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 دستور رهبر انقالب به مجلس 
درباره تكاليف مازاد بانك ها در بودجه

يادداشت-3يادداشت-1 گزارش روزيادداشت-2

توجه به آشفتگي هاي رواني حمايت بدون رانت احتمال احياي برجام در 2 روز آيندهتامين كسري بودجه با فروش 60 درصد مصرف بنزين به قيمت آزاد 
ش��رايط اقتصادي ايران در 
سال هاي گذشته به گونه اي 
پيش رفته كه نمي توان در آن 
ترديدي داشت كه حمايت 
از اقشار كم درآمد مردم بايد 
به عنوان ي��ك اولويت مهم 
دولتي ادامه پيدا كند. در واقع 
اين حمايت يكجانبه نخواهد 
بود و در كنار مردم، فعاالن اقتصادي نيز نياز به دريافت 

اين حمايت ها دارند.
هرچند تحريم ها بر اقتصاد ايران فش��ار شديدي وارد 
كرده و هزين��ه فعاليت اقتصادي چه در حوزه توليد و 
چه در حوزه صادرات را افزايش داده است اما در عين 
حال تصميمات غلط داخلي و فشاري كه از اين محل 
به فعاالن اقتصادي وارد ش��ده نيز در جاي خود قابل 

بحث است.
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در اين حوزه اهميت 
دارد، موضوع رانت و س��ودجويي شخصي در اقتصاد 
ايران اس��ت. بخش خصوصي در س��ال هاي گذشته 
بارها تاكيد كرده كه هرچه اقتصاد به سمت شفافيت 
حركت كن��د و فرآيندهايي مانند امضاهاي طاليي و 
سياست هايي مانند ارز چند نرخي محدود شوند، قطعا 

به سود اقتصاد كشور خواهد بود.
متاس��فانه نگاهي به عملكرد اقتص��ادي دولت ها در 
سال هاي گذشته اما نشان مي دهد كه به اين موضوع 
چندان توجه نش��ده و اي��ن امر به افزايش فش��ار بر 
فعاالن واقعي اقتصاد انجاميده اس��ت. در رابطه با ارز 
چند نرخ��ي، بايد به اين موضوع توجه داش��ت كه با 
توجه ب��ه محدوديت منابع، تنها گ��روه محدودي از 
توليدكنندگان امكان دسترسي به آن را پيدا مي كنند 
و همين موضوع دست ديگر توليدكنندگان را خالي 
مي گذارد. در چنين فرآيندي از يك سو امكان به وجود 
آمدن رانت افزايش پي��دا مي كند و برخي افراد از اين 
فضا براي سود ش��خصي خود بهره مي برند و از سوي 
ديگر قيمت هاي نهايي ارايه شده در بازار براي تعدادي 
از توليدكنندگان قابل تحمل نيست. در چنين فضايي 
بايد يك تصميم مهم گرفته ش��ود و آن اين است كه 
حمايت ه��اي اقتصادي از مردم بايد با چه ش��يوه اي 

نهايي شوند؟
تك نرخي كردن ارز قطعا يكي از راهبردهايي اس��ت 
كه مي توان به آن توجه كرد. در مقابل دولت مي تواند 
حمايت ه��اي خ��ود را در قالب يارانه ه��اي نقدي و 
غيرنقدي به دست مصرف كنندگان نهايي برساند. به 
اين ترتيب هم هزينه كرد دولت به نتايج قطعي منجر 
مي شود، هم مردم به عنوان مصرف كنندگان نهايي و 
گروه هدف از اين حمايت ها برخوردار مي شوند و هم 
شفافيت به بخشي از اقتصاد ايران بازمي گردد. به نظر 
مي رس��د اين روزها زمان اتخاذ يك تصميم س��خت 
فرارسيده و بايد ديد مجلس و دولت در نهايت در اين 

زمينه به چه جمع بندي اي خواهند رسيد.

متاس��فانه در جامعه ما هنوز 
حرف زدن در مورد مش��كالت 
روحي و رواني براي همه آسان 
نيس��ت، بس��ياري از افراد اين 
مش��كالت را ناديده مي گيرند 
در حالي كه بايد توجه داش��ته 
باش��يم همانطور كه جسم ما 
نياز به م��داوا دارد روح مان نيز 
به درمان نياز دارد، اين مس��اله در بين مردان بيش از زنان 
به چشم مي خورد. در حالي كه به داليل گوناگون از جمله 
مسائل اقتصادي آش��فتگي رواني در مردان بيشتر است. 
اضطراب، افسردگي از جمله مسائلي است كه بايد در مورد 
تمام افراد جدي گرفته شود، مردان عموما ازاين كه بخواهند 
در مورد مسائل روحي و رواني خود با كسي صحبت كنند، 
احساس خوشايندي ندارند و به نوعي فكر مي كنند اين كار 
شخصيت آنها را زير سوال مي برد، همين برداشت هاي غلط 
است كه باعث بروز اتفاق هاي بعدي مي شود و گاهي فرد به 
دليل همين فشارهاي روحي و رواني دست به انجام عملي 
مي زند كه ديگر جبران پذير نخواهد بود. اما مساله مهم ديگر 
اين است كه چون درمان هاي روحي و رواني تحت پوشش 
بيمه نيستند بسياري از افراد هزينه باالي مشاوره ها و روان 
درمانگران را دليل ديگري براي عدم مراجعه مي دانند، از 
سوي ديگر داروهاي روانپزشكي هم تحت پوشش بيمه قرار 
ندارد و فرد ممكن است براي درمان نياز به دارو داشته باشد 
اما توان پرداخت هزينه هاي تهيه دارو را نداشته باشد. به هر 
حال جامعه ما در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري 
به توجه در مورد مس��ائل روحي و رواني افراد نياز دارد. در 
شرايطي كه بس��ياري از افراد از جمله مردان با مشكالت 
اقتصادي و معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند، امنيت 
شغلي ندارند، هزينه هاي زندگي برايشان غيرقابل تحمل 
شده است و ... رسيدگي به وضعيت روحي و رواني برايشان 
ضروري است و بايد اين مسائل جدي گرفته شود. چرا فردي 
به ناگهان تصميم به خودسوزي مي گيرد، چرا جواني خود 
را از روي بلندي به پايين پرت مي كند تا به زندگي خود 
خاتمه دهد. متاس��فانه تمام اين اتفاقات طي چند سال 
اخير به دليل مسائل مالي رخ مي دهد، پس نبايد از كنار اين 
مشكالت به راحتي رد شد و آنها را ناديده گرفت. از سوي 
ديگر در غربالگري بهداشت روان بايد حرمت و كرامت تمام 
افراد از جمله مردان حفظ شود. مردان براي خود كرامتي 
قائل اند، احس��اس خود ارزشمندي دارند و اين خدمات 
روانشناختي براي آنها بايد كريمانه و مشفقانه و شفيقانه 
ارايه شود. بايد اين انگ فرد »مشكل دار« را از روي افرادي 
كه براي س��المت روان خود ارزش قائل هستند و براي 
درمان آن به پزشك متخصص مراجعه مي كنند برداريم. 
اين برداش��ت اشتباه باعث مي ش��ود تا جامعه در مقابل 
چنين درمان هايي مقاومت كند. در حال حاضر اضطراب، 
افس��ردگي، ضعف حافظه، آلزايم��ر و برخي اختالالت 
زيستي و فيزيولوژيكي مانند ضعف بينايي، ضعف شنوايي 
و مشكالت قلبي و عروقي بيشترين اختالالتي هستند كه 
ادامه در صفحه 8  مردان با آن مواجه اند.   

در هفته گذش��ته خبر بسيار 
نگران كنن��ده  و قاب��ل تاملي از 
سوي شركت پااليش و پخش 
فرآورده ه��اي نفت��ي در رابطه 
با رش��د مص��رف فرآورده هاي 
نفت��ي اعالم ش��د كه نش��ان 
مي دهد مي��زان مصرف بنزين 
با وجود كرونا و كاهش سفرها 
و تعطيلي هاي مداوم نسبت به س��ال گذشته ۱۵ درصد 

رشد داشته است.
اين رش��د باال در علم اقتصاد با اين تحليل همراه است كه 
وضعيت توليد، مص��رف، عرضه و تقاضا، قيمت و مكانيزم 
بازار اشكال دارد. زيرا اگر تغييرات و نوسان ها و رشد مصرف 
در حد دو تا سه درصد باشد قابل پذيرش و قابل دفاع است 
اما وقتي رش��د مصرف بنزين ۱۵ درصد اعالم مي شود به 
اين معني است كه به صورت بي رويه رشد كرده و به خاطر 
قيمت پايين، عدم بهينه سازي مصرف فرآورده هاي نفتي، 
نبود خودروهاي مناس��ب با مصرف سوخت بهينه و ساير 
مشكالت س��اختاري اقتصاد ايران، مصرف بنزين با رشد 
زيادي مواجه شده است و براي ايجاد تعادل در توليد، عرضه 
و تقاضا بايد تدابيري در نظر گرفته شود.   در اين رابطه نماينده 
تبريز در مجلس گفته است كه قيمت بنزين در حال حاضر 
كمتر از قيم��ت آب در اختيار مردم قرار مي گيرد و همين 
قضيه باعث افزايش رشد مصرف شده است.  از سوي ديگر، 
در كنار رشد مصرف، قيمت پايين بنزين و يارانه عظيمي 
كه دولت بابت مصرف سوخت در نظر مي گيرد، در بخش 
توليد نيز به خاطر تحريم ها مشكل داريم و عدم بهره برداري 
از فاز ۴ ستاره خليج فارس توسط قرارگاه خاتم االنبيا كه به 
دليل مشكالت تحريم به تاخير افتاده نشان مي دهد كه با 
رشد مصرف، در آينده كشور به جاي صادر كننده بنزين، به 

