شد، هرچند که به 
دستور معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، این عرضه به طور موقت 
متوقف شد و تصمیم نهایی آن به شورای عالی بورس واگذار شد، اما در 
نهایت پس از کش و قوس های فراوان در 21 تیر امسال عرضه خودرو 
در بورس کاال به طور رسمی، به تصویب شورای عالی بورس رسید.

مثلثذینفعانعرضهخودرودربورسکاال
به نظر می رســد هم اکنون که حدود 3 الی 4 ماه از شــروع عرضه 
خودرو در بورس کاال گذشــته اســت، زمان مناســبی باشــد تا به 
واکاوی و بررســی این اقدام مهم ســازمان بورس که با همکاری 
وزارت صمت صورت گرفته است، بپردازیم.الزم به ذکر است که 
تــا قبــل از عرضه خودروهایی کــه در هفته جاری صورت گرفت، 
حــدود ۶200 خــودرو در بورس کاال عرضه شــده بود که به طور 
میانگین اختالف قیمت خودروهای عرضه شــده در بورس کاال با 
بازار آزاد حدود 50 میلیون )از 15 میلیون تا 115 میلیون نســبت 

به نوع خودرو و شــرکت تولیدی آن( بوده است.

»تدبیرتازه«ازآثارعرضهخودرودربورسکاالگزارشمیدهد؛

دالالننقرهداغشدند
محیاساداتبهرهدار

روزنامه نگار

گام های 
توسعه ای 
بریتانیا  در 
صنعت  
حمل و نقل

» تدبیر تازه«  از راهکارهای دسترسی 
آسان  به حمل و نقل ریلی  گزارش می دهد

گزارش

سعیدقصابیان
کارشناس اقتصادی

رویداد 24: بررسی آمارها نشان می دهد از آغاز به کار 
دولت سیزدهم تا پایان آذرماه امسال قیمت مسکن تنها در 
دو ماه آن هم به مقدار بسیار اندک کاهشی بوده است به 
نحوی که با توجه به تورم این میزان کاهش اثر بااهمیتی 

در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته است.
قیمت مســکن از مدت ها پیش در مسیری افزایشی قرار 
گرفته است؛ اما اگر بخواهیم از ابتدای دولت رئیسی یعنی 
از مرداد 1400 آن را بررسی کنیم متوجه می شویم شتاب 
این رشد افزایش داشته و قیمت مسکن از ابتدای دولت 

سیزدهم تا کنون 55 درصد رشد کرده است!
متوسط قیمت مسکن در مهرماه سال گذشته با کاهشی 

اندک نسبت به شهریورماه روبرو بود. به نحوی که متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی از 31 میلیون و 703 
هزار تومان در شهریورماه به 31 میلیون و ۶31 هزار تومان 

در مهرماه رسیده بود.
این میزان کاهش اما آنقدر ناچیز بوده اســت که با توجه 
به تورم عمومی دورقمی، در سبد هزینه های خانوار اثری 
نداشــت. می توان گفت اصلی ترین دلیل این کاهش نیز 
خروج از فصل جابجایی و خرید و فروش بوده اســت اما 
تورم اقتصاد به ســرعت این مســیر را معکوس کرد تا در 
آبان ماه سال گذشته مجدداً قیمت مسکن افزایشی شود.

فروردین ماه 1401 اما دومین ماهی اســت که متوســط 

قیمت مسکن با کاهش مواجه بوده است. این کاهش را 
می توان ناشــی از توقف معامالت در این ماه دانست. هر 
سال با آغاز سال نو وضعیت بازارهای مالی در حالت تعلیق 
قرار می گیرد و ماه بعد مجدداً تقاضا روند خود را پی گرفته 
و بازارها حرکت می کنند. بررسی روند قیمت مسکن طی 
بازه زمانی آغاز به کار دولت رئیســی تا کنون این ســؤال 
را ایجاد می کندکه در کدام ماه مسکن بیشترین افزایش 
قیمت را داشته و این تغییر را می توان ناشی از چه عاملی 
دانست؟ در همین حال فشار مضاعف تورم نیز سبب شده 
اســت تأمین این بخش از ســبد هزینه خانوار به مشکلی 

جدی برای مردم تبدیل شود. 

رشد۵۵درصدیقیمتمسکن؛قلهقیمتیمسکندردولتسیزدهم
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گزارش

دولت رئیســی از زمان شــروع کارش 
مدعــی کنترل تورم و متغیرهای پولی 
بوده است. برای بررسی کارنامه دولت 
ســیزدهم در کنترل این متغیر تورم ساز 
در ایــن گزارش به مقایســه وضعیت 
تغییرات نقدینگی در 15 ماه نخســت 
دولت روحانی و رئیســی پرداخته شده 

است.
بعید اســت در اقتصاد صحبت از تورم 
شود اما حرفی از نقدینگی به میان نیاید. 
بــه بیانی این دو متغیر در اقتصاد کالن 
به یکدیگر گره خورده اند. هرچند رشــد 
نقطه به نقطه این متغیر تورم ساز در 15 
ماه ابتدایی دولت رئیسی نزولی بوده، اما 
باید دید عملکرد او در کنترل نقدینگی 
در مقایسه با روحانی چگونه بوده است.

رشدصعودیپایهپولی
شهریور سال گذشته که ابراهیم رئیسی 
ریاســت دولت را در دست داشت رشد 
نقطه به نقطه نقدینگی 40.5 درصد بود. 
بر اســاس آخرین آمارهای منتشر شده 
رشد نقطه ای نقدینگی پس از پانزده ماه 
از آغاز به کار دولت در پایان آبان امسال 

به 34.5 درصد رسیده است.
در چند ماه آغازین دولت ســیزدهم این 

شــاخص روندی صعودی داشــت اما 
تقریباً از زمســتان 1400 روندی نزولی 
را آغاز کرد. این روند نزولی و کاهشی تا 
میانه پاییز امسال ادامه دار بود. با توجه به 
اینکه در چند ماه گذشته پایه پولی رشد 
رو به صعود داشــته، پیش بینی می شود 
طی ماه آتی رشــد نقدینگی نیز باالتر 

برود.
نقدینگی یکی از اصلی ترین متغیرهای 
اقتصاد کالن بوده و همواره تغییرات آن 
مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی 
مکاتب تورم را صرفاً پدیده پولی دانسته 
و علت اصلی افزایش مستمر قیمت ها را 
رشد پول در اقتصاد می دانند. برخی نیز 
نقدینگی را شــرط الزم و نه کافی برای 
به وجود آمدن تورم می دانند و به برخی 
شرایط دیگر نیز اشاره دارند. به هر حال 
می دانیم که نقدینگی نقش بسزایی در 
بــه وجود آمدن تــورم دارد و دولت ها با 
هر اندیشــه اقتصادی اگر قصد کنترل 
قیمت ها را داشته باشند، باید به نقدینگی 

توجه ویژه ای کنند.
دولت رئیســی از زمان شــروع کارش 
مدعی کنتــرل تورم و متغیرهای پولی 
بوده اســت. برای بررسی کارنامه دولت 
سیزدهم در کنترل این متغیر تورم ساز در 
این گزارش به مقایسه وضعیت تغییرات 
نقدینگــی در 15 مــاه نخســت دولت 

روحانی و رئیسی پرداخته شده است.

بنا به گزارش اکوایران، میانگین رشــد 
ماهانه نقدینگی در یک سال منتهی به 
شهریور 1400 )زمان تحویل دولت به 
رئیســی( 2.۸ درصد برآورد شده است. 
ایــن رقم در پانــزده ماه ابتدایی دولت 
ابراهیم رئیســی به 2.7 درصد رسیده 
اســت. به عبارت دیگر میانگین رشــد 
ماهانــه نقدینگی در دولت ســیزدهم 
با یک ســال گذشــته آنچنان تفاوتی 
نداشــته است.در آن سو، میانگین رشد 
ماهانه نقدینگی در یک ســال قبل از 
اینکــه روحانی دولت را تحویل بگیرد 
نزدیک به 2 درصد بود و در پانزده ماه 
ابتدایی دولــت روحانی به 2.7 درصد 
رســید. بر این اساس با وجود اینکه هر 
دو دولت میانگین مشــابهی از متوسط 

رشــد را به ثبت رسانده اند، اما به توجه 
به اینکه روحانی این شــاخص را باالتر 
بــرده، در ظاهر می توان گفت عملکرد 
دولت کنونی نســبتًا بهتر بوده اســت؛ 
اما با کمی عمیق تر شــدن در مســأله، 
نمی توان به چنین نتیجه گیری رســید.

زمانی که در شــهریور سال ۹2 حسن 
روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد 
تحویــل گرفت، رشــد نقطه به نقطه 
نقدینگــی 25.۹ درصــد بود. این نرخ 
15 ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم 
به 37.1 درصد رســید. بررسی ها نشان 
می دهد رشــد نقطه ای در بهمن سال 
۹2 حــدود 2۸ درصد بــوده و تنها در 
عــرض یک ماه در اســفند ۹2 به 3۸ 
درصد رســیده است.بر اساس ترازنامه 

بانــک مرکزی اصالحات اساســی در 
انتهای ســال ۹2 در سیســتم بانکی 
کشور ایجاد شده است. به عنوان مثال 
در چند ماه پایانی ســال مذکور هفت 
بانک و موسسه مالی به سیستم بانکی 
و مالی کشــور افزوده شده اند. بنابراین 
علت این جهش اصالح و تغییر ترازنامه 
بانک هــا و بانک مرکزی بوده و بخش 
از نقدینگی که در نظام بانکی مســتتر 
بوده، تحت پوشش قرار گرفت. با توجه 
به نکته ای که گفته شــد، نمی توان با 
قطعیت بین کنترل نقدینگی در پانزده 
مــاه ابتدایی دولت روحانی و رئیســی 
قضــاوت کرد؛ اما بطــور کلی به نظر 
می رسد تفاوت چندانی بین این دو دوره 
در کنتــرل نقدینگی وجود ندارد.تورم 
اساســًا زمانی رخ می دهد که ســرعت 
رشد پول و نقدینگی در اقتصاد بیشتر از 
سرعت رشد اقتصادی باشد. به عبارت 
دیگر وقتی نسبت پول در اقتصاد به کاال 
و خدمــات موجــود در اقتصاد افزایش 
می یابد، شــاهد بروز تورم خواهیم بود. 
بنابراین رشد نقدینگی زمانی نامناسب 
است که جلوتر از تولید رشد کند وگرنه 
رشد این متغیِر پولی همزمان با تولید، بد 
نیست. در نتیجه برای تحلیل درست تر 
در کنار رشــد نقدینگی، رشد اقتصادی 

