
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

بایدها و نبایدهای توسعه 
اقتصادی ایران

کامران ندری
اقتصاددان

سرمقاله

اقتصادی  مش��کالت 
کشور ریش��ه سیاسی 
دارند، نمی دانم از کجا 
این انحراف ایجاد شده است و این را باید از 
متخصصان علوم سیاسی پرسید. ما از یک 
جایی به بعد تصور کردیم اقتصاد اسالمی 
یا جامعه اسالمی یعنی جامعه ای که با دنیا 
در تقابل اس��ت. از منظر اقتصاد اس��المی 

هم به قضیه نگاه کنیم  ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

»تجارت«  در گزارشی ارزیابی کرد

 فرصت بازار عراق 
برای تجار ایرانی

بررسی ها نشان می دهد؛
 آثار منفی بلندمرتبه سازی

 در هوای پایتخت
»تجارت«گزارش می دهد

 تنبیه و تشویق مشتریان
 خوش مصرف و بد مصرف

گروه انرژی: از ماه های گذشته زمزمه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز در دولت 
آغ��از و در نهای��ت قب��وض جدید با رقم های ش��وکه کننده برای مش��ترکان بدمصرف 
صادر شد و همانطور که وزیر نفت نیز اخطار داده بود، پرمصرف ها نقره داغ شدند. البته 
قبوض جدید برای خوش مصرف ها نیز لبخند رضایت را به همراه داشت. به گزارش 
»تجارت«، ایران با در اختیار داش��تن حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز، در کنار 
کش��ور روس��یه بزرگ ترین دارنده گاز طبیعی در جهان اس��ت. به لحاظ تولید نیز ایران 

سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان بوده، با این ...         صفحه 5
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»تجارت« آثار شکل گیری شکاف قیمتی معنادار میان نرخ ارز آزاد و دستوری را تبیین کرد؛

دود ارز چندنرخی در چشم مردم
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معاون اول رییس جمهور صبح دیروز )سه شنبه( و پس از 
ورود به استان سیستان و بلوچستان بصورت میدانی از ذخائر 
آبی و چاه نیمه های استان بازدید کرد. محمد مخبر در این 
بازدید که با حضور وزیر نیرو، نفت، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، نمایندگان اس��تان سیستان و بلوچستان در 
مجلس ش��ورای اس��المی و مدیران اس��تانی انجام شد، با 
توضیح��ات مس��ئوالن مربوطه در جری��ان وضعیت ذخایر 

آبی استان و همچنین انتقال آب از چاه ...

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مش��کالتی که به واس��طه 
تعطیل��ی متکث��ر مدارس در س��ال تحصیلی جاری رخ داد، 
مقوله دریافت وجوه از اولیاء دانش آموزان برای هزینه های 
مرب��وط به س��رویس ایاب و ذه��اب و تغذیه محصالن بود 
حجت االس��الم والمس��لمین محس��نی اژه ای در حاش��یه 
نشس��تی در قوه قضائیه با اش��اره به میزان تعطیلی مدارس 
طی س��ال تحصیلی جاری و مش��کالتی که از این ناحیه 

متوجه والدین و دانش آموزان شده ...

افغانستان باید به حقابه 
هیرمند متعهد باشد

 انتقاد قاضی القضات
از قطع اینترنت در کشور

 صفحه2  صفحه 2

 ناتوانی  »بی بی«  
 در اجماع سازی جهانی

 علیه ایران

 تحلیلگر اندیشکده شورای آتالنتیک:
 دانش هسته ای تهران نابودشدنی نیست

لزوم واقعی سازی نرخ بنزین
محمدعلی خطیبی

نماینده اسبق ایران در اوپک 

یادداشت

س��وء  دلی��ل  ب��ه 
مدیریت های��ی که در 
دولت های پیش��ین در 
رابط��ه با نح��وه افزایش قیمت بنزین رخ 
داده مردم نسبت به این موضوع حساس 
ش��ده اند و تا ح��دودی نیز حق دارند. این 
در حالی اس��ت که اگر به صورت س��االنه 
و منطب��ق با تورم، نرخ حامل های انرژی 
افزایش پیدا می کرد چنین تفکری شکل 
نمی گرفت و نگرانی وجود نداش��ت؛ کما 