وارد كننده بنزين تبديل مي شود. 
افزايش مصرف داخلي در كنار نبود سرمايه گذاري مناسب 
براي توليد بنزين، عمال عدم تعادل در بازار س��وخت را به 
همراه دارد. در زمان مديريت آقاي زنگنه وزير نفت در دولت 
اصالحات و دولت روحاني، هيچ پااليشگاه جديدي ساخته 
نشده و ظرفيت سازي در توليد فرآورده ها مورد توجه نبوده 
است. بازديد اخير از پااليشگاه آبادان نيز نشان مي دهد كه 
حتي چيني ها نيز كرونا را بهانه كرده و نيروهاي خود را از 
پااليشگاه خارج كرده اند و با وجود قرارداد تركمانچاي كه 
جهت بهينه سازي پااليشگاه آبادان و افزايش توليد بنزين 
امضا كرده اند، در حال حاضر پااليشگاه را رها كرده و رفته اند. 
از سوي ديگر، هيچ پااليشگاه جديدي در اين سال ها ساخته 
نشده و شروع به كار نكرده و كشور دوباره در خطر افزايش 
مصرف داخلي و عدم افزايش عرضه و توليد بنزين قرار گرفته 
و در نتيجه در سال هاي آينده ايران را به وارد كننده بنزين 
تبديل مي كند.  ايراد ديگري كه در زمينه رشد مصرف بنزين 
وجود دارد، تحليل اشتباه برخي كارشناسان و مسووالن 
دولتي است كه معتقدند افزايش قيمت بنزين منجر به تورم 
باالتر مي شود و لذا در سال هاي اخير اقدام به افزايش قيمت 
بنزين نكرده اند و دولت همچن��ان يارانه عظيمي را براي 

مصرف سوخت در نظر گرفته است و در نتيجه انگيزه اي براي 
كاهش مصرف بنزين وجود ندارد و مردم بنزين را ارزان تر از 

آب ارزيابي مي كنند. 
از سوي ديگر، ارزاني بنزين موجب شده كه خودروسازان 
نيز جهت بهبود وارتقاي فن��اوري توليد خودرو اقدامي در 
جهت كاهش مصرف بنزين انجام ندهند. ارزاني بنزين حتي 
كيفيت سوخت را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و در نتيجه 
مصرف باالي خودروها و س��وخت كيفيت پايين، موجب 

آلودگي هوا و ترافيك شده است. 
 محصوالت خودروسازي ايران مانند پرايد بين ۸ تا ۹ ليتر در 
۱۰۰ كيلومتر مصرف سوخت دارد در حالي كه اتومبيل هاي 
مش��ابه آنها در كش��ورهاي صنعتي ۴ تا ۴.۵ ليتر در ۱۰۰ 
كيلومتر مصرف سوخت دارند بر اين اساس دولت عماًل با 
مطرح كردن اين موضوع كه بنزين موجب تورم مي شود 
ابزار مهمي را در جهت كنترل مصرف و همچنين افزايش 
درآمد دولت از دست داده است.  دولت براي تامين كسري 
بودجه خود به جاي درآمد بيشتر از محل فروش سوخت 
و فرآورده هاي نفتي، اقدام به چاپ اس��كناس براي تامين 
كسري بودجه كرده است كه منجر به تورم باال تر شده است 
و روزانه بيش از ۴ هزار ميليارد تومان نقدينگي، پول و سپرده 
اضافه مي شود كه عامل رشد تورم است.   در چند سال اخير 
كه قيمت بنزين رشد نكرده به دليل كسري بودجه و رشد 
نقدينگي شاهد تورم ۵۰ درصدي در سه سال اخير بوده ايم. 
در نتيجه روشن است كه عامل تورم رشد نقدينگي و مخارج 
دولت، كسري بودجه و چاپ پول است و رشد قيمت بنزين 
و سوخت عامل رشد تورم در سه سال اخير نبوده است.   از 
اين رو پيشنهاد مي شود كه نمايندگان مجلس در بررسي 
جزييات بودجه ۱۴۰۱ به موضوع سهميه بندي بنزين ارزان 
قيمت و فروش بنزين آزاد به قيمت باالتر در جهت جبران 
بخشي از كسري بودجه دولت توجه كنند.   همان ميزان ۶۰ 
ليتر فعلي بنزين يارانه اي بايد متناسب با نرخ تورم افزايش 
يابد و بقيه مصرف خودروها بايد از طريق قيمت بنزين آزاد 
تامين شود. به گونه اي كه دولت يارانه پرداخت نكند و درآمد 
خود را از طريق فروش بنزين به قيمت آزاد افزايش دهد. اگر 
۴۰ درصد مصرف بنزين كشور يارانه اي و ارزان باشد و ۶۰ 
درصد مصرف بنزين به قيمت آزاد صورت بگيرد و قيمت 
بنزين تا ۲۰ هزار تومان افزايش يابد، دولت مي تواند به سه 
تريليون ريال درآمد برسد يعني ۳۰۰ هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه خود را از اين طريق تامين كند و مانع تورم 
حاصل از رشد نقدينگي و نرخ ارز و... شود.  دولت به جاي 
اينكه چاپ اسكناس داشته باشد با افزايش درآمد فروش 
سوخت، مي تواند جبران كسري بودجه داشته و حتي 
تورم كمتري حاصل شود. ما اقتصاددانان از نمايندگان 
مجلس انتظار داريم در بررسي جزييات بودجه ۱۴۰۱ در 
اعالم قيمت بنزين و بررسي هاي بيشتري را انجام دهند 
و بخشي از قيمت بنزين را آزاد كنند. در غير اين صورت 
دولت بايد با چاپ اس��كناس و قرض گرفتن از سيستم 
بانكي و برداشت از صندوق توسعه ملي، زمينه رشد خلق 
پول و پايه پولي را ايجاد كند كه منجر به تورم سنگين تري 
ادامه در صفحه 8 خواهد شد. 

مقامات حاضر در مذاكرات گفتند كه ممكن است ظرف دو 
روز آينده در وين توافق تكميل شود. بايدن احياي برجام را به 
عنوان يك هدف اصلي سياست خارجي دولت خود تعيين 
كرده است. كاخ سفيد توافقي كه برنامه هسته اي ايران را 
محدود مي كند را كليدي براي ثبات خاورميانه مي داند كه 
به اياالت متحده اجازه مي دهد بر چين و روسيه تمركز يابد. 
وال استريت ژورنال از قول منابع خود نوشت: ايران و امريكا 
و ديگر قدرت هاي جهاني در حال نزديك ش��دن به توافق 
براي احياي برجام هستند، البته مذاكره كنندگان هنوز بر 
سر خواسته هاي نهايي مهم تهران، از جمله محدوده كاهش 
تحريم ها، مش��غول بحث و گفت وگو هستند. به گزارش 
»انتخاب«، در ادامه اين مطلب آمده است: مقامات حاضر 
در اين مذاكرات گفتند كه ممكن است ظرف دو روز آينده 
در وين توافق تكميل شود. بايدن احياي برجام را به عنوان 
يك هدف اصلي سياست خارجي دولت خود تعيين كرده 
است. كاخ سفيد توافقي كه برنامه هسته اي ايران را محدود 
مي كند را كليدي براي ثبات خاورميانه مي داند كه به اياالت 
متحده اجازه مي دهد بر چين و روسيه تمركز يابد. اين توافق 
محدوديت هاي سخت اما موقتي را مجددا بر برنامه هسته اي 
ايران اعمال خواهد كرد. در مقابل، تحريم هاي اياالت متحده 
كه بيشتر تجارت بين المللي با ايران را متوقف كرده بود، به 
حالت تعليق در مي آيد. مقامات امريكايي مي گويند بر اساس 
توافقي كه براي احياي برجام به دست مي آيد، زمان گريز 
هسته اي ايران- زمان الزم براي جمع آوري اورانيوم غني شده 
كافي براي توليد يك بمب - مي تواند به ۶ ماه كاهش يابد. 
اين محدوده در توافق اوليه )برجام( حدود يك سال بود. هر 
توافقي احتمااًل به امضاي نهايي رهبران كشورهاي حاضر 
در مذاكرات مانند اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه، آلمان، 
روسيه، چين و ايران نياز دارد. يكي از مهم ترين مسائل حل 
نشده اين است كه چه تعداد از تحريم هاي اياالت متحده از 
جمله تحريم هاي دفتر رهبري ايران و سپاه پاسداران بايد 
لغو شود. مقامات امريكايي و اروپايي اعالم كرده اند كه به دليل 
پيشرفت در فعاليت هاي هسته اي ايران، خواهان توافق تا 
پايان فوريه هستند. ديپلمات هاي غربي هشدار داده اند كه 
اگر توافقي در دسترس نباشد، مي توانند در روزهاي آينده 
ميز مذاكره را ترك كنند. افراد درگير در مذاكرات مي گويند 
احياي توافق به چندين ماه براي آماده ش��دن كامل نياز 