نیز باید بررسی شود. 
منبع: اقتصاد نیوز  

مقایسهعملکردروحانیورئیسیدرکنترلنقدینگی
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سال هفتم
شماره 296

گروه بازار مالی: با روی کارآمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی و 
رونمایــی از نــرخ جدید ارز نیمایی انتقادهای فراوانی به رویه جدید 
بانک مرکزی شــکل گرفت. البته این رویه چندان هم برای دولت 
ســیزدهم جدیــد نبود چنانچه پیش تــر از این در دولت روحانی ارز 

4200 تومانی معروف به دالر جهانگیری نیز وجود داشت.
امــا صادرکنندگان با ادامــه رویه قبلی ابراز نگرانی کردند بطویکه 
موانع پیش روی آنان در بازگشــت ارز حاصل از صادرات با چالش 

های فراوانی روبرو خواهد بود.
اعالم نرخ تثبیتی ارز 2۸500 تومانی  توسط فرزین نگرانی بسیاری 

را پیش روی کارشناسان و صاحب نظران قرار داده است.
 در همین رابطه روز گذشته اقتصاد نیوز نوشت: »محمدرضا فرزین، 
رئیس کل جدید بانک مرکزی سیاســت های جدید ارزی را اعالم 
کرده است. سیاست هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب 
نظران متأثر از همان روش و منشی است که دولتهای قبل هم اعالم 
کــرده و راه آن را رفته انــد و در معروف ترین آنها، دالر جهانگیری را 

بر سر زبانها انداخته است.«
آنگونــه کــه تجربه تعیین نرخ تثبیتی ارز بر روی 4200 تومانی که 
به دلیل اعالم از سوی معاون اول رئیس جمهور دولت روحانی، به 
دالر جهانگیری معروف شــد، نشــان داده در این سیاست هر نرخی 
که قرار باشــد جایگزین نرخ شــناور مدیریت شده باشد، محکوم به 
شکست است، چه دالر 4200 تومانی و چه دالر 2۸500 تومانی چرا 
که بازار ارز دســتور پذیر نیســت و به طور قطع، نرخ هایی حول این 
نرخ تثبیتی شــکل خواهند گرفت که مجدد بســیاری از بخش های 
اقتصادی را دچار مشکل می کند. همان روندی که در دولت حسن 
روحانی هم به بدترین شکل بروز و ظهور کرد؛ به نحوی که در مدت 
زمان کوتاهی تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه ای 
کــه قــرار بود توجیه کننده نرخ ارز 4200 تومانی و چندنرخی های 
حاشــیه آن باشــد، بسیاری از فعاالن اقتصادی را دچار مشکل نمود 

و آنها را به سمت خانه نشینی سوق داد.
حاال اگر بتوان یکی از دستاوردهای مثبت و روشن دولت سیزدهم 
را صادرات غیرنفتی دانست و آن را به واسطه حمایتی که شخص 
رئیس جمهور و رئیس جوان سازمان توسعه تجارت صورت دادند، 
شاخص کرد، این دستاورد اکنون در معرض تهدید است و صحبت 
با بســیاری از صادرکنندگان هم به خوبی نشــان می دهد که نگران 
آینــده محموله هــای صادراتی خود و بــه خصوص گیر و بندهای 

بازگشت ارز صادراتی هستند.
البته مقدمات این نگرانی چند هفته ای اســت که با مصوبه هیات 
وزیران مبنی بر انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت 
بــه عنوان متولی تجارت خارجی کشــور بــه بانک مرکزی فراهم 
شده و حاال هم با اعالم موضع جدید رئیس کل بانک مرکزی این 

نگرانی به اوج رسیده است. 
در همین رابطه یکی از صادرکنندگان خشکبار می گوید: »بسیاری از 
صادرکنندگان خشکبار نگران آینده صادرات و رفع تعهد ارزی خود 
هســتند؛ چراکه با تثبیتی که قرار اســت روی نرخ ارز صورت گیرد، 
ممکن است دستورالعمل هایی از سوی بانک مرکزی مجدد صادر 
شــود که کار آنها را دچار مســاله می کند؛ این در حالی است که این 
نرخ تثبیتی حتماً نگرانی کمتری برای آن طیفی از صادرکنندگان که 
بیشتر محصوالت پتروشیمی و معدنی صادر می کنند ایجاد می کند؛ 
اما برای صادرکنندگانی که در واقع صادرکنندگان غیرنفتی واقعی 
هستند، این نرخ تثبیتی جذابیت های صادرات را کمتر خواهد کرد.

وی می افزاید: همین االن یک نرخ مجزا از نرخ نیمایی که مالک 
محاســبات گمرکی اســت وجود دارد و همین امر تا اینجای کار دو 
نرخ را برای تجار و فعاالن اقتصادی فراهم کرده است؛ ضمن اینکه 

بازار آزاد و نرخ توافقی را هم باید در نظر گرفت.
به گفته این صادرکننده، دولت باید مراقبت بیشــتری از صادرات 
غیرنفتی داشــته باشــد و زمینه را به گونه ای در سیاست های ارزی 
پیش نبرد که صادرکنندگان ترجیح بدهند دفاتر خود را تعطیل کنند 
و منتظر بمانند که تکلیف چه می شود.«یکی دیگر از صادرکنندگان 
به روایت چند روز قبل ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اشــاره می کند و می گوید: وزیر صمت از کاهش کســری 
تراز تجاری صحبت می کند اما صادرات غیرنفتی در مقابل واردات 
شکننده است و به طور قطع، نرخ تثبیتی برای واردکنندگان بسیار 
جــذاب اســت و به موازات از جذابیــت کار صادراتی می کاهد.وی 
می افزاید: به نظر می رسد که باید زمینه ها را برای تعادل بخشی به 
بازار ارز مطابق با روش های اقتصادی فراهم کرد، در غیر این صورت 
باز هم یک دوره دیگر فنر فشــرده ارزی را شــاهد خواهیم بود که با 
رها شــدن آن بســیاری از کسب و کارها را دچار مشکل می کند.او 
می گوید: اگر وزیر صمت بر این باور اســت که کســری تراز تجاری 
تا ســال آینده به صفر می رســد، باید مقدمات آن را هم فراهم کند 
نه اینکه همه دلهره و دلواپســی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را 
داشته باشند که به نظر می رسد راه را برای صادرات غیرنفتی واقعی 
می بندد؛ چرا که تجربه تثبیت نرخ ارز وجود داشته و آوارهای مرتبط 
با آن بر سر صادرات خالی شده است، به نحوی که علیرغم کاهش 
بی سابقه ارزش پول ملی در مقاطعی بعد از این تصمیم، اما صادرات 
غیرنفتی هم روندی کاهشی داشته است.یکی دیگر از صادرکنندگان 
حوزه محصوالت غذایی می گوید: متاســفانه چند حرکت دولت در 
هفته های گذشته سبب شده تا صادرکنندگان بر این باور باشند که 
سازمان توسعه تجارت ایران مجدد از متولی گری تجارت خارجی 
کنار گذاشته شده و همه چیز متمرکز به بانک مرکزی برگشته است، 
به خصوص اینکه تیم بانک مرکزی نشــان داده که دیدگاه خوبی 
نســبت به تجارت خارجی و صادرکنندگان و واردکنندگان ندارد و 
اختیار گرفتن دوباره آنها در عرصه تجارت خارجی حتماً آسیب هایی 

را به دنبال خواهد داشت.

»تدبیرتتازه«ازپیامدهاینرختثبیتیارزگزارشمیدهد
چالشارزنیماییپیشرویصادرات

 بازار سرمایه 
براساس پیش 

بینی وقایع 
و تاثیرات 

آن در آینده 
اثر می پذیرد 

و قیمت ها 
بر اساس 
آن پیش 

بینی هایی 
که مربوط به 

آینده هستند، 
حرکت 

می کنند. یعنی 
همان طور که 

در بازار سرمایه 
نگاه به آینده 

وجود دارد و به 
سود سال آتی 
توجه می کنند 
و بدنبال آن، 
ارزش فعلی 

درآمدهای آتی 
را تنظیم کرده 
و بر اساس آن 
قیمت گذاری 

می کنند.