اینکه این اتفاق در دیگر ...
ادامه در صفحه 3
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  ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با کسب رتبه 
اول در س��ه ش��اخص »میزان فروش«، »صادرات« و 
»باالتری��ن ارزش بازار«، برترین ش��رکت در بین 500 
ش��رکت پیش��رو کشور ش��د.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، امروز در همایش 
ش��رکت های برتر ایران که در س��الن همایش های بین 
المللی صدا و س��یما برگزار ش��د، هلدینگ خلیج فارس 
همچنی��ن عن��وان »رتبه اول ش��اخص فروش در گروه 
پتروشیمی« و »رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده« 
را به خود اختصاص داد.  بنا بر این گزارش، میزان فروش 
ش���رکت صن�ایع پت�روش��یمی خلی�ج ف�ارس، بیش از 
270 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت و توانس��ت عنوان با 

ارزش ترین شرکت ایران در بازار سرمایه را از آن خود کند. 
این گروه که هفته گذش��ته ارزش آن در بازار س��رمایه از 
مرز هزارهزار میلیارد تومان گذشت، بزرگ ترین هلدینگ 
پتروشیمی ایران، دومین شرکت پتروشیمیایی خاورمیانه 

و بیست و سومین شرکت پتروشیمی دنیا )در بین 100 
شرکت برتر( است.  همایش امسال، بیست و پنجمین 
دوره انتخاب شرکت های برتر و پیشرو ایران موسوم به 
IMI-100 است که هرسال با شاخص های مختلف 
کارشناس��ی، اقدام به انتخاب شرکت های برتر ایران در 
 زمینه ه��ای مختلف می کند. هدف از برگزاری همایش

 IMI-100، ش��فاف س��ازی فضای کس��ب و کار و 
ایجاد فضای رقابتی بین ش��رکت های برتر ایران است.  
مبن��ای اولیه این رقابت میزان فروش شرکت هاس��ت؛ 
این ش��اخص، از منطق اقتصادی باالیی برخوردار بوده 
و بیانگر خروجی ش��رکت ها و اثر گذاری ش��ان بر اقتصاد 

ملی است.

IMI-100 برتری هلدینگ خلیج فارس در ایران با مهر تأیید

صن�ایع پت�روشيمی خلي�ج ف�ارس، شركت برتر ایران شد
 �  با کسب رتبه اول در سه شاخص »میزان فروش«، »صادرات« و »باالترین ارزش بازار«،

 پیشتازی بزرگترین و سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور کماکان ادامه دارد
 � میزان فروش، بیانگر خروجی شرکت ها و اثر گذاری شان بر اقتصاد ملی است

 نویس�نده : دکتر مس�عود اسفندیار :  صنعت قیر 
یکی از منابع درآمدزای ارزی کش��ور در شرایط 
تحری��م و در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی، 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است که رشد 
و ش��کوفایی آن می تواند به پیشرفت اقتصادی 
کشور کمک شایانی کند. مجموع ظرفیت تولید 
س��االنه وکیوم باتوم ایران 12 میلیون تن است 
که حدود ۶ میلیون تن به تولید نفت کوره و بیش 
از ۶ میلی��ون دیگ��ر هم ب��ه تولید قیر اختصاص 
دارد ک��ه در ای��ن میان، ۴ میلیون تن برای تولید 

قیر صادراتی و 2 میلیون تن هم جهت مصرف داخلی است. 
به عبارتی، از 100 درصد قیر تولیدی کش��ور، 70 درصد به صادرات اختصاص دارد 
و ۳0 درصد هم به تامین تقاضای داخلی می رسد.  جمهوری اسالمی ایران از نظر 
تولید و صادرات قیر، به ترتیب، رتبه هفتم و چهارم جهانی را در دست داشته و سهم 
هش��ت درصدی از بازار جهانی قیر را در اختیار دارد که این رقم بنا به مزیت نس��بی 
ایران در فرآیند تولید، امکان 2 برابر شدن را دارد.  بر اساس اعالم دفتر صنایع غیر 
فل��زی وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، 2 میلیون و 500 هزار تن قیر طی هفت ماه 
س��ال جاری از کش��ور به نقاط مختلف دنیا صادر ش��ده است. یکی از چالش های مهم 
صنعت قیر کش��ور بحث کثرت مجوزهای اعطایی می باش��د که این امر در فرآیند و 
عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیراتی داشته است.  در واقع کیفیت، به عنوان مشخصه 
اصلی قیر کش��ور در مقایس��ه با رقبای منطقه ای، برگ برنده کارآفرینان و فعاالن 