دارد چرا كه دولت بايدن بايد تحريم هاي س��نگين اعمال 
شده عليه ايران پس از خروج امريكا از برجام توسط دولت 
ترامپ را لغو كند. همچنين ايران بايد چندين تن اورانيوم 
غني شده را كاهش دهد يا آنها را به خارج از كشور بفرستد و 
صدها سانتريفيوژ پيشرفته را از سايت هاي هسته اي خود 
برچيند. آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز بايد فيلم ها و ساير 
فعاليت هاي نظارتي هسته اي خود را كه در ۱۲ ماه گذشته 
به آنها دسترسي نداشته است، تجزيه و تحليل كند. به گفته 
افراد نزديك به مذاكرات، تحريم هاي نفتي اياالت متحده 
تنها زماني به طور كامل برداشته مي شوند كه ايران گام هاي 
الزم براي كاهش فعاليت هاي هسته اي خود را بردارد. اين 
بدان معناست كه الزم است چند ماه منتظر بمانيم تا نفت 
صادراتي ايران به طور كامل دوباره وارد بازارهاي بين المللي 
شود و ش��ركت هاي غربي بتوانند درباره معامالت آتي با 
تهران گفت وگو كنند. ايران حداقل ۳۰ ميليارد دالر درآمد 
نفتي دارد كه به دليل تحريم ها در خارج از كشور بلوكه شده 
اس��ت و دريافت برخي از منابع مالي بلوكه شده مي تواند 
آغازگر مبادله زندانيان غربي و ايراني شود. ايران همچنين 
خواس��تار تضمين هاي قوي تر اياالت متح��ده براي عدم 
خروج مجدد از توافق است. بايدن گفته است كه در صورت 
پايبندي اي��ران به توافق، اياالت متحده نيز خارج نخواهد 
ش��د و اين متن تضمين هايي را براي كمك به ايران براي 
بهره مندي از منافع اقتصادي توافق ارايه مي دهد، اما اياالت 
متحده مي گويد ارايه هيچ تضمين قانوني در مورد اقدامات 
دولت هاي آينده امريكا امكان پذير نيست. عالوه بر اين ايران 
مي خواهد آژانس بين المللي انرژي اتمي تحقيقاتي را كه در 
سال ۲۰۱۸ درباره مواد هسته اي كشف شده در تهران آغاز 
كرده بود، رها كرده يا به زودي مختومه نمايد. تحقيقات بر 
فعاليت هاي نظامي هس��ته اي متمركز است و بسياري از 
دولت هاي غربي معتقدند ايران در گذشته اين كار را انجام 
داده است و اين تحقيقات مي تواند روشن كند كه ايران تا چه 
حد به توانايي هاي الزم براي ساخت سالح نزديك شده است. 
بني گانتز، وزير دفاع اسراييل روز يكشنبه از اياالت متحده و 
شركاي آن خواست تا اطمينان حاصل كنند كه تحقيقات 
ادامه يابد. او همچنين از آنها خواست مطمئن شوند كه در 
صورت احياي برجام، بازرسان آژانس دسترسي وسيعي براي 

پيگيري هرگونه فعاليت ايران داشته باشند.

غالمعلي افروزبهمن آرمان عباس آرگون

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت كه تاكنون هيچ طرحي 
مبني بر محدوديت و مسدودسازي مطرح نشده است

 قاليباف: 
پيش بيني هاي نفتي بودجه غير واقعي است

رييس جمهور در سفر به دوحه و  در ديدار با امير قطر تاكيد كرد

 مناقشه درباره 
طرح صيانت باال گرفت

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 3    

 سرنوشت نامعلوم 
ارز4200 توماني

ايران به دنبال جهش روابط منطقه اي

رييس اتاق تهران: منشأ مشكالت 
كنوني حكمراني نامطلوب است

 وزارت اقتصاد در جوابيه اي 
به  گزارش»تعادل« تاكيد كرد 

رصد دقيقي از فضاي كسب  وكار كشور نشان مي دهد، 
نه تنها موانع برداشته نشده كه دست اندازهاي جديدي 
هم اضافه شده  وجاده سنگالخ كارآفريني، ناهموارتر 
از گذشته شده  است. به طوري كه رييس اتاق تهران 
در مراسم كارآفريني امين الضرب در اظهاراتي بر آن 
صحه مي گذارد و مي گويد: متاس��فم كه بايد اعالم 
كنم »هرسال دريغ از پارسال«؛ دركنار مسائلي چون 
»تحريم، سياست داخلي، خودتحريمي ها، رشد نرخ 
صفحه 7 را بخوانيد تورم، افزايش ...  

مقامات حاضر در مذاكرات گفتند كه ممكن اس��ت 
ظرف دو روز آينده در وين توافق تكميل شود. بايدن 
احياي برجام را به عنوان يك هدف اصلي سياس��ت 
خارجي دولت خود تعيين كرده اس��ت. كاخ سفيد 
توافقي كه برنامه هس��ته اي ايران را محدود مي كند 
را كليدي براي ثبات خاورميانه مي داند كه به اياالت 
متحده اجازه مي دهد بر چين و روس��يه تمركز يابد.

وال استريت ژورنال از قول منابع خود نوشت: ايران و 
همين صفحه  را بخوانيد امريكا و...  

دفتر امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
با انتش��ار جوابيه اي ضمن پاس��خگويي به مطلب 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ روزنامه تعادل با عنوان »فشار 
غيراصولي بر بانك ها و تورم بيشتر« اعالم كرد؛ اعطاي 
تسهيالت توسط بانك ها بايد به ترتيبي صورت پذيرد 
كه بر اساس پيش بيني هاي مربوط، اصل منابع تأمين 
شده براي تس��هيالت و همچنين سود مورد انتظار 
صفحه 3 را بخوانيد تحقق در...  

كوچ نخبگان 
مسووالن انكار 

نكنند! 

 اعطاي تسهيالت 
با اطمينان بانك ها 

 از برگشت اصل 
و سود تسهيالت است

وال استريت ژورنال از قول منابع خود 
گزارش داد 

 »تعادل« عكس العمل 
 بازار سهام را نسبت 

به مذاكرات وين بررسي مي كند

بازار سرمايه طي چند روز در ادامه خبرهاي مثبتي 
كه روزهاي گذش��ته از مذاكرات منتشر شد، كامال 
رنگ و بوي توافق به خود گرفته بود و ش��اهد اقبال 
س��رمايه گذاران به سمت صنايعي بود كه اغلب آنها 
را با نام صنايع برجامي مي شناس��يم. گروه بانكي و 
خودرويي اين روزها به تنهايي شاخص بورس را حفظ 
كردند و مانع از ريزش سنگين آن شدند درحالي كه 
ديگر صنايع روندي متعادل و منفي را در پيش گرفته 
بودند. با وجود اين اتفاقات اما همچنان تغيير فاحشي 
صفحه 4 را بخوانيد را در ارزش...  

 احتمال 
 احياي برجام

در 2 روز آينده

 واكنش بورس 
به برجام 



با وجود آنكه به نظر مي رس��يد كميس��يون تلفيق با 
دريافت نظر نماين��دگان، مقدمات تمديد تخصيص 
ارز 4200 توماني را فراهم كرده اما با صحبت هايي كه 
در جلس��ه روز گذشته )دوشنبه( مجلس مطرح شد، 

همچنان سرنوشت اين ارز نامعلوم باقي مانده است.
در شرايطي كه دولت در اليحه بودجه سال 1401 اعالم 
كرده بود كه آمادگي دارد تا ارز 4200 توماني را حذف 
كند و حتي براي جايگزين كردن حمايت ها در قالب 
 يارانه هاي جدي��د، منابعي را نيز پيش بيني كرده بود 
اما نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق اعالم كردند 
كه اين ارز همچنان براي يك سال ديگر پرداخت خواهد 
شد. با وجود انتقادهاي گسترده اي كه از عملكرد ارز 
ترجيحي وجود دارد، دولت و مجلس براي حذف اين ارز 
يك نگراني مهم دارند و آن تبعات تورمي حذف اين ارز 
است. با توجه به اينكه تعدادي از كاالهاي مهم اساسي 
مانند گندم و دارو همچنان اين ارز را دريافت مي كنند، 
اين نگراني وجود دارد كه با ح��ذف اين ارز بهاي اين 
كاالها به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند و با فراهم 
شدن شرايط رواني، قيمت ديگر كاالها نيز افزايش يابد. 
با توجه به اينكه تورم ايران در حال حاضر بيش از 40 
درصد است، در صورت ايجاد يك موج جديد تورمي، 
شرايط براي مردم بس��يار دشوارتر خواهد شد. تحت 
تاثير اين شرايط بود كه مجلس اعالم كرد براي سال 
آينده اعتباري 9 ميلي��ارد دالري براي اين ارز در نظر 
گرفته زيرا دولت طرح دقيقي براي حذف ارز ترجيحي 