خد شه 
 تصمیم  های 
خلق  الساعه 
به سودآوری 
شرکت ها

در گفت وگوی » تدبیر تازه«  با 
یک کارشناس  فراز و نشیب های بازار 
سرمایه بررسی  شد

اواخر خرداد امسال بود که پس از مدتها بورس روزهای 
خوبی را پشت سر گذاشت و در آن برهه  زمانی عده ای 
از کارشناسان بازار سرمایه، این موضوع را اتفاقی قابل 
توجه و بی ســابقه ارزیابی کرده و دالیل متعددی را 

برای آن برشمرده اند. 
تاالر شیشه ای طی چند روز گذشته نیز روزهای سبز 
رنگی را تجربه می کند اما اینکه این روند تا چه زمانی 
ادامه خواهد داشــت موضوعی است که پیرامون آن 
در گفت و گو با یک کارشــناس بازار مالی به گفت و 

گو نشسته ایم.
 فردیــن آقا بزرگی، کارشــناس بازار ســرمایه، در 
گفت و گو با »تدبیرتازه« در رابطه با معامالت هفته 
گذشته بازار سرمایه و پیش بینی اش برای این هفته 
اظهــار کــرد: اگر به اوضاع چند روز اخیر بورس نگاه 
کنیم  در مقایســه با هفته قبل از آن، شــاخص کل 
بازار مثبت بوده است.  من فکر می کنم نه تنها هفته 
جــاری بلکه هفته های پیش روی ما، مطمئناً با یک 
جو صعودی اما نه به صورت شارپی و غیرقابل توجه 
همــراه خواهد بود، ولی آثار تــورم، افزایش نرخ ارز 
تــا کانــال 42 هزار تومان، افزایش حجم نقدینگی و 
تورم ساختاری، دالیل و متغیرهایی هستند که حکم 

بر افزایش ارزش دارایی های شــرکت های بورسی 
هستند. از طرف دیگر، این آثار تورم در بازار سرمایه 
هم باید خود را نشان دهند و صرفاً محدود به مسکن، 
ارز، سکه و طال و کاالهای اساسی نیستند و اگر این 
قبیل محصوالت، افزایش نرخ داشته باشند مطمئنًا 
تجربه دو دهه گذشــته در بازار ســرمایه نشان داده 
اســت که این بازار حتماً متأثر خواهد شــد؛ ولی فعاًل 
به نوعی، از طریق بازار سرمایه نشان داده می شود و 
در حال کنترل هستند و این نشان می دهد که نظام 
افزایش قیمت ها تحت کنترل اســت و در سودآوری 
شــرکت ها اثری ندارد. یعنی به صورت مرحله ای در 
حال جا انداختن است که این افزایش قیمت کاالهای 
اساســی روی وضعیت اقتصاد تأثیرگذار نیست.او در 
خصوص تأثیر تغییرات قیمت دالر روی بازار سرمایه 
و رونــد معامالت تصریح کرد: براســاس تجربه دو 
دهه گذشته، بزرگ ترین و بیشترین محرک و متغیر 
اثرگذار روی وضعیت اقتصادی و بازار ســرمایه ما، 
نرخ ارز است. همان طور که در سال ۹7 و ۹۸ پس از 
یک جامپ قابل توجه نرخ ارز، شاهد بودیم که بازار 
ســرمایه به مراتب واکنشی بیش از آن چه که تصور 
می شد، نشان داد که با مشکالت سال ۹۹ روبرو شدیم 
و ســالیان گذشــته هم به همین ترتیب بود. یعنی از 
زمانی که دالر از 1000 به 3000 هزار تومان رسید، 
یکی از مهم ترین فاکتورها در تغییرات شاخص، سیر 

صعودی پلکانی نرخ ارز است تا جایی که متاسفانه، 
در این 30-40 ســال گذشــته، تجربه سیر نزولی در 
خصوص دالر نداشتیم و بدنبال آن، بزرگ ترین نکته 
منفی و یا تهدید برای بازار سرمایه که موجبات نقصان 
در روند طبیعی جریان بازار سرمایه را ایجاد می کند 
تصمیم های خلق الســاعه و غیر کارشناســی و غیر 
اقتصادی اســت که در نهایت، منجر به خدشــه در 
ســودآوری شــرکت ها از سوی دولت می شود و این 
نشان می دهد که هم نقاط مثبت و بسیار اثرپذیر مثل 
نرخ ارز و هم نقاط منفی و اثرپذیری چون؛ تصمیمات 
یکباره دولت مثل مصوبه تعرفه صادرات، تغییر نرخ 
خوراک پتروشیمی، تغییر بهره مالکانه و... را داریم که 
در این میان، به نظر من، نرخ ارز باالترین و بیشترین 
اثر را در بازار سرمایه می گذارد.آقا بزرگی در خصوص 
تأثیر تغییرات مذاکرات هسته ای روی روند معامالت 
و سرنوشت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بازار سرمایه 
براســاس پیش بینی وقایع و تاثیرات آن در آینده اثر 
می پذیرد و قیمت ها بر اساس آن پیش بینی هایی که 
مربوط به آینده هستند، حرکت می کنند. یعنی همان 
طور که در بازار ســرمایه نگاه به آینده وجود دارد و 
به ســود سال آتی توجه می کنند و بدنبال آن، ارزش 
فعلی درآمدهای آتی را تنظیم کرده و بر اســاس آن 
قیمت گذاری می کنند، وقایع سیاســی هم به همین 
ترتیب و طبق پیش بینی هایی صورت می گیرند. مثاًل 

سناریوی یک، براساس تحقق توافق، سناریوی دو، 
بر مبنای عدم توافق، ســناریوی سه، بالتکلیفی و... 
گزینه هایی هستند که هر کسی بر اساس اطالعات 
و تحلیل خود، یک پوزیشــنی را دریافت می کند. به 
طور مثال؛ برخی از افراد در روزی که بازار منفی بوده، 
شروع به خریداری کرده اند و تحلیل آن ها این بوده 
که ممکن است دوباره یک روند معکوسی را در بازار 
داشته باشیم و اگرچه این موضوع توجیه خرید دارد 
ولی برای فروشنده چنین نیست. از اینرو، نمی توانیم 
بــرای آن، تحلیل و تأثیــر فرمول ریاضی را تعریف 
کنیم و هرکســی براساس استنباط خود، جریان ها و 
توافقات هسته ای و اثرات مسائل سیاسی روی اقتصاد 
و بازار سرمایه را تحلیل می کند. مثاًل اگر توافق انجام 
شــود نرخ ارز پایین می آید و در روند تولید، گشایش 
حاصل می شــود و صادرات افزایش پیدا می کند که 
در این میان، باید به روند تاثیرات در گذشته برگردیم 
که بنده اعتقاد دارم در ده ســال گذشــته، ما فراز و 
نشــیب های بسیار زیادی داشتیم و اوج مثبت زمانی 
بود که برجام تصویب شد و اوج منفی هم مربوط به 
قطع امید شدن از آن بود  بنابراین، اثرات تصمیم های 
سیاسی در کوتاه مدت، یک شوک مقطعی است. اما 
در بلندمدت و بیش از دو ســال، اثرات اقتصادی آن، 
چندان قابل توجه نیســت کما این که در ده ســال 

گذشته هم، چنین اتفاقی نیفتاده است.

رشد ماهانه نقدینگی در دولت های یازدهم و سیزدهم

شهریارصادقی
روزنامه نگار

مکث

فاطمهدیانی
روزنامه نگار

گزارش

محیاساداتبهرهدار
روزنامه نگار

در شرایطی که در روزهای گذشته خبرهایی درباره افزایش 
نرخ ســود بانکی مطرح شــده است، اظهارات و بیانیه های 
رســمی منتشــر شــده و برخوردهای اعالمی حاکی از آن 
اســت که این اتفاق به صورت رســمی نیافتاده، اما برخی 
بانک هــا به نظر نرخ ســود را باالتر برده اند. "افزایش نرخ 
ســود بانکی تا 25 درصد"؛ خبری بود که هفته گذشــته در 
برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد و بالفاصله 
موجی از واکنش ها را در پی داشت. اطالعیه مشترک نظام 
بانکی در همین راستا منتشر شد و البته همین اطالعیه هم 
نکات جالب توجهی داشــت. چرا که با وجود تاکید بر لزوم 
رعایت نرخ ســود قانونی از روز شــنبه )17 دی ماه( از سوی 

همه بانک ها، اشــاره ای به این نرخ که بر اســاس آخرین 
مصوبه ابالغ شده شورای پول و اعتبار 1۸ درصد بود، نشد. 
اما در ادامه این اطالعیه آمده بود که »از روز شــنبه مورخ 
1401.10.17 اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری )عام( با نرخ ســود 23 درصد در تمام بانک ها طبق 
سهمیه ابالغی اجرایی می شود.« یعنی برای اوراق گواهی 
سپرده نرخ مشخص در اطالعیه اعالم شد اما برای نرخ سود 
بانکی، خیر. البته آغاز این مسئله به اظهارات وزیر امور اقتصاد 
و امور دارایی بر می گردد که پنجم دی ماه خاندوزی درباره 
احتمال افزایش نرخ سود بانکی اینگونه توضیح داد که در 
مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش 

نرخ سود بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته 
و مصوب شــده که بانک مرکزی در این باره اطالع رســانی 
کند. نرخ سود برای هر کدام از سپرده های کوتاه مدت، بلند 
مدت و تسهیالت به طور جداگانه در نظر گرفته شده است 
که امسال به اجرا می رسد. در این میان عملکرد بانک های 
مختلف و شعبه های آن ها نیز در زمینه نرخ سود بانکی تغییر 
کرد چرا که برخی شعب در مراجعه مردم اعالم کرده بودند 
نــرخ ســود 24 و 25 درصــد را پرداخت می کنند، اما پس از 
آن خبرهایی درباره برخورد و عزل روسای شعب متخلف و 
تعطیلی برخی از آن ها از سوی بانک مرکزی منتشر شد تا 

این مسئله را تحت شعاع قرار دهد.

افزایشنرخسودبانکی؛اجراقبلازابالغ؟
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چاقیبرایمردانمرگبارتراززناناست

ســیناپرس:  به طــور عمومی چاقی 
می تواند برای سالمتی افراد مضر باشد، 
اما مطالعات نشــان می دهد: مردان به 
نسبت زنان بیشتر به مشکالت سالمتی 
مرتبط با چاقی مانند بیماری های قلبی 
عروقی، مقاومت به انســولین و دیابت 
مبتال می شــوند.  محققان دانشــگاه 
یورک ســرانجام در حال روشن کردن 

یک معمای قدیمی در رابطه با چاقی هستند. پژوهشگران این مطالعه 
تفاوت های شگفت انگیزی را بین سلول های سازنده رگ های خونی 
در بافت چربی موش های نر و ماده مشاهده کردند. پروفسور یورک تارا 
هاس استاد دانشکده حرکت شناسی و علوم بهداشتی دانشگاه یورک و 
نویسنده اصلی این مطالعه در رابطه با موضوع فوق می گوید: محققان 
همیشه از مدل های جوندگان برای مطالعه چاقی و بیماری هایی مانند 
دیابت که با چاقی مرتبط است، استفاده کرده اند، اما معمواًل همیشه 
جوندگان نر را مورد مطالعه قرار می دهند، زیرا ماده ها در برابر ابتال 
به انواع بیماری های مشابه مقاوم هستند. شرح کامل این مطالعه در 

آخرین شماره مجله iScience منتشر شده است.