صنعت قیر ایران در بازارهای داخلی و خارجی محسوب می شود.   
افزایش قارچ  گونه تولیدکنندگان قیر با فروشندگان بی شمار، باعث باال رفتن قدرت 
چانه زنی در قیمت فروش ش��ده و در نتیجه بازار نیز دس��تخوش نوس��انات پی در پی 
ش��ده که این امر لزوم نظارت بیش��تر بر تولیدکنندگان را دو چندان می کند.  نگاهی 
گ��ذرا ب��ه تاریخچ��ه صنایع قیر ایران نش��ان می دهد که کنترل کیفی، همواره مولفه 
اصلی رقابت پذیری در بازار بوده اما افزایش شمار واحدهای تولید کننده آن هم در 
مقیاس کوچک، بی شک  در فرآیند کیفی تولید، تاثیراتی به همراه داشته است. به نظر 

می رسد سازمان های متولی ناظر بر تولید قیر، از جمله سازمان ملی استاندارد می توانند 
ادع��ای برخ��ی تولیدکنندگان قیر را در تولید محصول مرغوب مورد راس��تی آزمایی 
قرار دهند که آیا بس��تر تولید قیر باکیفیت را دارند یا خیر. آنچه این روزها از س��وی 
کارآفرینان و فعاالن عرصه تولید قیر مطرح می شود این است که صدور پروانه های 
تولید و بهره برداری باید متناسب با نیاز بازار باشد. برکسی پوشیده نیست که تولید 
و ص��ادرات قی��ر بی کیفیت، قدرت رقابت صادراتی را از تولیدکنندگان واقعی س��لب 
خواه��د ک��رد و اگ��ر برنامه های راهب��ردی کوتاه مدت و بلند مدت افزایش کیفیت در 
واحدهای تولیدی دچار خدشه شود، به برند قیر ایران در بازارهای خارجی نیز آسیب 
می رسد. از آنجا که تولید قیر در بیرون از محیط پاالیشگاهی هزینه بر بوده و صرفه 
و توجیه اقتصادی ندارد، باعث ش��ده برخی تولیدکنندگان کوچک، حداقل کیفیت 
را لحاظ نمایند. ش��مار واحدهای تولیدکننده دارای اس��تاندارد قیر در کشور مشخص 
اس��ت و س��ازمان ملی اس��تاندارد با تدوین ش��اخص های کیفی و الزامات الزم برای 
تولیدکنن��دگان ب��ه وی��ژه واحدهای صادراتی می تواند در ورود قیر با کیفیت ایران در 
سبد بازارهای جهانی نقش اساسی ایفا کند. موضوع قابل توجه دیگر در حوزه بازار 
قی��ر، رقاب��ت ش��رکت های دارای مقیاس کوچک ب��رای خرید وکیوم باتوم در بورس 

کاالست که باعث افزایش بهای مواد اولیه تولید قیر شده است. 
 از طرف��ی، به��ای پایی��ن قیرهای بی کیفیت از جمله قیر عراق، باعث ش��ده برخی از 
مشتریان سراغ قیر سایر کشورها بروند و یا اینکه مشتریان خارجی، این قیرها را زیر 
قیمت بخرند و با سود باالتر بفروشند. پیشنهاد می شود کمیته ای توسط شرکت های 
ذیص��الح و عم��ده تولیدکننده قیر با عضویت نمایندگان بورس کاال، وزارت صمت، 
وزارت راه و شهرسازی )خصوصا مرکز تحقیقات این وزارت خانه(، شرکت پاالیش 
و پخش و س��ازمان ملی اس��تاندارد برای س��ر و سامان دادن به واحدهای تولید کننده 
و صادرکننده قیر تشکیل شود تا با کنترل و نظارت الزم واحدهای تولید کننده قیر 
بی کیفیت را شناس��ایی نمایند.  البته بایس��تی به این کمیته قدرت و اختیار الزم داده 
ش��ود تا تصمیماتش از ضمانت اجرایی برخوردار باش��د.  همچنین، ایجاد مکانیزمی 
ب��رای اعط��ای درجه کنترل کیفیت و شناس��نامه دار ک��ردن قیر تولیدی می تواند در 

درجه اول در دستور کار این کمیته قرار بگیرد.
* مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی 

ضرورت تشکیل کمیته رگوالتوری برای نظارت بر کیفیت قیر 

گروه س�امت: معاون فنی مركز مدیریت بيماری های 
واگير وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعيت كرونا در 
كشور، گفت: در حال حاضر شيب روند صعودی كرونا 
در كشور بسيار آرام است، اما نباید فکر كنيم كه شرایط 