ارايه نداده است.
با اين وجود در روزهاي گذش��ته، بحث بر س��ر تداوم 
تخصيص يا حذف اين ارز ادامه پيدا كرد و در جلسه روز 
گذشته مجلس نمايندگان سرانجام تصميم گرفتند 
كه براي بررسي بيشتر اين موضوع را كميسيون تلفيق 

ارجاع بدهند.
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جلسه علني 
مجلس و در جريان بررسي بند الحاقي يك تبصره 1 
اليحه بودجه سال 1401 پيشنهاد علي اكبر كريمي در 
خصوص حذف اين بند را كه به تخصيص ارز ترجيحي 
براي تامين كاالهاي اساسي در سال آينده باز مي گشت 
بررس��ي كردن��د و در نهايت در ادامه ب��ا پس گرفتن 
پيشنهاد حذف از سوي نماينده متقاضي رييس مجلس 
شوراي اسالمي اين بند را به كميسيون تلفيق ارجاع 
داد. رييس مجلس شوراي اسالمي در خصوص ارجاع 
اين بند بيان كرد: جزو يك اين بند كه به تخصيص 9 
ميليارد دالر براي تامين كاالهاي اساسي بازمي گردد 
جزو موارد اعتراضي است كه بايد در كارگروهي كه آقاي 
مصري رييس آن هستند و اعضاي تلفيق نيز حضور 
دارند رسيدگي شود و جزو 2 آن نيز به ارز اي تي اس باز 
مي گردد كه اگر حذف شود همه درآمدها و هزينه ها در 
اليحه بر هم مي خورد و لذا اين بند به كميسيون تلفيق 
مجددا ارجاع مي شود. در جزو يك بند الحاقي هزينه اي 
آمده اس��ت كه معادل 9 ميليارد دالر موضوع رديف 
1۸ جدول مصارف تبصره 14 اين قانون براي تامين 
كاالهاي اساسي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و بر 
اساس نرخ ارز ترجيحي اختصاص مي يابد.در نهايت 
رييس مجلس اين بند را به كميسيون تلفيق ارجاع داد.

علي اكبر كريمي در جريان جلسه علني امروز مجلس 
و بررس��ي بخش درآمدي اليحه بودجه سال 1401 
پيشنهاد حذف بند الحاقي 1 تبصره 1 اليحه بودجه 
را كه به تخصيص ارز ترجيحي براي تامين كاالهاي 

اساسي در سال آينده باز مي گشت مطرح كرد.
وي در توضيح پيش��نهاد خود بيان كرد: اختصاص 9 
ميليارد دالر براي تامين كاالهاي اساسي در سال 9۷ با 
فهرست 1۵ قلم كاالي اساسي تصويب شد، اما به تدريج 
بخش اعظمي از كاالها از اين ليست حذف شد و اكنون 
۵ الي ۶ قلم از اين كاالها باقي مانده است تخصيص اين 
ارز فسادهاي گسترده اي را ايجاد كرده و پرونده هاي 
متعددي در دستگاه قضايي وجود دارد و اين ارز فرصت 
بزرگي را براي رانت خواري در اقتصاد كش��ور فراهم 
كرده است. همه ما آثار تورمي ناشي از حذف اين ارز را 
مي دانيم اما مي توان اختالف مابين ارز ترجيحي و ارز 
آزاد را به افرادي كه قابل اعتماد هستند پرداخت كرد 

تا اين چندين قلم كاال نيز بدون مشكل تامين گردد.
علي اصغر باقرزاده در مخالفت با اين پيشنهاد بيان كرد: 
اين پيشنهاد بسيار ناپخته است و در خصوص حذف 
ارز ترجيحي بحث هاي كارشناس��ي در كميس��يون 
تلفيق صورت گرفته اما دولت نتوانست نمايندگان را 
در اين حوزه اقناع كند. براي تامين كاالهاي اساسي به 
خصوص دارو هنوز زيرساخت هاي الزم فراهم نشده 
است. دولت نيز هنوز استحكام و قواي الزم را پيدا نكرده 
است. اكنون دست دولت باز است و اگر زيرساخت ها 
آماده شود مي تواند در هر كااليي اين كار را انجام دهد 

اما اكنون نبايد ارز ترجيحي را حذف كرد.
علي اصغر عنابستاني در موافقت با اين پيشنهاد بيان 
كرد: همه كارشناسان معتقد هستند كه ارز ترجيحي 
ساختار مناسبي نيس��ت و بايد ساختار مناسب تري 
براي تامين كاالهاي اساس��ي در نظر گرفته ش��ود. 
ميلياردها ميليارد ارز ترجيحي كه براي تامين سبد 
خانوار تخصيص داده شده به هدف ننشسته است امروز 
هم دامدار هم وارد كننده و هم مصرف كننده ناراضي 
هستند. سيد حميد پورمحمدي معاون سازمان برنامه 
و بودجه در خصوص پيشنهاد حذف بند الحاقي 1 بيان 

كرد: نظام ارزي ما يا بايد ترجيحي باشد يا اي تي اس كه 
در بند 1 ارز ترجيحي و در بند 2 ارز اي تي اس ديده شده 
اس��ت. با حذف اين بند الحاقي يك ابهام جدي شكل 
مي گيرد كه اين ارز بايد از كجا تامين شود. پيشنهاد 
ما اين است كه اين موضوع به كميته اي ارجاع شود تا 

پيشنهاد آقاي كريمي شفاف شود.
حميدرضا حاجي بابايي رييس كميسيون تلفيق در 
خصوص اين پيشنهاد بيان كرد: مجلس بايد هشيار 
باشد بايد تصميمي گرفته شود كه جلوي ۸۵ ميليون 
نفر پاسخگو باشيم. اينكه گفته مي شود اين موضوع 
ابهام دارد و بايد به كميس��يون باز گ��ردد قابل قبول 
نيست موضع كميسيون كامال مشخص است و در اين 
بند الحاقي ذكر شده است حذف اين بند يعني ۶ برابر 
كردن قيمت ها و ق��رار دادن مجلس در مقابل مردم. 
مجلس با گراني ها مخالف اس��ت س��ال 1401 سال 
معيشت مردم است و بنده با شما اتمام حجت كردم . 
بايد كامال شفاف و روشن اكنون در برابر مردم تصميم 
گرفت. رييس مجلس ش��وراي اس��المي در پاسخ به 
رييس كميسيون تلفيق بيان كرد: آقاي حاجي بابايي 
اينكه ش��عار بدهيم بايد جلوي چشم مردم تصميم 
بگيريم يعني كميس��يون تلفيق كه شما رييس آن 
هستيد معنايي ندارد. مجلس آيين نامه دارد و همه چيز 
روشن است. بارها گفته ام كه معيشت مردم خط قرمز 
مجلس است و جاي هيچ شكي در آن نيست. در اين 
پيشنهاد حذف بحث ارز اي تي اس نيز حذف مي شود 
و همه درآمدها وهزينه ها در اليحه بر هم مي ريزد بند 1 
اين بند الحاقي نيز به تامين ارز ترجيحي براي كاالهاي 
اساسي باز مي گردد كه مورد اختالف بوده و قرار است 
در كارگروه مش��ترك مورد بررسي قرار گيرد. اكنون 
نيز اين بند الحاقي را به كميسيون ارجاع مي دهيم تا 

تصميمي جامع در خصوص آن گرفته شود.
جدا از بحث درباره سرنوشت ارز4200 توماني، مجلس 

درآمدهاي پيش بيني ش��ده دولت در بودجه س��ال 
آينده را نيز مورد بررسي قرار داد كه يكي از اصلي ترين 
بخش هاي آن به درآمدهاي نفتي باز مي گشت، جايي 
كه رييس مجلس اعالم كرد كه بخشي از درآمدهاي 

پيش بيني شده واقعي نيستند.
قاليباف گفت: در جزو يك و دو بند »ي« بالغ بر 1۵ 
ميليارد دالر پيش بيني شده و نظرات نمايندگان نيز 
شنيده شد اما دو نكته در خصوص اين بند ضروري 
اس��ت اول اينكه در شرايط فعلي ما در داخل كشور 
روزانه حدود دو ميليون و 200 هزار بش��كه در روز 
نفت خام مصرف مي كنيم از س��وي ديگر براساس 
پيش بيني كه در اليحه بودجه سال آتي شده روزانه 
يك ميليون و 400 هزار بشكه در روز بايد صادرات 
نفت داشته باش��يم كه درآمد آن صرف هزينه هاي 

عمراني و جاري مي شود. 
اما اكنون با پيش��نهادي كه دولت در جزو يك اين بند 
داده و پيشنهادي كه كميسيون تلفيق در جزو دو اين 
بند اضافه كرده حدود ۵00 هزار بشكه در روز بايد توليد 
شود. با احتساب اين رقم همراه با مواردي كه ذكر كردم 
ما روزانه بيش از چهار ميليون بش��كه بايد توليد نفت 
داشته باشيم كه اصال اين رقم قابل تحقق نيست و چنين 
منبع درآمدي وجود ندارد. به نظر مي رسد كميسيون 
تلفيق به اين نكته توجه نداشته است و آقاي نادران روز 
گذشته در اين خصوص تذكر داد. در حالي مجلس وارد 
بررسي اليحه بودجه شده كه هنوز بر سر بخش مهمي 
از برنامه هاي سال آينده اقتصاد ايران گفت وگوهاادامه 
دارد و مشخص نيست كه سرانجام نمايندگان به چه 
جمع بندي در اين زمينه خواهند رسيد. ظرف روزهاي 
آينده با نهايي شدن بررسي ها مجلس بايد بودجه را براي 
قانوني شدن به ش��وراي نگهبان بفرستد تا در صورت 
تاييد اليحه، دولت از فروردين ماه س��ال آينده امكان 