انسانها۳۰۰هزارسالقبلچطورگرممیشدند؟

فرادید:  دانشــمندان در یک ســایت 
در  پارینه ســنگی  باستان شناســی 
نیدرزاکسن یا ساکسونی سفلی در آلمان 
بقایای حیوانات را بررسی کردند. در این 
ســایت، قدیمی ترین نیزه های دنیا هم 
کشــف شده است. اما این عالمت های 
روی اســتخوان های حیوانات بود که 

منجر به یافته اخیر شد.
روِی استخوان های پا و پنجهٔ خرس که در شهر شونینگن پیدا شدند، 
عالئم برش وجود دارد. از نظر کارشناســان، این عالئم برش نشــانهٔ 
شکار یا خورده شدن حیوانات است، اما پا و پنجهٔ خرس گوشت زیادی 
برای خوردن ندارد، بنابراین محققان تصور می کنند این نشانه ها در 
اثر برش بســیار دقیق برای کندن پوســت خرس و پوشــیدن آن به 

شکل کت ایجاد شده است.
ایوو ورهایِن یکی از محققان دانشــگاه توبینگن در آلمان اســت که 
روی این موضوع تحقیق کرده و می گوید: »این نشــانه های برِش 
تازه کشف شــده نشانگر این هستند که حدود 300 هزار سال پیش، 
مردم شمال اروپا تا حدی به لطف پوست گرم خرس از زمستان های 

سرد جان سالم بدر می بردند.«

نجاتبشرازانقراضبابانکمدفوع!

ایسنا:  دانشــمندان سوئیسی در حال 
منجمــد کردن هــزاران نمونه مدفوع 
انســانی برای تکمیل پروژه موسســه 
 vault of(»میکروبیوتــا »خزانــه 
microbiota( هســتند کــه این امر 
می توانــد روزی بشــریت را از انقراض 

نجات دهد.
  به نقل از دیلی میل، روده انسان حاوی 

تریلیون ها میکروب است که عملکردهای متعددی را انجام می دهند. 
تنوع در میکروبیوم تحت تأثیر مواد غذایی، بهداشت، داروها و موارد 
دیگر ایجاد می شود. این تنوع با توسعه جوامع کاهش یافته است و 
این کاهش در مناطق غربی بیشــتر دیده می شود. اخیراً دانشمندان 
دانشگاه زوریخ راهی برای حل این مشکل پیدا کرده اند. دانشمندان 
در حال ذخیره نمونه های مدفوع برای ایجاد ســاختار میکروب های 
مختلف روده هســتند. بســته هایی از مدفوع از سراسر جهان برای 
دانشمندانی که مشتاقانه منتظر هستند در سوئیس ارسال شده است 
و آنها می توانند روزی به نجات بشر از انقراض کمک کنند.نمونه های 
مدفوع منجمد که از مکان هایی مانند اتیوپی و پورتوریکو جمع آوری 
شده اند، به آزمایشگاه آدریان اگلی »Adrian Egli« در دانشگاه زوریخ 
تحویل داده شــده اند. آقای اگلی که مدیر مؤسســه میکروبیولوژی 
پزشکی است، می گوید که در حال ایجاد ساختاری از میکروبیوتا است.

مشکلعجیبناسادرراهسفردوبارهبهماه

گجت نیوز:  ناسا در حال برنامه ریزی برای 
سفر دوباره به ماه است؛ ولی فعاًل سیستم 
مســیریابی ماهواره ای بین زمین و ماه 
وجود ندارد. این مشکل باید حل شود تا 
فضاپیماها بتوانند به طور خودکار، مقصد 
را پیدا کنند. موفقیت مأموریت آرتمیس 
1 ناسا در پاییز گذشته، نشان داد که بشر 
برای سفر دوباره به ماه آماده است. ناسا 

و آژانس فضایی اروپا )ESA(، قصد دارند تا سال 2025 قدم روی ماه 
بگذارند و یک پایگاه دایمی در آنجا بســازند. چین و روســیه هم روی 
برنامه مشترکی برای اعزام فضانوردان به ماه در سال 203۶ و احداث 
پایگاه کار می کنند. فعاًل اما یک مانع بزرگ وجود دارد: از جی پی اس 
محروم هســتیم. فضانوردان در عمق فضا قادر به مســیریابی خودکار 
نیســتند و هر ماموریتی، به مهندســان متخصص و آموزش دیده ای 
متکی است که اجرای آن را از مرکز کنترل زمینی، هدایت کنند. ولی 
در ماموریت هــای بلندمــدت و پر رفت و آمد، این نوع هدایت عملیات، 
کارایی و ثبات الزم را ندارد. از این رو، سازمان های فضایی درصدد قرار 
دادن سیستم رهیاب ماهواری یا satnav روی راکت هایی هستند که 

فاصله 3۸5 هزار کیلومتری بین زمین و ماه را خواهند پیمود.

عنوان 
تعمیرپذیرترین 
گوشی عرضه 
شده در سال 
2022 بدون 
شک به گوگل 
پیکسل ۷ 
پرو می رسد! 
اگر ابزارهای 
مناسب 
فراهم باشند، 
تعمیر قطعات 
مختلف این 
گوشی حتی 
توسط یک 
کودک نیز 
امکان پذیر 
است! 
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  آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارمندان سازمان 
آب تهران به شناسه ملی 10100614250 و به شماره ثبت 
17583 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1401/05/05 و نامه شــماره002/15/82808  
مــورخ 06/07/1401 اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت تعاونی 
از تاریخ انقضا )1401/03/13( بمدت 5 سال لغایت تاریخ 
1406/3/13 تمدیــد گردید و ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1442015(

   آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مســکن مهمانداران 
هواپیمائی جمهوری اســالمی ایــران )در حال تصفیه( به 
شناسه ملی 10101403198 و به شماره ثبت 96259 به 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1401/09/05 و نامه شــماره 962851/51/210 
مــورخ  1401/9/26اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حمید طباطبائی 
جمارانی با کد ملی 0036062987 - شــهال نیرو نویس با 
کدملــی 0046017100 و -محمد خلدی حقیقی با کد ملی 
0039118738 به عنوان اعضای هیات تصفیه برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند صورتهای مالی وترازنامه سال 

1400 به تصویب مجمع رسید.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1442016(

    آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مســکن مهمانداران 
هواپیمائی جمهوری اســالمی ایــران )در حال تصفیه( به 
شناســه ملی 10101403198 و به شماره ثبت 96259 
به اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 
 1401/09/06و نامه شــماره012/15/158269  مورخ 
1401/9/26 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اقــای حمید طباطبائی 
جمارانی 0036062987 به ســمت رییس اجرایی هیات 

تصفیه انتخاب شــدند. کلیه اســناد واوراق مالی وتعهد آور 
وقراردادها وچکها با امضای اقای حمید طباطبائی جمارانی 
رییس اجرائی هیات تصفیه همراه باامضای خانم شهال نیرو 
نویس عضو هیات تصفیه ودر غیاب خانم شهال نیرو نویس 
امضــای اقای محمد خلدی حقیقی عضو دیگر هیات تصفیه 
همراه مهر شــرکت معتبر می باشد امضای نامه های عادی 
کمــاکان با امضای اقای حمیــد طباطبائی جمارانی رئیس 

اجرایی هیات تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر است.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1442017(

   آگهی تغییرات شــرکت با مسئولیت محدود طرح پرداز 
پایا نما به شناســه ملی 10103385815 و به شماره ثبت 
301534 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ  1401/09/09تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شرکت از محل آورده غیرنقدی از مبلغ 120000000000 
به مبلــغ 244,000,000,000 ریال افزایش یافت و ماده 
اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید. لیست شرکا پس از 
افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: گلرخ بحرالعلومی به 
شماره ملی 0059434864 دارای 122,000,000,000 
ریــال مهــرداد صنــدل ســاز خیابانی به شــماره ملی 

0074634674 دارای 122,000,000,000 ریال.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1442019(

  آگهــی تغییرات شــرکت با مســئولیت محدود فراهم 
ســاز به شناســه ملی 10100807679 و به شماره ثبت 
35346 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1401/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرحومه 
خانم فاطمه توّســلی به شماره ملی 0034513191 برابر 
گواهی حصــر وراثت 140091390003594761 مورخ 
 1400/03/29و گواهی مالیات بر ارث به شــماره 40522 
مورخ 1401/05/03 کلیه سهم الشرکه خود را به وارث منتقل 
و از شرکت خارج و هیچ گونه سمتی و حقی در شرکت ندارد 
لیست سهم الشرکه شرکا بعد از تقل وانتقال سهم الشرکه 

)برابر گواهی حصر و وراثت( بشــرح ذیل اســت: 1-آقای 
حمیدرضا توّســلی 0439011116 دارنده 1/500/000 
ریال سهم الشــرکه 2-خانم لیال توّسلی 0056071752 
دارنده  267/856ریال سهم الشرکه 3- آقای محمدحسن 
توّســلی 0440047498 دارنده 1/635/716 ریال سهم 
الشــرکه 4- خانــم ندا توّســلی 0062676768 دارنده 
 267/856ریال ســهم الشرکه 5- آقای محمدرضا توّسلی 
0450579786 دارنده 1/985/716 ریال سهم الشرکه 6- 
خانم زهرا توّسلی 0081281390 دارنده  267/856ریال 
ســهم الشرکه 7- آقای حبیب اله توّسلی 0439011108 

دارنده 625/000 ریال سهم الشرکه.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1442020(

   آگهی تغییرات شــرکت با مسئولیت محدود فراهم 
ساز به شناسه ملی 10100807679 و به شماره ثبت 
35346 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1401/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای حمیدرضا توّســلی شماره ملی 0439011116 
با دریافت مبلغ 1/500/000 ریال )کل ســهم الشرکه 
خود( از صندوق شــرکت، دیگر هیچگونه سهم و سمتی 
در شــرکت ندارند در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 
6/550/000 ریــال به مبلغ5/050/000  ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 
گردیــد. لیســت بعد از کاهش: 1-خانم لیال توّســلی 
0056071752 دارنده 267/856 ریال سهم الشرکه 
2- آقای محمدحســن توّسلی 0440047498 دارنده 
 1/635/716ریال ســهم الشرکه 3- خانم ندا توّسلی 
0062676768 دارنده 267/856 ریال سهم الشرکه 
4- آقای محمدرضا توّســلی 0450579786 دارنده 
 1/985/716ریال سهم الشرکه 5- خانم زهرا توّسلی 
0081281390 دارنده 267/856 ریال سهم الشرکه 
6- آقــای حبیب اله توّســلی 0439011108 دارنده 