عادی است.
ب��ه گزارش خبرن��گار تجارت دکتر بابک عش��رتی در 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درباره روند موج هش��تم کرونا در 
کش��ور، گفت: پیش از این اعالم کرده بودیم که روند 
افزای��ش م��وارد کرونا را در کش��ور خواهیم داش��ت که 
اتف��اق افت��اد. همچنین اعالم کرده بودیم که نمی توان 
از ش��دت بیماری در این موج برآوردی داش��ت؛ چراکه 
اطالعات مان در آن زمان زیاد نبود. در عین حال اکنون 
به نظر می رسد که افزایش مان مانند موج های قبلی که 
در مرداد یا بهمن گذش��ته تجربه کردیم، نخواهد بود. 
البته هنوز هم ممکن است که تعداد باال رود، اما شدت 

سال گذشته را نخواهد داشت.
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر ش��یب روند صعودی 
کرونا در کش��ور، بس��یار آرام است، گفت: بنابراین روند 
افزایش��ی مان آرام تر اس��ت و در نتیجه در این ش��رایط 
انتظ��ار نداری��م که تعداد م��وارد خیلی باال رود و موج یا 

پیک بسیار سنگینی را تجربه کنیم.  

شرایط هنوز عادی نیست � 
عش��رتی ب��ا اش��اره ب��ه س��ویه های در گ��ردش فعلی 
کرون��ا، اف��زود: طبق گزارش هایی ک��ه از دو هفته قبل 
داریم، س��ویه های در گردش کرونا در کش��ور ترکیبی 
از س��ویه های قدیم و جدید کروناس��ت؛ به طوری که 
سویه های قدیمی مانند BA5  را داریم و در عین حال 

 BN1.5 ،BQ1.1 ،XBB1 س��ویه های جدیدی مانن��د
و... هم در کش��ور شناس��ایی ش��ده و وجود دارد. حال 
از آنجایی که س��ویه های جدید کرونا، س��رایت پذیری 
زیادی دارند، نباید فکر کنیم که ش��رایط عادی اس��ت. 
علی رغم اینکه تعداد موارد ابتالیمان هم باال نیس��ت، 
هنوز نباید شرایط را عادی پنداشت. یکی از دالیلی که 
موارد ابتالی رسمی مان باال نیست، این است که انواع 
جدی��د کرونا، بیم��اری خفیف ایجاد می کنند و بنابراین 
به گزارش دهی نمی رس��د و مردم خودش��ان با درمان 

عالمتی بهبود می یابند.
سرایت پذیری بسیار باالی سویه های جدید کرونا

وی با بیان اینکه س��رایت پذیری س��ویه های جدید از 
جمله XBB بس��یار باالس��ت، گفت: البته هنوز درباره 
ش��دت بیماری زایی این س��ویه ها و مرگ ومیر ناشی از 
آن ها اطالعات مان کامل نیست، اما سرایت پذیری شان 
نسبت به سویه های ووهان، دلتا و ... بسیار باالتر است. 
وی تاکید کرد: بنابراین مردم همچنان باید مراقب باشند 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و هنوز نمی توان 
جامع��ه را ب��ه حالت عادی رها ک��رد و باید رعایت های 
بهداشتی مانند استفاده از ماسک را انجام دهیم. در عین 
ح��ال طب��ق توصیه ها افراد مبتال به کرونا یا افرادی که 
عالئم کرونا را دارند، 10 روز از شروع عالئم و پنج روز 

از پایان عالئم باید در منزل بمانند.
عشرتی با بیان اینکه همچنان شیب مراجعات ناشی از 
کرونا افزایش��ی اس��ت، اما شیب آن بسیار مالیم است، 
گفت: به عنوان مثال در حوزه بیماران سرپایی مراجعه 
روزانه به طور متوسط 70 تا ۸0 نفر است و بستری مان 

هم هنوز کم است.

 � احتمال روند افزایشی کرونا تا اسفند
عشرتی درباره زمان رسیدن به قله موج هشتم نیز گفت: 
البته هنوز برای صحبت قطعی درباره رس��یدن به  قله 
موج و ... زود است، اما به نظر می رسد که تا اسفند ماه 
روند افزایش��ی را خواهیم داش��ت. در عین حال شاید به 
دلیل افزایش سفرها در عید نوروز هم بعد از تعطیالت 

عید، مجددا افزایش موارد را داشته باشیم.
وی درباره وضعیت مراجعات برای تزریق دزهای یادآور 
واکس��ن کرونا، گفت: زمانیکه بحث س��ویه های جدید 
مطرح بود، مراجعه برای واکسیناسیون مقداری افزایش 
داش��ت، اما نه به آن صورتی که بگوییم اس��تقبال بسیار 
زیاد بوده است. البته سیستم بهداشتی برای پاسخگویی 
برای انجام واکسیناسیون آماده بود، اما تعداد مراجعات 