اجراي قانون بودجه را پيدا كند.
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هشدار رهبري به نمايندگان 
مجلس درباره بانك ها

رييس مجلس شوراي اسالمي از نامه مقام معظم رهبري 
به نمايندگان در خصوص پرهي��ز از تحميل تكاليف 
مااليطاق به بانك ها در اليحه بودجه خبر داد. محمدباقر 
قاليباف در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
و بررس��ي بخش درآمدي اليحه بودجه س��ال 1401 
بيان كرد: در تبصره 1۶ اليحه بودجه كه مجددا اصالح 
ش��ده اس��ت و رييس بانك مركزي نيز روز گذشته در 
صحن مجلس تاكيد داش��تند تكاليفي براي بانك ها 
ديده شده كه نسبت به سال 1400 تكاليف بانك ها را 
دو برابر افزايش داده اس��ت. اگر ما شاهد باالرفتن نرخ 
كاالها و خدمات در سطح جامعه هستيم همه به تكاليف 
مااليطاق برمي گردد كه از سوي دولت و مجلس شوراي 
اسالمي به بانك ها تحميل مي شود. زماني كه اين تكاليف 
به بانك مركزي و ساير بانك ها تحميل مي شود نتيجه آن 
افزايش تورم است. وي در ادامه اظهار كرد: در نامه اي كه 
رييس بانك مركزي نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت 
آقا روز گذشته نيز در نامه اي به بنده و ساير نمايندگان 
به صورت مكتوب هشدار دادند كه تكليف مااليطاقي به 
بانك ها داده نشود. اين هشدار حضرت آقا هم به مجلس 
و هم به دولت است. رييس مجلس گفت: گاهي دولت 
به ساير بانك ها فشار آورده و آن بانك ها نيز ناچار به فشار 
به بانك مركزي مي ش��وند. درس��ت است كه دراينجا 
دولت تكليفي به بانك مركزي نداشته است اما به طور 
غيرمستقيم بانك مركزي راتحت فشار گذاشته است. 
هم مجلس شوراي اس��المي و هم دولت نبايد تكليف 
اضافي به بانك مركزي اعمال كنند و در بازنگري مجدد 
تبصره 1۶ در كميسيون تلفيق بايد به تذكر حضرت آقا 

توجه شده و تكليف اضافي به بانك ها تحميل نشود.

تفاهم با امريكا 
براي آزادي زندانيان

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با بيان اينكه در 
مذاكرات وين پيشرفت هاي بسيار قابل توجهي صورت 
گرفته اس��ت، گفت: دامنه و تعداد موضوعات كاهش 
جدي پيدا كرده ولي موضوعات باقي مانده سخت ترين، 
كليدي ترين و جدي ترين موضوعاتي اس��ت كه بايد 
حل ش��ود. اين ديپلمات ارشد كشورمان با بيان اينكه 
گفت وگوهاي وين پيشرفت بسيار قابل توجهي داشته 
اس��ت، تصريح كرد: دامنه و تعداد موضوعات كاهش 
جدي پيدا كرده ولي موضوعات باقي مانده سخت ترين، 
كليدي ترين و جدي ترين موضوعاتي اس��ت كه بايد 
حل شود. س��خنگوي وزارت خارجه با تأكيد بر اينكه 
مردم ايران مطمئن باش��ند كه با حقوق شان مصالحه 
نخواهد شد، ادامه داد: منافع قطعي مردم ايران، حقوق 
حقه ايران و دستاوردهاي هسته اي كشور همه در اين 
مذاكرات صيانت مي شوند و براي اين نسل و نسل هاي 
آتي به عنوان افتخار باق��ي خواهند ماند. خطيب زاده 
گفت: اگر در مورد دو، س��ه موض��وع باقي مانده، تعهد 
طرف هاي مقابل را ببينيم مي تواني��م وارد فاز نهايي 
شدن توافق شويم. گفت وگوهاي جدي در اين زمينه 
در جريان است. ما هنوز منتظر تصميمات اروپا و امريكا 
در اين زمينه هستيم و متأس��فانه هنوز آن اراده را در 
آنها نديده ايم كه اين تصميمات از س��وي آنها گرفته 
شود. س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به 
سوال ديگري در ارتباط با مذاكرات ايران و عربستان و 
اينكه مقامات عراقي اعالم كرده اند به زودي دور پنجم 
مذاكرات بين رياض و تهران برگزار خواهد شد، از ديگر 
سو وزير خارجه عربستان در اجالس امنيت مونيخ نيز 
اظهارات��ي را در مورد اين مذاكرات مطرح كرده و بعضا 
ادعاهايي را خطاب به ايران بيان كرده اس��ت، تصريح 
كرد: همكاران من در عربس��تان سعودي مي دانند هر 
گفت وگو و مذاكره اي براي ثمربخش بودن دو پايه اصلي 
دارد، يكي استمرار گفت وگو و مذاكرات و ديگري اراده 
واقعي در طرفين مذاكره براي رسيدن به نتايج خوب 
و مناس��ب در گفت وگوها. وي افزود: فكر مي كنيم اگر 
اين دو پايه در همكاران ما در عربس��تان هر چه زودتر 
تجميع شود يعني هم استمرار و هم اراده واقعي براي 
رسيدن به نتايج خوب از گفت وگوها، ما شاهد مذاكرات 
و گفت وگوهاي ثمربخش��ي خواهيم بود. سخنگوي 
وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني 
ب��ر اينكه به تازگي مقامات رژيم صهيونيس��تي اعالم 
كرده ان��د كه حصول توافق در وين نزديك اس��ت ولي 
توافق حاصله كوتاه تر و ضعيف تر از توافق 201۵ خواهد 
بود، گفت: مخاطب آنچه كه سران رژيم صهيونيستي 
مي گويند واشنگتن و برخي از پايتخت هاي كشورهاي 
اروپايي است. مبناي اظهاراتشان هم جنگ رواني است 
تا به اقدامات ضد ديپلماسي خودشان به طور موثر نقش 
بدهند. خطيب زاده گفت: اساسا ما نسبت به حرف هايي 
كه آنها مي زنند نه توجهي داريم نه اين اظهارات مبناي 
قضاوت ما قرار مي گيرد. آنها همه حرف هايش��ان را در 
پازل و موزاييك دسيسه هاي خودشان مطرح مي كنند. 
آنها مي خواهند باج خواهي هاي خودشان را از متحدين 
خود انجام دهند. كساني كه اين باج خواهي ها را به انواع 
مختلف در اين س��ال ها انجام داده اند. در اينجا )ايران( 
كسي گوش شنوايي براي اين اظهارات ندارد. سخنگوي 
وزارت خارجه همچنين در مورد بحث مذاكره مستقيم 
با امريكا با توجه به برخي از برداش��ت هاي نادرست از 
صحبت ه��اي وزير خارجه در اين ارتب��اط در اجالس 
امنيتي موني��خ تصريح كرد: باره��ا امريكايي ها انجام 
مذاكره مستقيم را درخواس��ت كرده اند و خواسته اند 
كه برخي موضوعات را در گفت وگوهاي مستقيم با ما 
مطرح كنند. دولت ترامپ نيز عين اين درخواست را از 
ما مي كرد و برداشت قطعي ما اين بود كه اين نيز مثل 
ساير كارهاي نمايش��ي ترامپ يك نمايش زرد است 
كه به اهداف سياسي خود برسد. خطيب زاده ادامه داد: 
متأسفانه تعدادي از اتباع ايراني به بهانه واهي دور زدن 
تحريم ها كه غيرقانوني و ظالمانه اس��ت توسط امريكا 
و با همراهي برخي كشورها زنداني شده اند و پيگيري 
وضعيت آنها همواره براي ما اولويت داشته است. مذاكرات 
و گفت وگوهاي جدي در اين زمينه در جريان بوده است و 
تفاهماتي داشته ايم و بايد ببينيم كه آيا طرف مقابل آماده 

اجرايي كردن اين تفاهمات هست يا خير.