000/625 ریال سهم الشرکه.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1442018(

در این جا قصد داریم به معرفی تعدادی از با دوام ترین و 
کم دوام ترین گوشی های سال 2022 بپردازیم. اگر فکر 
می کنید یک گوشی اپل یا سامسونگ مستحکم ترین 
گوشی سال است، سخت در اشتباهید! چه فایده ای دارد 
اگر گوشی هوشمند شما پر از قابلیت های رنگارنگ باشد، 
اما به دلیل طراحی نامناسب یا استفاده از مواد نامرغوب با 
اولین فشار یا ضربه شکسته یا خم شود؟ بر همین اساس 
در کنار قابلیت های متعددی که یک گوشــی هوشمند 
می تواند از آن ها برخوردار باشد، دوام و استحکام نیز از 
مهم ترین مواردی اســت که در خرید یک گوشــی باید 
مورد توجه قرار گیرد. در این راستا قصد داریم به بررسی 
تعدادی از با دوام ترین و کم دوام ترین گوشی هایی که 
در سال 2022 روانه بازار شدند بپردازیم و هریک را به 

طور مختصر بررسی کنیم.
در این متن عالوه بر معرفی با دوام ترین گوشی سال، 
تعمیرپذیرترین دستگاه را نیز معرفی می کنیم و بهترین 
طراحی داخلی گوشی های هوشمند در سال گذشته را 

نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیکسل7پرو
عنوان تعمیرپذیرترین گوشی عرضه شده در سال 2022 
بدون شک به گوگل پیکسل 7 پرو می رسد! اگر ابزارهای 
مناسب فراهم باشند، تعمیر قطعات مختلف این گوشی 
حتی توسط یک کودک نیز امکان پذیر است! به عنوان 
مثال، برای تعویض صفحه نمایش این گوشــی حتی 
به اســتفاده از پیچ گوشــتی هم نیاز نیست! برای انجام 
ایــن کار تنها به کمــی حرارت و یک فلت نیاز دارید تا 
صفحه نمایش را بلند کنید. پس از این کار، جدا کردن 
سیم های اتصال صفحه نمایش به بورد اصلی با انگشت 
هم امکان پذیر اســت! بر خالف بســیاری گوشی های 
پیچیده دیگر که ساده ترین تعمیر آن ها به تعمیرکاران 
حرفه ای نیاز دارد، گوگل پیکسل 7 پرو به سادگی قابل 

تعمیر است.

آیفون1۴ 
در ســال های گذشته، گوشی های اپل همواره کمترین 
امتیازات را در بخش تعمیرپذیری کسب می کردند. البته 
تعویض صفحه نمایش این گوشی ها با باز کردن دو پیچ 
اطراف اسپیکرهای امکان پذیر بود؛ اما عوض کردن قاب 
شیشــه ای پشتی این گوشی ها به هیچ وجه کار راحتی 

به شمار نمی رفت.
برای انجام این کار زمان و تخصص بســیار زیادی نیاز 
بود و در صورت نداشتن هریک، حتی احتمال شکستن 

پانل پشتی و آسیب رساندن به فرد نیز وجود داشت!
با این حال اپل رویه تعویض قاب پشــتی آیفون های 
خود را تغییر داد؛ به طوری که تعویض قاب شیشــه ای 
پشت آیفون 14 اکنون حتی راحت تر از صفحه نمایش 
بوده و با باز کردن تنها دو پیچ امکان پذیر است. این امر 
البته تنها مربوط به مدل اســتاندارد iPhone 14 است. 
با این حال امید می رود که نسل بعدی آیفون، در تمامی 

مدل ها به راحتی قابل تعمیر باشد.

تعمیرناپذیرترینگوشیسال۲۰۲۲:گلکسی
زدفولد۴وزدفلیپ۴

تعجبی ندارد که گوشــی های تاشــوی سامسونگ به 
دلیل طراحی پیچیده و شگفت انگیزی که دارند، تقریبًا 

غیرقابل تعمیر باشند!
برای تعمیر هریک از این دو دســتگاه به یک تعمیرکار 
مجوزدار سامســونگ نیاز اســت. با این وجود حتی اگر 
تعمیــرکار مربوطه خــود را نیز پیدا کردید، باید قطعات 
جانبی دســتگاه را با قیمتی گــزاف خریداری کنید! به 
طور خاص، سامسونگ برای تعمیر هریک از دو گوشی 
Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 حــدود 500 

دالر از مشتری دریافت می کند!

ناتینگفون1
با به پایان رســیدن دوره گوشــی های ســیمبیان و 
BlackBerry OS کــه پــر از خالقیت های متنوع در 
طراحی گوشی ها بود، تمامی محصوالت بازار با طراحی 

تقریباً مشابهی در اختیار عالقمندان قرار گرفتند.
در این میان، ناتینگ فون 1 را باید یک استثنا نامید که 
با طراحی شــفاف قاب پشــتی خود توانست دل بسیار 
کاربران را به دست آورد. در این قاب پشتی حدود ۹72 
آل ای دی به کار رفته که اعالن های مهمی نظیر شارژ، 
تماس های از دست رفته و… را با انیمیشن هایی جذاب 

نمایش می دهند.

برای اینکه عاشــق Nothing Phone )1( شوید، تنها 
یک بار نگاه کردن به آن کافی ســت. بنابراین عنوان 
خالقانه ترین طراحی گوشــی هوشمند در سال 2022 

به این گوشی می رسد!

پیکسل7پرو
نمی توان انکار کرد که طراحی بیرونی یک گوشی بسیار 
مهم تر از طراحی داخلی آن اســت. بنابراین بســیاری 
کمپانی های گوشــی ســاز تمام تمرکز خود را متوجه 

طراحی بیرونی دستگاه می کنند.
با این حال طراحی داخلی نیز حائز اهمیت زیادی برای 
یک گوشی است و می تواند تعمیرپذیری آن را به طور 

چشمگیری افزایش دهد.
گوگل توانسته طراحی داخلی گوشی گوگل پیکسل 7 
پرو را به بهترین شــکل انجام دهد؛ به طوری که همه 
قطعــات آن با نظم خاصــی در کنار هم قرار گرفته اند. 
بــه همین دلیل اســت کــه Pro 7 Google Pixel به 

تعمیرپذیرترین گوشی سال 2022 تبدیل شده است.

کمدوامترینگوشــیســال۲۰۲۲:ایســوس
راگفون۶پرو

اســتحکام یک گوشی بیش از هر چیز به قابی بستگی 
دارد که گوشــی بر روی آن ســاخته شده است؛ چرا که 
این قاب فشارها و ضربات خارجی را تحمل کرده و مانع 
از شکســتن، خم شــدن یا وارد شدن سایر آسیب های 

فیزیکی به دستگاه می شود.
کانــال مطرح JerryRigEverything در یوتیوب که 
با عرضه گوشــی های جدید به بازار با انجام تست های 
استحکام بر روی آن ها، دوام هریک را بررسی می کند، 
چندی پیش تعدادی از ضعیف ترین گوشــی های سال 
2022 از این حیث را اعالم کرد. در این میان، ایسوس 

راگ فون ۶ پرو ضعیف ترین محصول بازار بود.
زمانی که Pro ۶ Asus ROG Phone تحت فشــار 
قرار می گیرد، همانند یک چوب خشک به دو تکه تقریبًا 
مســاوی تقسیم می شــود! بنابراین اگر قصد خرید این 

گوشــی را دارید، دقت کنید که هرگز نباید  آن را تحت 
فشار بیش از حد قرار دهید!

گوشیبادوام۲۰۲۲
شاســی ضعیف و دوام پایین مدت هاست که به عنوان 
پاشنه آشیل گوشی های وان پالس شناخته می شود و 
پرچمداران سال 2022 این کمپانی هم چنین وضعیتی 

دارند!
به گــزارش JerryRigEverything علیرغم این که 
 10T OnePlus و Pro 10 OnePlus هر دو گوشــی
محصوالتی محبوب به شمار می روند، هر دو در بخش 
اســتحکام در شمار ضعیف ترین محصوالت بازار قرار 

می گیرند!
در تست فشار در کانال مورد بحث، علیرغم سالم ماندن 
صفحه نمایش هر دو گوشی، شاسی آن ها به دو قسمت 
تقســیم شــد. جالب آن که محل شروع گسیختگی هر 
دو دســتگاه، نقطه ای یکســان )زیر برآمدگی دوربین( 

بوده است!

ProAGMH۵:۲۰۲۲بادوامترینگوشیسال
اگر انتظار داشتید عنوان با دوام ترین گوشی سال 2022 
نصیب یکی از محصوالت اپل یا سامسونگ شود، سخت 
 AGM در اشتباهید؛ چرا که یک گوشی جان سخت به نام

Pro H5 این عنوان را با قدرت تصاحب کرده است!
تمام قاب پشــتی این دســتگاه توسط الیه ای محافظ 
پوشــیده شــده که نه تنها وظیفه حفاظت در برابر خط و 
خش را عهده دار است؛ بلکه از گوشی در برابر آسیب های 

فیزیکی ناشی از سقوط نیز محافظت می کند.
عالوه بر این، بامپرهای جانبی این دستگاه هم نه تنها از 
قاب، بلکه از صفحه نمایش هم به طور کامل محافظت 

می کنند.
به همین جهت Pro AGM H5 به عنوان با دوام ترین 
گوشی سال 2022 شناخته می شود که آسیب رساندن 

به آن تقریباً غیرممکن است!