خیلی افزایش نیافت.
 البت��ه ش��اید ب��ه ای��ن دلیل بود که طبق دس��تورالعمل 
وزارت بهداش��ت افراد در معرض خطر و مش��موالن دز 
چهارم برای تزریق واکس��ن مراجعه کنند که این تعداد 
 زی��اد نب��ود و به همین دلیل هم افزایش مراجعه زیادی
 نداش��تیم. در ه��ر ح��ال وزارت بهداش��ت آمادگی دارد 
 که هم در دانش��گاه های علوم پزش��کی و هم در مراکز

 بهداش��تی پاس��خگوی مراجعات برای تزریق واکسن 
کرونا باشد.

عش��رتی درب��اره وضعیت ایمن��ی جامعه ایرانی در برابر 
کرونا نیز گفت: در این زمینه نمی توان به صورت قطعی 
نظر داد و باید مطالعه و بررسی در این باره انجام شود. 
البته از آنجایی که تعداد موارد ابتالی ما در موج جدید 
هنوز خیلی باال نرفته،   ش��اید به دلیل ایمنی جامعه در 

برابر کرونا بوده است.

وضعیت ایمنی جامعه ایرانی در برابر کرونا بررسی شد؛

احتمال اوج گیری شیوع کرونا در کشور

حوادث پالسکو و سینا اطهر تکرار می شود؟

لزوم رسیدگی به وضعیت ساختمان های ناایمن  پایتخت
گروه شهری: حدود یک قرن از عمر برخی ساختمان های غول پیکر تهران می گذرد و 
هر روز این اماکن تجمعی ناایمن تر می شوند و دریغ از یک اقدام جدی مدیران برای 
مقاوم و نوس��ازی این س��اختمان ها، به راس��تی باید چه اتفاقی بیفتد تا این کالنش��هر از 
ای��ن غ��ول پیک��ران ناایمن خالص ش��ود. به گزارش خبرنگار تج��ارت به نقل از ایرنا ، 
حوادث ناگوار پالسکو و کلینیک سینا اطهر شاید در نگاه اول حداقل برای مسئوالن 
م��ی توان��د عب��رت آمیز باش��د اما با گذر زمان این حوادث عب��رت آمیز از پرونده کاری 
مدیران ش��هری خارج و به محل تبلیغ س��ازمان و ش��خص خاصی تبدیل ش��د. اینکه 
لیس��ت اس��امی س��اختمان های پرخطر تهران اعالم شود یا نشود عالج این درد پر رنج 
پایتخت نیست مهم این است که مدیران شهری با یکدیگر در یک مسیر قرار بگیرند 
و به دور از نگاه های سیاس��ی و ش��خصی اقدام جدی در زمینه مقاوم س��ازی ساختمان 

های پر خطر شهر انجام دهند.
لیستی در کار نیست � 

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران با بیان اینکه هنوز لیس��ت نهایی ساختمان های 
ناایمن آماده نیس��ت، گفت: اظهارنظر برای اعالم این لیس��ت از س��وی برخی اعضای 

شورای شهر غلط است. مهدی چمران در گفت و گو با ایرنا افزود: جلساتی در خصوص 
آماده سازی لیست نهایی ساختمان های نا ایمن برگزار شده اما هنوز این لیست نهایی 

نشده و اگر هم نهایی شود از سوی شهرداری نباید اعالم گردد.
وی در خصوص اعالم زمان لیس��ت س��اختمان های نا ایمن از س��وی برخی مدیران 
شهری و اعضای شورای شهر نیز گفت: این اظهارنظر کامال غلط است و شورای شهر 

و شهرداری وظیفه اعالم لیست ساختمان های نا ایمن را ندارد.
این در حالی است که ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اعالم 
کرده بود که اسامی 12۹ ساختمان پرخطر شهر تهران روز شنبه اول بهمن ماه اعالم 

می شود که البته در این روز چنین اقدامی صورت نگرفت.
این عضو شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: اکنون از زمان آخرین مهلتی که سازمان 
آتش نش��انی اعالم کرده مدت ها گذش��ته و ما باید س��ریع به مردم اطالع رس��انی کنیم 
و ب��ا نص��ب تابلوی��ی اع��الم کنیم این مجموعه اصول ایمنی را رعایت نکرده تا مردم با 
اطالع وارد این س��اختمان ها ش��وند، این کار باید انجام ش��ود تا ما ش��اهد از دست دادن 

عزیزان آتش نشانی نباشیم.