رييس جمهور درباره حذف
ارز ترجيحي توضيح دهد

نماينده كاش��مر در مجلس شوراي اسالمي خواستار 
حضور رييس جمهور براي توضيح درب��اره حذف ارز 
ترجيحي ش��د و گفت: رييس جمهور به نمايندگان 
مجل��س و مردم اين اطمينان را دهد ك��ه با حذف ارز 
ترجيحي قرار نيس��ت س��فره مردم كوچك شده يا 
تامين كاالهاي اساسي به سختي يا با قيمت باال باشد. 
حجت االسالم جواد نيك بين در جلسه علني مجلس 
و در جريان بررسي بخش هاي درآمدي بودجه 1401 
گفت: حفظ و شان جايگاه و منزلت نمايندگان مجلس 
يكي از وظايف هيات رييسه است. وي افزود: بارها گفته ام 
كه ارز ترجيحي به معناي اين است كه دزدها را رها كرده 
و به قوه قضاييه بگوييم كه دزدها را بگير، لذا تصويب ارز 
فسادآور به معناي چندبرابر كردن كار قوه قضاييه است. 
اين نماينده مجلس خاطرنش��ان كرد: ما نمايندگان 
مجلس سال گذشته با حذف ارز ترجيحي موافق بوديم 
اما امس��ال كه دولت به دنبال حذف ارز 4200 توماني 
اس��ت رويكرد ديگري را در پيش گرفته ايم. نيك بين 
خواستار حضور رييس جمهور در مجلس شد و گفت: 
رييس جمهور در مجلس حاضر شده و به نمايندگان 
مجل��س و مردم اين اطمينان را دهد ك��ه با حذف ارز 
ترجيحي قرار نيست سفره مردم كوچك شده يا تامين 
كاالهاي اساسي به سختي يا با قيمت باال باشد. نماينده 
مردم كاشمر با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور به جراحي 
عظيم نياز دارد، افزود: برخي از نمايندگان مخالف حذف 
ارز ترجيحي به دنبال افزايش انتشار اوراق هستند كه 
اين به معناي افزايش پايه پولي و در نهايت زياد شدن 
تورم و ناكارآمدي اقتصاد است. نيك بين ادامه داد: مردم 
نگران وضعيت بازار هستند. از نمايندگان مجلس هم 
مي خواهم التهابي ايجاد نكنند. مجلس و دولت و روساي 
جمهور و طرفدار مردم هس��تند. محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر با اشاره به ارجاع 
بند مربوط به حذف ارز ترجيحي به كميسيون تلفيق 
گفت: تصميم گيري نهايي در اين موضوع با مجلس 
است. وي گفت كه رييس جمهوري بيشترين حضور 
را در مجلس داشته اس��ت. در جلسه غيرعلني هم 
گفتم كه آقاي رييسي اعالم كرده هر زمان الزم باشد 
در مجلس حضور پيدا مي كند پس اگر به اين ضرورت 

برسيم ايشان را دعوت مي كنيم.

    ارز ترجيحي به بازي هاي سياسي گره نخورد
نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: بحث ارز ترجيحي با سرنوش��ت معيشت 
مردم گره خورده است و نبايد آن را به بازي هاي سياسي 
گره زد. سيد غني نظري در تذكري شفاهي در جلسه 
علني مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي اليحه 
بودجه، بيان كرد: برخي از دوستان قصد قهرمان پروري 
دارند، بايد از تريبون مجلس از حقوق مردم دفاع كرد. به 
رييس جمهور و به مجلس نبايد توهين كرد، مجلس به 
دنبال گراني كاالهاي اساسي نيست. وي در ادامه اظهار 
كرد: مجلس به دنبال اين است كه كاالهاي اساسي هم 
به وفور در بازار مهيا باشد و هم با قيمت مناسب به دست 
مردم برسد. نه اينكه ۵00 نفر رانت خوار ارز ترجيحي 
را بگيرن��د و هر كاري كه مي خواهند با آن انجام دهند. 
تبعيض هاي ناروا بايد كنار گذاشته شود. نماينده مردم 
خلخال و كوثر در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: 
ارز ترجيحي بايد به دست مصرف كننده و توليد كننده 
برسد. كميسيون تلفيق تصميمات خوبي در اين حوزه 
گرفته است. ارز ترجيحي با سرنوشت مردم سر وكار دارد 

نبايد آن را با بازي هاي سياسي گره زد.

     واريز هزينه شركت هاي دولتي به خزانه
نمايندگان مجلس در مصوبه اي دولت را مكلف كردند 
ماهانه بخشي از هزينه هاي جاري شركت هاي دولتي، 
 بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را به خزانه داري 
كل كشور واريز كند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جلسه علني و در جريان بررسي بخش هاي درآمدي 
بودجه 1401، بند ط تبصره 2 را تصويب كردند. طبق اين 
مصوبه، دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است 
ماهانه معادل دو درصد )2%( از يك دوازدهم هزينه هاي 
جاري شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره )۳( اين قانون 
كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي 
حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه هاي استهالك و 
هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساب هاي آنها برداشت 
و به حس��اب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور 
موضوع رديف 1۳042۵ جدول ش��ماره )۵( اين قانون 
واريز كند. منابع حاصل از اجراي اين حكم در شركت هاي 
وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
به تشخيص و تأييد مش��ترك وزراي دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح و امور اقتصاد و دارايي خواهد بود.

     ارجاع همسان سازي حقوق به تلفيق
با پيش��نهاد نايب ريي��س مجلس، بن��د مربوط به 
چگونگي پرداخت بدهي دولت براي همسان سازي 
بازنشس��تگان، ايثارگران و تامي��ن اجتماعي براي 
بررس��ي بيش��تر به كميس��يون تلفيق ارجاع شد. 
عبدالرض��ا مصري نايب رييس مجلس در جلس��ه 
علني و در جريان بررس��ي بندالحاقي تبصره 2 در 
بخش درآمدي بودج��ه 1401 گفت: ب��ا توجه به 
اينكه پيشنهادات زيادي درباره اين بند وجود دارد 
اين موضوع براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق 
ارجاع مي شود. وي افزود: كميسيون تلفيق مجددا 
درباره اين بند بررس��ي هاي الزم را انجام دهد تا نظر 
نمايندگان تامين ش��ود. در بند الحاقي 1 در تبصره 
2، دولت مكلف شده است مبلغ يك ميليون و سيصد 
هزار ميليارد )1.۳00.000.000.000.000( ريال 
از طريق واگذاري سهام ش��ركت هاي دولتي بابت 
پرداخت بدهي خود تأديه كند؛ در بخش هزينه اي 
آن نيز مصارفي همچ��ون پرداخت بدهي دولت به 
سازمان تأمين اجتماعي و استمرار همسان سازي 
بازنشستگان تأمين اجتماعي و لشكري و بنياد شهيد 

و ايثارگران پيش بيني شده است.

قاليباف:پيشبينيهاينفتيبودجهغيرواقعياست

سرنوشت نامعلوم ارز4200 توماني

رييس جمهور:  ايران به دنبال جهش روابط منطقه اي است
رييس جمهور ايران تاكيد كرد: ايران دنبال جهش در 
روابط منطقه اي به خصوص كشورهاي خليج فارس 
است. به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
در نشس��ت خبري مشترك خود با امير قطر با تشكر 
از دعوت امير قطر براي سفر به اين  كشور اظهار كرد: 
سفر به دوحه با دو هدف توسعه روابط دوجانبه ايران و 
قطر و شركت در نشست سران كشورهاي صادر كننده 
گاز انجام شد. وي افزود: در اين ديدار توافق كرديم دو 
كشور از فرصت هاي موجود براي گسترش همكاري ها 
در حوزه هاي مختلف بهره مند شوند. طرفين با توجه 
به منافع مشترك خود تصميم گرفتند روابط موجود 
را افزايش داده و تنوع ببخشند و در اين زمينه گام هاي 
جدي بردارند. تصميم گرفتيم در حوزه هاي اقتصادي، 
تجاري، انرژي، زيرساختي، امنيت غذايي، سالمت و 
فرهنگي همكاري ها را به صورت جدي افزايش دهيم.

رييس جمهور كش��ورمان افزود: ايران آمادگي كامل 
دارد ك��ه به قطر براي هر چه بهتر برگزار ش��دن جام 
جهاني كمك كند. ايران از سويي دنبال جهش روابط 
با كشورهاي منطقه به خصوص خليج فارس است. ما 
معتقديم سطح همكاري هاي موجود كشورهاي منطقه 
متناسب با ظرفيت ها نيست. ايران دنبال اين است كه 
اين روابط را ارتقاء دهد. هدف ما همگرايي منطقه اي 
است. رييس��ي در ادامه با بيان اينكه ايران ثابت كرده 
هميشه كنار كشورهاي مس��تقل مي ايستد، افزود: 
بسياري از كشورهاي منطقه اين حقيقت را درك كرده 
و تجربيات مشتركي دارند. رييسي همچنين گفت: 
ايران در دو ميدان جنگ عليه تروريسم و فشار اقتصادي 
حداكثري قرار داشته است. اكنون امريكا بايد اراده خود 
را براي برداشتن تحريم هاي اصلي اثبات كند و براي 
لغو تحريم ها تضمين معتبري بدهد. رييس جمهور 
تصريح كرد: منطقه در حال ورود به مرحله جديدي 
است و منطقه در حال بازگشت به دست ملت هاست. 
اين پيروزي با مقاومت ملت ها به دس��ت آمده است. 
اكنون كشورهاي منطقه بايد با گفت وگوهاي بيشتر، 
حل بحران ها را از طريق درون منطقه اي دنبال كنند. 