جمعبندی
در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که محبوب ترین 
یــا گران ترین گوشــی های بازار لزوماً بــا دوام ترین 
گوشــی ها نیســتند؛ چنان که در سال 2022 هیچ یک 
از کهکشــانی های سامســونگ در میان با دوام ترین 

محصوالت جا ندارد!
بنابراین اگر محیط کاری خطرناکی دارید یا اســتحکام 
فیزیک گوشــی برایتان اهمیت دارد، الزم اســت که به 
منبع: گجت نیوز جزئیات دقت بیشتری کنید. 

ین  م تر ا و ین و کم د م تر ا و بــا د
۲ ۰ ۲ ۲ ل سا ی  شی ها گو

سیناسپهریان
روزنامه نگار
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سال هفتم
شماره 296

گروه نفت و انرژی: بازار انرژی طی یکســال اخیر روزهای پرفزاز 
و نشیبی را پشت سر گذاشته است بطورکه کمبود انرژی دامن 
بســیاری از کشــورهای اروپایی رو گرفت و همچنین طالی 
ســیاه روزهای پرنوسانی را سپری کرد.حمله نظامی روسیه به 
اوکراین، بزرگ ترین عامل مختل کننده برای بازارهای انرژی 
در سال 2022 شناخته شد. اغلب، وقوع یک رویداد به اشکال 
متعدد بر بخش انرژی تأثیر می گذارد. در ســال 2020، شــیوع 
ویروس کرونا و پیامدهای متعاقب پاندمی کووید 1۹ بود که اثر 
آبشــاری بر وقایع انرژی سال داشت. تأثیر این پاندمی، امسال 
همچنان ادامه داشت زیرا مسائل زنجیره تأمین به همراه احیای 

اقتصادی، باعث افزایش قیمت های انرژی شدند. 
آنطور که اویل پرایس گزارش داده است، با این حال، در سال 
2022 واقعــه دیگری اتفاق افتــاد که تأثیر مختل کننده ای بر 
همه بازارهای انرژی داشــت و مهمترین اتفاق ســال بود و بر 

وقایع مهم متعدد دیگر، تأثیر مستقیمی گذاشت.
1- حمله نظامی روسیه و اوکراین، بازارهای انرژی را مختل کرد

حمله نظامی روسیه به اوکراین، بزرگ ترین تأثیر را بر انرژی در 
سال 2022 داشت. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت 
جهان به شمار می رود. حمله نظامی این کشور به همسایه اش 
و متعاقب آن، تصمیم دولت آمریکا برای متوقف کردن واردات 
نفت روسیه، بازارهای انرژی را در سال 2022 به شدت مختل 

کرد. این اختالل، به نوبه خود پیامدهایی را به دنبال داشت.
2- افزایش قیمت های انرژی

طی هفته ها و ماه های پس از حمله نظامی روسیه، قیمت نفت 
در بازار جهانی به سطحی صعود کرد که از سال 200۸ بی سابقه 
بود. دولت آمریکا تصمیم گرفت واردات نفت روسیه را متوقف 
کند و این امر باعث اختالالت قابل توجهی در بخش پاالیش 
شد. عمده نفتی که از روسیه وارد می شد، فرآورده های پاالیشی 
نهایی یا نفت نیمه فرآوری شده بود. از دست رفتن واردات نفت 
روســیه، باعث مختل شــدن عرضه بنزین و سپس تولید دیزل 
در دوره تقاضای باال برای این ســوخت شــد. همه این موارد به 
باالترین میانگین هفتگی قیمت دیزل و بنزین در آمریکا منتهی 
شــد. افزایش قیمتهای انرژی همچنین عامل اصلی در صعود 
تورم آمریکا بود که به باالترین رکورد در 40 سال گذشته رسید.

3- برداشت تاریخی از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا
دولت بایدن برای مقابله با افزایش قیمت های انرژی، بزرگ ترین 
برداشت نفت از ذخایر نفت استراتژیک در تاریخ آمریکا را اعالم 
کرد. آمریکا، ذخایر نفت اســتراتژیک را در ســال 1۹75 و پس 
از تحریــم نفتی 1۹73-1۹74 به منظور جلوگیری از شــوک 
اختــالالت آتــی که در روند عرضــه نفت روی می دهد، ایجاد 
کرد. اگرچه این ذخایر برای استفاده در موارد اختالالت شدید 
عرضه ایجاد شده است اما سیاستمداران آمریکایی معمواًل برای 
مهــار افزایش قیمت بنزین به خصوص در ســالهای برگزاری 
انتخابات، از آن استفاده کرده اند. سطح ذخایر نفت استراتژیک 
در اوج خود در سال 2010 به 72۶.۶ میلیون بشکه رسیده بود. 
از ســال 1۹۸4، ســطح این ذخایر کمتر از 450 میلیون بشــکه 
نبوده اســت اما این ذخایر ســال 2022 را در سطح 37۸ میلیون 
بشــکه به پایان می برند که حدود 40 درصد کاهش از ابتدای 

سال نشان می دهد.
4- تصویب قانون کاهش تورم در کنگره آمریکا

الیحــه قانــون کاهــش تورم با وجود نامی کــه دارد، در واقع 
بیشتر به عنوان الیحه تغییرات اقلیمی دیده می شود. مجموعه 
ســرمایه گذاری هدف گذاری شــده، آمریکا را در مسیر کاهش 
40 درصــدی آالیندگــی تا ســال 2030 قــرار می دهد. این 
الیحه بزرگترین ســرمایه گذاری اقلیمی در تاریخ آمریکاست. 
بزرگ ترین برندگان این الیحه شرکت های انرژی تجدید پذیر 
هستند اما تمهیداتی هم در نظر گرفته شده که به شرکت های 
نفــت و گازی کــه می توانند در فناوری های جدید جذب متان و 

کربن سرمایه گذاری کنند، کمک می کند.
5- نشت نفت از خط لوله کی استون

خط لوله کی استون که در چند سال اخیر به دلیل تصویب و لغو 
مکرر توسعه آن، مرتب در تیتر اخبار قرار داشته است، در دسامبر 
با نشت نفت روبرو شد. مخالفان این خط لوله می گویند نشتی 
یک خط لوله بزرگ، یک فاجعه زیســت محیطی خواهد بود. 
شــرکت "تی سی انرژی" که اپراتور این خط لوله است، هفتم 
دسامبر اعالم کرد 14 هزار بشکه نفت از این خط لوله به ظرفیت 
۶22 هزار بشکه نفت در مناطق روستایی ایالت کانزاس نشت 
کرده است. این سومین نشت بزرگ این خط لوله در پنج سال 
گذشــته بوده و به مخالفان آن خوراک بیشــتری برای مخالفت 

با خطوط لوله آینده می دهد. 

»تدبیرتازه«ازبزرگترینعواملمختلکنندهبازارانرژی
گزارشمیدهد

عواملتنشزادربازارانرژی

قیمت پایین 
سوخت در 
جایگاه های 
ایران نسبت به 
دیگر کشورهای 
حاشیه خلیج 
فارس یکی از 
اصلی ترین 
دالیل قاچاق 
سوخت از مبدأ 
ایران محسوب 
می شود و در 
سال های اخیر 
سودجویان 
تالش می کنند 
از هر راهی 
که می توانند 
به کسب و 
کار خود رونق 
بدهند. بارها در 
خبرها دیده ایم 
که این باندها 
از چه راه های 
عجیب و 
پرخطری دست 
به فروش غیر 
قانونی سوخت 
می زنند. 

شائبه  قاچاق 
سوخت در 
»بندر سجافی«

»تدبیر تازه«گزارش می دهد

یکــی از ابتدایی ترین و در عیــن حال اصلی ترین 
شــاخصه های بنادر تجاری و ماهیگیری داشــتن 
جایگاه ســوخت ایمن و استاندارد است تا شناوران 
تجــاری و صیــادی بتواننــد بــه راحتــی پس از 
ســوخت گیری ایمن، راه دریــا را در پیش بگیرند. 
معمــواًل یکــی از فاکتورهایی که می تواند باعث پر 
رونق شــدن یک بندر بشود نحوه سوخت رسانی و 
خدمات رفاهی است که مسووالن آن بندر می توانند 
به شــناورها و کارکنان شــان ارائه بدهند. این تنها 
می تواند در کشور ما اتفاق بیفتد که یک بندر فعال 
سال ها بعد از افتتاح هنوز به جایگاه سوخت استاندارد 
مجهز نشــده باشد. »بندرســجافی« یکی از بنادر 
استان خوزستان است که با تمام مشکالت صنفی و 
اقتصادی تعداد قابل توجهی لنِج باری و ماهی گیری 
در آن تردد می کنند و باتوجه به اینکه به دلیل سیاسی 
تردد بین این بندر و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
کاهش یافته اســت به روزهایی امیدوارند که این 
بندر پر رونق بشــود. در کمال تعجب باید بگوییم 
که در این بندر جایگاه ســوختی برای این شناوران 
وجود ندارد ولی چند »پمپ«، بدون نظارت در کنار 
آن فعــال به نظر می آیند کــه نظارتی هم بر روی 
آنها وجود ندارد و می تواند به درگاهی برای قاچاق 

سوخت تبدیل شده باشد.
قیمت پایین ســوخت در جایگاه های ایران نسبت 
به دیگر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس یکی از 
اصلی تریــن دالیل قاچاق ســوخت از مبدأ ایران 
محســوب می شود و در سال های اخیر سودجویان 
تالش می کنند از هر راهی که می توانند به کســب 
و کار خــود رونق بدهند. بارهــا در خبرها دیده ایم 
کــه این باندها از چــه راه های عجیب و پرخطری 
دســت به فروش غیر قانونی ســوخت می زنند. در 
ســال های اخیر همواره نهادهای امنیتی و انتظامی 
اســتان های جنوبی به دنبال مسدود کردن راه های 

قاچاق سوخت هستند ولی تاکنون نتوانستند نظارت 
گسترده ای بر روی آن داشته باشند.