تجربيات دهه هاي اخير ثابت كرد تجاوزگري محكوم 
به شكس��ت اس��ت، مقاومت ج��واب مي دهد و هيچ 
يك از مس��ائل منطقه اي راه حل نظام��ي ندارد. وي 
ادامه داد: در اين نشس��ت درباره مسائل منطقه اي از 
جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروريس��م تبادل 
نظر كرديم و تواف��ق كرديم كه يكي از اولويت هاي ما 
مقابله با تروريسم است. همسايگان افغانستان بايد به 
همه مردم و اقوام اين كشور كمك كنند تا حكومتي 
فراگير در اين كش��ور مستقر شود در غير اين صورت 
ناامني به اين كشور مظلوم باز مي گردد. ما همچنين 
درباره ملت مظلوم يمن صحبت كرديم و معتقديم رفع 
حصر از اين ملت يك اقدام بشردوستانه است و راه حل 
يمن، توقف تجاوز و گفت وگوهاي يمني يمني است. 
رييس��ي در پايان، گفت: من دست دوستي به سوي 
همه كش��ورهاي منطقه علي الخصوص همسايگان 
دراز مي كنم. از مهمان نوازي امي��ر قطر و دولت اين 
كشور تش��كر كرده و اميد دارم كه اين گفت وگوها به 
ثمر بنشيند. در ادامه اين نشست شيخ تميم بن حمد 

آل ثاني امير قطر با اش��اره به اهميت اسناد امضا شده 
ميان دو كشور در پيگيري براي اجراي آنها تاكيد كرد. 
وي همچنين گفت: در نشست با رييس جمهور ايران 
درباره مس��ائل منطقه و بين المللي صحبت كرديم و 
معتقديم گفت وگو بهترين راه براي حل چالش هاي 
منطقه اس��ت. وي اف��زود: درباره مذاك��رات وين هم 
صحبت كرديم. دولت قطر مذاكرات را پيگيري كرده 
و اميد دارد توافقي حاصل شود كه همه طرفين راضي 
شده و حق استفاده از انرژي هسته اي محترم شمرده 
ش��ود. دولت قطر آماده هر گونه كمك در اين مسير 
اس��ت. امير قطر همچنين بر توقف تجاوز اسراييل به 
ملت فلسطين تاكيد كرد و گفت: در اين نشست درباره 
مسائل افغانستان، سوريه و يمن صحبت كرديم. وي با 
تبريك به ايران بابت حضور در جام جهاني اظهار كرد: از 
رييس جمهور و مردم ايران براي حضور در جام جهاني 
دعوت مي كنيم و از حضور آنها در كشور خود استقبال 
مي كنيم. همچنين رييس جمهور در مورد اهميت سفر 
خود به قطر گفت: اميدواريم كه اين سفر گامي در جهت 

ارتقاء روابط سياسي، اقتصادي و تجاري بين كشورهاي 
منطقه و كشورهاي حوزه خليج فارس باشد. آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييسي پيش از عزيمت به كشور قطر در 
فرودگاه مهرآباد درباره اهداف اين سفر گفت: اين سفر 
به دعوت آقاي شيخ تميم بن حمد امير محترم قطر 
با دو هدف روابط دوجانبه ما و كش��ور دوس��ت، برادر 
و همس��ايه مان قطر و ش��ركت در مجمع كشورهاي 
توليد كننده و صادر كننده گاز در جهان انجام مي گيرد.

رييس جمهور با اش��اره به فعال ش��دن ديپلماس��ي 
همسايگي به ويژه با كشورهاي خليج فارس، تصريح 
ك��رد: اين س��فر در جهت فع��ال ش��دن ارتباطات با 
كشورهاي خليج فارس و استفاده از ظرفيت هاي اين 
كشورها در جهت توسعه روابط سياسي و اقتصادي، به 
ويژه با كشور قطر كه با يكديگر ميدان مشترك داريم 
و همكاري در حوزه انرژي اس��ت. رييس��ي با تاكيد بر 
اهميت توجه ب��ه ارتباطات در حوزه ه��اي انرژي، به 
مجمع كش��ورهاي توليدكننده و صادركننده گاز نيز 
اشاره كرد واظهار داشت: تشكيل اين مجمع با ابتكار 
جمهوري اسالمي ايران انجام شده و ما از موسسين اين 
مجمع هستيم. رييس جمهور ايران، قطر و روسيه را از 
مهم ترين كشورهاي توليد و صادر كننده گاز در جهان 
دانست و افزود: به عنوان كشوري كه در ميان كشورهاي 
صادركننده گاز، جزو ۳ كشور مهم در جهان هستيم، 
همكاري با اعضاي مجمع و مذاكراتي كه در اين رابطه 
مي تواند انجام بگيرد مي تواند در جهت همكاري بين 
كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز گامي باشد در 
جهت همكاري هايي كه مي توانيم در اين رابطه داشته 
باشيم. رييسي تصريح كرد: اميدواريم در اين سفر كه 
هم به اعتبار ديدارهاي دوجانبه و هم به اعتبار شركت 
در مجمع عمومي صورت مي گيرد، ديدارهايي هم با 
كشورهاي شركت كننده در مجمع داشته باشيم كه 
اين ديدارها هم در حد خودش قابل توجه خواهد بود 
و اميدواريم كه اين س��فر گامي در جهت ارتقاء روابط 
سياسي، اقتصادي و تجاري بين كشورهاي منطقه و 

كشورهاي حوزه خليج فارس باشد.



گروه بانك و بيمه |
پيرو نامه رييس كل بانك مركزي به مقام معظم رهبري 
درباره تكاليف مازاد بر شبكه بانكي در مصوبات كميسيون 
تلفيق بودجه، رييس مجلس ش��وراي اسالمي در صحن 
علني دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعالم كرد: مقام معظم 
رهبري در نامه اي به بنده و ساير نمايندگان در خصوص 
تحميل تكالي��ف مااليطاق به بانك ه��ا در اليحه بودجه 
سال 1401هشدار دادند. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، قاليباف با اشاره به برخي جزييات نامه رييس كل 
بانك مركزي به مقام معظ��م رهبري گفت: همانطور كه 
رييس بانك مركزي نيز روز گذشته در صحن مجلس تاكيد 
داشتند، در تبصره 1۶ اليحه بودجه سال 1401 تكاليفي 
براي بانك ها مشخص شده كه بعضي از تكاليف نسبت به 
سال 1400 تا دو برابر افزايش پيدا كرده است.  وي افزود: 
اگر ما شاهد گراني و باال رفتن نرخ كاالها و خدمات در سطح 
جامعه هستيم همه به تكاليف مااليطاق برمي گردد كه از 
سوي دولت و مجلس شوراي اسالمي به بانك ها تحميل 
مي شود. زماني كه اين تكاليف به بانك مركزي و ساير بانك ها 

تحميل مي شود نتيجه آن افزايش پايه پولي و تورم است.
رييس مجلس تصريح كرد: در همين زمينه مقام معظم 
رهبري نيز پيرو نامه هشدار آميز رييس كل بانك مركزي، 
ديروز به صورت مكتوب به بنده و ساير نمايندگان هشدار 
دادند كه تكليف مااليطاقي به بانك ها داده نشود. البته اين 

هشدار ايشان هم به مجلس و هم به دولت است. 
وي گفت: گاهي دولت به بانك ها فشار مي آورد و آن بانك ها 
نيز ناچار به اضافه برداشت از بانك مركزي مي شوند؛ درست 
است كه دراين موارد دولت تكليفي به بانك مركزي نداشته 
اس��ت و پولي از بانك مركزي نگرفته است اما به بانك ها 
تكليف كرده است كه باعث فشار به بانك مركزي مي شود. 
 قاليباف گفت: هم مجلس شوراي اسالمي و هم دولت نبايد 
تكليف اضافي به بانك مركزي اعمال كنند و در بازنگري 
مجدد تبصره 1۶ در كميسيون تلفيق بايد به تذكر مقام 
معظم رهبري و خواست بانك مركزي توجه شود.بنابراين 
كميسيون تلفيق بر اساس ماده 153 جزو 1 و 2 بند »ي« 
را با اين ش��رايط مجددا مورد بررسي قرار دهد و به صحن 
مجلس بياورد. از س��وي ديگر، سخنگوي هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي گفت كه رييس بانك مركزي در 
نامه اي به مقام معظم رهبري تاكيد داشتند كه اگر تكليف 
بيش از اندازه اي به بانك ها در زمينه تسهيالت تحميل شود 
ممكن است به افزايش پايه پولي كشور و بروز مشكالتي 