کمی از ســودی که در خرید و فروش غیر قانونی 
ســوخت به دســت می آید فاصله بگیریم و به این 
موضــوع بپردازیم که شــناورهایی که در این بندر 
پهلو می گیرند چگونه سوخت مورد نظر خود را تهیه 
می کنند. شــرایط برای سوخت رسانی به شناورها 
آن قدر دشوار است که کارگران شاغل در این بندر 
مجبورنــد با زحمت صد چندان گازوییل مورد نظر 
خود را از جایگاه سوخت داخل شهر خریداری کنند 
و پس از طی کردن بیش از 40 کیلومتر به شــناور 

برسند.
این درحالی است که در بسیاری مواقع برای پایین 
آوردن هزینه ها، کارگران مجبورند سوختی که برای 
حرکت شناورها نیاز دارند را با طناب به خود ببندند و 
با متورسیکلت از هندیجان تا بندر با خود حمل کنند.

این چالشــی است که از سال ها قبل وجود داشت و 
خود اهالی بندرهندیجان با تشکیل یک تعاونی در 
ســال ۹3 توانستند بودجه ای را برای تأسیس یک 
جایگاه ایمن و اســتاندارد را جمع آوری کنند و در 
ادامه مسووالن استانی با دریافت بودجه ای معادل 
یک ونیــم میلیارد تومان به بخش خصوصی اجازه 
ساخت یک جایگاه سوخت را دادند ولی نه تنها این 
جایگاه تا این لحظه نتوانسته مشکلی را برطرف کند 
بلکه افتتاح نیمه کاره آن باعث جابه جایی غیر قانونی 
سوخت شده است و بنا بر پیگیری خبرنگار ما هیچ 
نظارتی هم بر توزیع سوخت در این بندر وجود ندارد.

پس از کش مکش هایی که بین مسووالن و نمایندگان 
تعاونی به وجود آمده بود نهایتًا در آذر ماه سال ۹7، 
رییــس وقــت »اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
هندیجان« در گفت وگویی که با »خبرگزاری پانا« 
داشــت گفته بود: »با کمک تعاونی های حاضر در 
بندر ســجافی و با سرمایه گذاری و مشارکت بخش 

خصوصی به زودی جایگاه ســوخت اســتاندارد در 
این بندر راه اندازی می شــود. این جایگاه سوخت با 
اعتبــاری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شــده و 
به زودی با حضور مســووالن شهرستان هندیجان 

افتتاح و مورد بهره برداری خواهد گرفت.«
این اظهارات یک مســووالن استان خوزستان بود 
کــه بــرای اولین و آخرین بار در گفت وگویی با یک 
رسانه به جایگاه سوخت بندر سجافی اشاره کرد ولی 
باید به این موضوع اشاره کنیم که از آن جایگاهی 
که این مسوول به افتتاح آن اشاره کرد تنها 3 پمپ 
آن افتتاح شــده اند که آن هم به شــناورهایی غیر از 

شناورهای بندر سجافی سوخت رسانی می کنند.
یوســف قائــدی، مدیرعامــل تعاونــی لنج داران 
هندی جان در پاســخ به این ســؤال خبرنگار ما که 
در نبود جایگاه اســتاندارد سوخت در بندرسجافی، 
همکارانــش چگونه به شــناورها سوخت رســانی 
می کننــد، می گوید: »باتوجه به تذکرات بی شــمار 
ما به مسووالن در خصوص احداث جایگاه سوخت 
اســتاندارد، متاسفانه در طول این سال های کسی 
به مشــکالت ما رسیدگی نکرده است. همکاران ما 
برای رساندن گازوییل به شناورهای خود مجبورند 
ســوخت را با بشکه های ۶0 لیتری و 220 لیتری از 
داخل شــهر به اسکله بیاورند که برخی از همکاران 
بــرای کاهــش هزینه ها این منبع هــای بنزین و 
گازوییــل را با موتورســیکلت حمل می کنند. این 
رفــت و آمدها همواره باعــث به خطر افتادن جان 
کارگران شــده اســت و بارها آنها را تا دم مرگ برده 
است حتی بارها خود مسووالن استانی با دیدن چنین 
صحنه هایی دســتور پیگیری داده اند ولی نتیجه ای 

در بر نداشت.«

دراینبندرچندشناورفعالیتمیکند؟

»در حــال حاضــر 250 لنــج صیــادی، 150 لنج 
تجــاری و بیــش از 200 قایق موتوری در اســلکه 
ســجافی مشــغول به کار هستند که در هر شناور به 
صورت میانگین 7 نفر سرپرســت خانواده مشغول 
به کاراند. اســلکه ســجافی یکی از منابع کســب 
درآمد خانواده های هندی جان اســت که با حمایت 
مسووالن پتانسیل های زیادی برای رونق دادن به 
اقتصاد منطقه دارد ولی باتوجه به مشــکالتی مانند 
عدم داشــتن جایگاه سوخت استاندارد روند کار در 

این منطقه به ُکندی پیش می رود.«

ازچهســالیبرایاحداثجایگاهســوخت
اعتراضمیکنید؟

»قول تأســیس جایگاه ســوخت اسلکه سجافی 
به ســال ۹3 باز می گردد ولی با تغییر مســووالن 
در دولت هــا وضعیت افتتاح این جایگاه ســوخت 
دست خوش تغییراتی شده است و هربار ما تالش 
کردیــم تــا نگرانی خود را بابــت این موضوع به 
مسووالن برسانیم ولی توجهی به خواسته های ما 
نشده است. توجه داشته باشید که با داشتن جایگاه 
اســتاندارد و ایمن فرآیند توزیع سوخت به بهترین 
شکل کنترول می شود و این بندر می تواند میزبان 
شــناورهای بیشتری بشود. این در حالی است که 
چند »پمپ« در این اســکه به صورت غیرقانونی و 
غیر مجاز ســاخته شده است و هیچ نظارتی هم بر 
روی آنها وجود ندارد و چون برای سوخت رســانی 
به شــناورها ساخته نشــده اند، نمی توانیم در این 
جایگاه ها ســوختگیری کنیم. اهمیت این موضوع 
هم نتوانسته مسووالن انتظامی و امنیتی را راضی 
کنند که فکری به حال این نوع پمپ های غیر مجاز 
بکننــد و بــرای جلوگیری از خطراتی که می تواند 
ما را با خطر مرگ روبه رو کند بررســی های الزم 

را انجام بدهند.«

المیراشریفی
روزنامه نگار

گزارش

سیاوشپورعلی
روزنامه نگار

گزارش

سال هاســت مدیران پتروشــیمی ها 
بــا دولتی هــا بر ســر تعرفــه خوراک 
پتروشــیمی ها به ویــژه خوراک گازی 
مجادلــه دارنــد. در این کشــمکش 
طرح هــای توســعه ای همانند تکمیل 
زنجیــره ارزش و مبتنی بر ظرفیت های 
موجود به وادی فراموشــی سپرده شده 

است.
دومینــوی قطع گاز پتروشــیمی ها به 
فن آوران رســید. پتروشیمی فن آوران 
در نامــه ای به ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار از تعطیلــی واحــد متانول این 
شــرکت به دلیل افت فشــار گاز و قطع 

آن خبر داده است.
خوراک گازی پتروشــیمی ها به کالف 
ســردرگمی برای صنعــت نفت تبدیل 

شده اســت. یک ســوی ماجرا دولت 
اســت که مدعی شده خوراک گازی را 
با 50 درصد تخفیف به پتروشــیمی ها 
ارائــه می دهد درحالی که می تواند آن را 
به بهای بیشــتری صادر کند. براساس 
آمار مســئوالن درحال حاضر گاز حدود 
35 سنت صادر می شود اما همین گاز به 
شرکت های پتروشیمی حدود 1۸ سنت 
فروخته می شود. آن سوی ماجرا مدیران 
پتروشیمی ها گالیه مند هستند که گاز را 

گران تر از همٔه دنیا می خرند.
ماجرای متانول سازها پیچیده تر از مابقی 
پتروشیمی هاست. متانولی ها پای ثابت 
زیان دهــی در بازار پتروشــیمی ایران 
هســتند. پس از وقــوع جنگ اوکراین 
و روســیه، بازار متانول ایران در چین، 
دســت خوش تغییرات بســیاری شد. 
روسیه متانول را به بهای کمتری عرضه 
می کند و همیــن دلیل موجب کاهش 

قیمــت متانول ایرانی و زیان ده شــدن 
متانول ســازهای داخلی شــد. به گفته 
برخی از متانول ســازها، این محصول 
حــدود 300 دالر در تــن بــه فروش 
می رســد درحالی قیمت تمام شدٔه آن 
برای پتروشــیمی های ایران 320 دالر 
است. بســیاری از مدیران پتروشیمی 
حمایــت دولتی از متانول ســازها را رد 
می کننــد و اعالم کرده انــد که دولت 
هیچگونه کمکی به آنها نکرده اســت 
حتی بر این باورند که اگر دولت آنها را رها 
کند، می توانند از زیان دهی خارج شوند.

یکی از مناقشه های مدیران پتروشیمی 
بــا وزارت نفــت، تعرفــه خــوراک 
پتروشیمی است. مدیران پتروشیمی ها 
قیمت گذاری براساس هاب اروپا را قبول 
ندارنــد و به گفته احمد مهدوی ابهری، 
هیچگاه صورت جلســٔه تعرفه خوراک 
پتروشیمی ها را امضا نکرده اند و مخالفت 

آن هستند چراکه اروپا کشور واردکننده 
انرژی است و ایران به عنوان تولیدکننده 
انرژی نمی تواند خود را با آنها مقایســه 
کنند. اما قیمت گذاری براســاس هاب 
آمریکا و کانادا را پذیرفته اند چراکه آنها 

کشورهای تولیدکننده انرژی هستند.
نکته قابل توجه اینجاســت که مدیران 
پتروشــیمی به افزایش قیمت خوراک 
معترض هســتند اما هیچــگاه از عدم 
توسعه زنجیره ارزش سخن نمی گویند. 
متانــول محصول نیمه خام به شــمار 
می رود و مشــمول مالیــات بر ارزش 
افزوده می شــود. اگر در این ســال ها 
زنجیره ارزش متانول توسعه یافته بود، 
شــاهد صادرات محصولی نیمه خام آن 

هم زیان ده نبودیم.
 در ازای آن محصوالتی از متانول تولید 
می شــد که ارزش افزوده بسیاری برای 
کشــور و سود باالی برای پتروشیمی ها 

داشت و تراژدی متانول سازهای زیان ده 
پایان می یافت.

در ایــن میــان توســعه طرح هــای 
پتروپاالیشــی به جای پتروشــیمی ها 
می توانــد در کنــار توســعه و تکمیل 
زنجیــره ارزش یــک راهکار برای حل 
مشکلت پتروشــیمی های ایران باشد.

براســاس آمار وزارت نفت بیش از ۶0 
درصد ارز کشور از طریق پتروشیمی ها 
تأمین می شــود و این آمار گواه اهمیت 
باالی این صنعت در اقتصاد و معیشــت 

مردم کشور است. 
زمــان آن رســیده کارشناســان حوزه 
پتروشیمی و گاز چالش های این صنعت 
را به دور از سیاسی کاری بررسی کرده و 
طرحــی برای اصالح وضعیت موجود و 
توسعه پتروشیمی ها مبتنی بر پتانسیل 

و ظرفتی ارائه دهند.
منبع: اقتصاد آنالین  

کالفسردرگمخوراکگازیپتروشیمیها
نجمهجمشیدی

روزنامه نگار

دومینوی قطع گاز پتروشیمی ها به فن آوران رسید

مدیرکل بازرســی امور ویژه سازمان بازرسی، از ارجاع 
پروندٔه مسئوالن عالی رتبه کشور به دادسرا سخن گفته 
و بیان کرده: مسئولین سابق وزارتخانه ها مثل وزارت 
نفت، کشــور، نیرو، ســازمان برنامه بودجه و سازمان 

استاندارد تفهیم اتهام شدند.
آلودگی هوا، معضلی اســت که سال هاســت دست از 
ســر شــهرهای بزرگ برنمی دارد اما این وضعیت در 
ســال های اخیر، به شکلی افسار گسیخته بدل شده و 
در ماه های اخیر، کمتر روزی بود که شاهد هوای پاک 
در تهران و کالن شــهرها باشیم. این وضعیت دالیل 
متعددی دارد که مهم ترین آن ها، عدم اجرای صحیح 

قانون هوای پاک اســت؛ قانونی که قرار بود آلودگی 
هوا را کاهش دهد حاال خود به معضلی بدل شده که 

کشمکش میان مسئوالن را پدید آورده است.
مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی به تازگی، 
طی ســخنانی از ارجاع پروندٔه مســئوالن عالی رتبه 
کشــور به دادسرا سخن گفت و بیان کرد: »مسئولین 
ســابق وزارتخانه ها مثل وزارت نفت، کشــور، نیرو، 
سازمان برنامه بودجه و سازمان استاندارد تفهیم اتهام 
شــدند.«او اضافه کرده: »سال 1400 فقط یک سوم 
سوخت کشور بنزین یورو 4 بود. بخش عمده آلودگی 
هوا، سوخت های با کیفیت نامناسب است. وزارت نفت 

3 سال مهلت داشت و با عدم مدیریت، کاری در این 
حوزه انجام نداد.« اما آیا به راســتی، مشــکل آلودگی 
هوا فقط مرتبط به ســوخت های با کیفیت نامناســب 
است؟ در پاسخ به این سؤال باید این نکته را در ذهن 
داشــته باشــیم که طبق آمار، کشــور ما با ۸0 میلیون 
جمعیت، معادل یک کشور 2۸0 تا 300 میلیونی مصرف 
بنزین دارد. در واقع یکی از دالیل آلودگی هوا، همین 
مصرف افسارگســیختٔه بنزین است که در مقایسه با 
سایر کشورها، دارای یک عدد متعادل نیست. در این 
میان از شرایط سختی که تحریم ها برای پاالیشگاه ها 

ایجاد کرده نیز نباید غافل شد.

چهنهادهاوارگانهاییدرعدماجرایقانونهوایپاکنقشدارند؟
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کارشناسان و استخوان خردکرده های جهانی برنامه ریزی شهری که 
قطعاً چیزی از علوم مدیریت نوین سر در نمی آورند و عمدٔه دانششان بر 
پایه محفوظات و خزعبالت علوم آکادمیک بنا نهاده شده است، توسعه 
متوازن و پایدار شهر را مجموعه تغییراتی با کالبد و ابعاد اقتصادی، 
آموزشــی، اجتماعی، سیاسی، تفریحی، مدیریتی، زیست محیطی، 
ترافیکی و ... می دانند که شهروندان در ورای این تغییرات می توانند 
درآمدی عادالنه بدست آورند؛ سرپناهی مناسب اختیار کنند؛ احساس 
نشــاط، آرامش و امنیت داشــته باشــند و تالش و وقت خود را وقف 
حفاظت از پایداری شهر نمایند و در زندگی روزانه با کمترین چالش ها 
مواجه باشــند.بازتعریف، بازپیرایی و باززنده سازی امکانات موجود 
در شــهرها نظیر پارک ها، سینماها، سالن های نمایش، ورزشگاه ها، 
فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و اتوبوس، مساجد و کلیساها، معابر 
درون شهری، در کنار احداث سازه ها و اماکن مدرن اقامتی، تفریحی، 
آموزشــی، دانشــگاهی و ...، روان سازی ترافیک شهری با تعریف و 
احداث معابر، پل ها و سازه های ترافیکی جدید، فراهم سازی زمینه 
توســعه کسب و کار ساکنان شهرها، برنامه ریزی در جهت استفاده 
بهینه از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی جوامع شهری و ... بخشی از 
فرایند توسعه محور در شهرهای خرد و کالن هستند که اساتید غربی 
حوزه شهرسازی در یادداشت ها و سمینارهای توسعه ای بدان ها اشاره 
می کننــد. غافــل از اینکه والیت مــا فارغ از تغییراتی با کالبد و ابعاد 
اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، تفریحی، مدیریتی، زیست 
محیطی، ترافیکی و بدون نیاز به الگوبرداری از نظرات اســتخوان 
ترکانده فرنگی، خیلی پر گاز و توربوشارژ در مسیر توسعه قرار گرفته 
است تا جایی که گمانه زنی ها حاکی از آن است که شاید در چند ماه 
اخیر شهر از توسعه هم پیشی بگیرد. آن وقت مجبور هستیم برای 
رســیدن به خانه و کاشــانه مان اسنب یا آژانس کرایه کنیم!  قدرتی 
خدا روزی هم نیســت که شــاهد قدردانی از مسئوالن بابت خدمت 
رسانی شایسته و بایسته بر روی بنرهای تبلیغاتی سطح شهر نباشیم 
و مردم هم باید با رعایت پروتکل های بهداشــتی، بابت اقدامات و 
خدماتی که اساساً جزو وظایف نهادهای حاکمیتی و خدمات رسان 
محسوب می شوند ذوق کنند و به مسئوالن خدا قوت بگویند! حق 
هم همین است... باالخره پیگیری این همه پروژه و طرح گل درشت 
و ماندگار، برگزاری نشست ها و جلسات متعدد، بازدیدهای سر زده 
و سر نزده، ارسال پیام های تبریک، حل حضوری و تلفنی مشکالت 
خلق اهلل، حضور پررنگ وزیر وزرا و مدیران کل کشوری در شهر و 

... خدا قوتی هم دارد.
به قول شاعر: کتاب فضـــل تو را آب بحر کافی نیست/ که تر کنی 

سر انگشت و صفحه بشماری! 
بیراه نرویم و یادمان باشد خانه خالق، خانه فرهنگ 2، ترمینال، تله 
کابین، پارکینگ طبقاتی و غیر طبقاتی، تقاطع های غیر همســطح 
غربی و شــرقی شــهر، مجتمع رفاعی فرهنگیان، درمانگاه تأمین 
اجتماعی، اســتخر فرهنگیان و ... تنها بخشی از پروژه هایی هستند 
که وعده احداث آنها شتاب توسعه شهری و به تبع آن نشاط اجتماعی 
را دوچندان کرده چه رسد به اینکه زبانم الل کلنگ زنی هم بشوند. 
حاال اینکه کی افتتاح می شــوند یا اصاًل به بهره برداری می رســند یا 
نه، چندان مهم نیســت. مهم نفس عمل اســت و از قدیم و ندیم هم 
گفته اند: وصف العیش، نصف العیش!باز جای شــکرش باقی اســت 
که دوســتان تخریب ســاختمان های قدیمی و در حال ریزش را از 
دستاوردهای دولت فخیمه اعالم نمی کنند و مهم تر اینکه هنوز دود 
سفید از حمام مهتاب و خارکال بلند می شود و این مکان های قدیمی 
و نوستالژیک به سرنوشت سینما قدس و مدرسه علوی دچار نشده اند!

وصفالعیش،نصفالعیش

طنزروز

وحیدحاجسعیدی
طنز نویس

اینفوگرافیک

کاریکاتور

کافهکتاب

طراح: مرضیه کیانی مروست- تدبیر تازه

دموکراسییادموقراضهبهچاپرسید

خبرآنالین:  چاپ یازدهم رمان طنز دموکراســی 
یا دموقراضه اثر ســید مهدی شجاعی با پشت سر 
گذاشــتن 134000 نســخه در چاپ های قبلی از 

سوی انتشارات کتاب نیستان وارد بازار نشر شد.
داســتان در زمان های دور و در کشــوری نامعلوم 

می گذرد. راوی داســتان، ظاهراً پژوهشــگری تاریخی اســت که با کشــف و 
ســندخوانی خــود، ماجرا را برای خواننــده روایت می کند. مطابق این تحقیق، 
در ســالیانی دور، پادشــاهی که در آستانه مرگ قرار دارد وصیت می کند هر 25 
فرزند او در مقاطع 2 ساله به ترتیب پس از مرگ او بر تخت شاهی بنشینند، اما 
نه به ترتیب ســن بلکه به رأی مردم. هر یک از فرزندان در دوره ســلطنت خود 
ظلم های فراوانی به مردم می کنند و مردم هر بار، رنجیده از یکی به دیگری پناه 
می برند اما صورت مسأله تغییر نمی کند. سرانجام تصمیم می گیرند بیمارترین، 

زشت ترین و نادان ترین آنان را انتخاب کنند تا دمی بیاسایند.

موج جدید اومیکرون مرگبارتر است- منبع: تسنیم