براي بانك ها منجر شود بنابراين رهبر انقالب به مجلس 
توصيه كردند كه مجلس و دولت تكليف مااليطاق به بانك ها 
تحميل نكنند تا نظام بانكي و مالي كشور با مشكل مواجه 
نشود. نظام موسوي در حاشيه جلسه علني صبح )دوشنبه( 
با اش��اره به مصوبات مجلس گفت: در بن��د )ي( تبصره 
يك پيش بيني ش��ده بود در راستاي پروژه هاي پيشران 
و زيرساختي از محل تهاتر نفت مازاد براي يكسره كردن 
تحريم ها و رشد اقتصادي مبلغ 5.5 ميليارد يورو براي اين 
موارد پيش بيني شود كه به صورت تهاتر نفت اجرايي شود. 
اين بند براي بررسي بيشتر به تلفيق ارجاع شد. وي توضيح 
داد: در اين رابطه دولت 4.5 ميليارد يورو از تهاتر نفت براي 
امور دفاعي پيش بيني كرد و چون دولت خود اين موضوع 
را پذيرفته بود در اين رابطه مشكلي وجود نداشت اما براي 
5.5 ميليارد يورويي كه كميسيون تلفيق براي موارد مربوط 
به پيشران و زيرساختي اضافه كرده بود مجلس تصميم 
گرفت اين موضوع را مجددا براي بررس��ي به كميسيون 
تلفيق ارجاع دهد تا بررسي دقيق انجام و نظر دولت اخذ 
شود كه آيا اين مقدار توليد نفت از لحاظ فني امكان پذير 
است يا خير. موسوي اضافه كرد: كميسيون تلفيق پيش 
بيني ك��رده بود 15 هزار ميليارد توم��ان براي تامين قير 
رايگان اختصاص پيدا كند كه با توجه به وجود پيشنهاداتي 
اين بند براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد. 
موسوي ادامه داد: مجلس مصوب كرد براي تسهيل در امور 
ارزي كشور و دولت به غير از بانك مركزي بانك هاي دولتي 
ديگر هم مجاز باشند كه عامليت ارزي دولت را بپذيرند، اين 
اقدام گشايشي براي امور ارزي است و ساير بانك هاي دولتي 
هم مي توانند به اين موضوع ورود كنند. به عبارت دقيق تر 
بانك هاي دولتي مي توانند عامليت امور ارزي را بپذيرند اما 
دولت نمي تواند بانك ها را مكلف به انجام اين كار كند و در 
واقع بانكي كه توانايي و تمايل دارد مجاز است اما تكليفي بر 
او تحميل نمي شود. سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز ترجيحي 
به كميسيون تلفيق گفت: كميسيون تلفيق در بند الحاقي 
يك، مبلغ ۹ ميليارد دالر به منظور تامين ارز ترجيحي براي 
سال آينده پيش بيني كرده بود كه با توجه به اختالف نظر در 
مجلس موضوع ارز ترجيحي به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

موس��وي در مورد توصيه رهبري به مجلس درباره پرهيز 
از تكليف مااليطاق به بانك ها گفت: در تبصره 1۶ اليحه 
بودجه گزارش كميسيون تلفيق، موضوع تسهيالت تكميلي 
پيش بيني شده كه بانك ها موظف هستند تسهيالتي را در 

اختيار بخش هاي مختلف توليدي و عمراني كشور براي 
بحث هاي حمايتي قرار دهند. در اين رابطه رييس بانك 
مركزي در نامه اي به رهبر معظم انقالب تاكيد داشتند كه 
اگر تكليف بيش از اندازه اي به بانك ها در زمينه تسهيالت 
تحميل شود ممكن است به افزايش پايه پولي كشور و بروز 
مشكالتي براي بانك ها منجر شود بنابراين رهبر انقالب به 
مجلس توصيه كردند كه مجلس و دولت تكليف مااليطاق 
به بانك ها تحميل نكنند تا نظام بانكي و مالي كشور با مشكل 
مواجه نشود و رييس مجلس هم توضيحاتي را در مورد آن 
ارايه كرد لذا قرار است تبصره 1۶ و مباحث تسهيالت تكليفي 
مجددا در كميسيون تلفيق بررسي شود تا دستور و توصيه 
رهبري مدنظر قرار بگيرد و مجلس به توصيه هاي رهبري 
به طور كامل پايبند خواهد بود. سخنگوي هيات رييسه 
مجلس در مورد برگزاري جلسات غير علني مجلس، گفت: 
جلسات صحن در حال حاضر مطابق آيين نامه به صورت 
دو شيفت در حال برگزاري منتها با توجه به اينكه دولت 
بايد تصميمات مجلس را اجرا كرده و توانايي انجام احكام را 
داشته باشد و تا حد امكان نگاه هاي دولت و مجلس به هم 
نزديك باشد، ممكن است در برخي موارد و در صورت لزوم 

جلسات غيرعلني تشكيل شود.

     لزوم انضباط بانك ها و كاهش فشار
 تسهيالت تكليفي بر بانك ها

در اين رابطه، صالح آبادي رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرد: در بودجه س��ال آينده درتبصره 1۶ و ساير بندهاي 
الحاقي حدود 1200 همت تسهيالت تكليفي ديده شده 
اس��ت، كل تسهيالتي كه ش��بكه بانكي از ابتداي امسال 
تاكنون پرداخت كرده است حدود 2300 همت بوده است 
كه ۶۷ درصد آن براي سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي 
استفاده شده است. لذا اين 1200 همت تسهيالت تكليفي 
موجب ناترازي خواهد شد كه از مجلس محترم خواستار 
اصالح اين موضوع هستيم. رييس كل بانك مركزي ادامه 
داد: مقرر شد بانك مركزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با 
هماهنگي يكديگر ومتناسب با تورم و نقدينگي، به گونه اي 

رفتار كنند كه فشاري بر شبكه بانكي وارد نشود.
رييس كل بانك مركزي اظهار ك��رد: نبايد اجازه دهيم 
بانك ها بدون ضابطه خلق نقدينگي كنند. ضمن اينكه 
بانك ها براساس ويژگي ها و پارامترها و شرايط خود با هم 
متفاوت هستند. وي  گفت: قانون، ابزار و عزم جدي در مقوله 
اصالح نظام بانكي و كنترل نقدينگي فاكتورهاي مهمي 

هستند كه خوشبختانه عزم  جدي در دولت و حاكميت 
وجود دارد. ابزار آن هم همين س��امانه ها و نيروي انساني 
است. صالح آبادي با بيان اينكه قانون بانك مركزي قديمي 
اس��ت، تصريح كرد: اصالح قانون بانك مركزي موضوع 
بس��يار مهمي اس��ت كه اميدواريم در مجلس به زودي 
به نتيجه برسد. كميس��يون تلفيق مجلس 13۹0 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت تكليفي بر دوش بانك ها گذاشته 
است. يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه مجلس 13۹0 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت تكليفي بر دوش بانك ها گذاشته است، گفت: 
اين تصميمات منجر به رشد بي سابقه نقدينگي و تورم هاي 
 فزاينده اي خواهد ش��د.  »محمدطاهر رحيمي« با اشاره  
ب��ه تذكر رهبر معظم انقالب اس��المي به مجلس درباره 
عدم تكليف مااليطاق به بانك ها، اظهار داشت: تسهيالت 
تكليفي مندرج در اليحه بودجه 1401 بعد از بررس��ي و 
تصويب در كميسيون تلفيق، نشان مي دهد، حجم بزرگي 
از تسهيالت بلندمدت 10 و 20 ساله در قالب هاي مختلفي 
از جمله 400 هزار ميليارد تومان براي تسهيالت مسكن، 
۶0 هزار ميليارد تومان براي وام وديعه مسكن، 140 هزار 
ميليارد تومان براي وام ازدواج، 50 هزار ميليارد تومان براي 
تسهيالت فرزندآوري، حدود 200 هزار ميليارد تومان براي 

تسهيالت اشتغال نهادها و... تعيين شده است.
كميسيون تلفيق اليحه بودجه در كل 13۹0 هزار ميليارد 

تومان تسهيالت تكليفي در قالب قرض الحسنه و ساير عقود 
بانكي به نظام بانكي براي سال آينده تحميل كرده است.

بررسي تسهيالت پرداختي بانك ها نشان مي دهد كه حدود 
۷0 درصد منابع بانكي براي سرمايه در گردش بخش هاي 
مختلف اقتصادي مصرف مي شود كه اين نشانگر ماهيت 
كوتاه مدت نظام تسهيالت دهي در بانك هاي ايران است. 
از سوي ديگر بعد از تجربه چند ش��وك ارزي و تورمي در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم تشنگي بخش هاي مختلف 

اقتصادي نيز كاماًل طبيعي است.

     با مصوبات كميسيون تلفيق منابعي
 براي بخش هاي اقتصادي نمي ماند

رحيمي درباره وضعيت تراز مالي بانكي ها، بيان كرد: آنچه 
در نظام بانكي شاخص مهمي به شمار مي رود، »مانده 
تسهيالت« بانكي اس��ت كه رشد اين شاخص مهم در 
سال گذشته حدود ۸00 هزار ميليارد تومان بوده است. 
با توجه به تصميمات كميسيون تلفيق براي تسهيالت 
تكليفي بلندمدت، با محاسباتي ساده مي توان نتيجه 
گرفت در س��ال آينده بيش از ۹0 درصد »رشد مانده 
تسهيالت« به اين تسهيالت تكليفي اختصاص مي يابد؛ 
يعني سهم س��اير بخش هاي اقتصادي كه در چنين 
شرايط اقتصادي تشنه و نيازمند تسهيالت و سرمايه 

در گردش هستند، از تأمين مالي تقريبًا هيچ است.
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ماليات بر عايدي سرمايه بايد به طور 
همزمان در همه بازارها اعمال شود

علي نصيري اقدم، ماليات بر عايدي سرمايه را يك 
ماليات درآمدي دانس��ت و افزود: اين ماليات بايد 
به طور همزمان بر همه بازارها اعمال شود و در غير 

اين صورت تعادل بازارها را برهم مي زند.
هشتمين همايش ساالنه اقتصاد مقاومتي با عنوان 
»مسكن؛ پيشران توليد« يكم اسفند ماه در وزارت 
راه و شهرس��ازي برگزار ش��د. در نشست سوم اين 
همايش با موضوع »الزام��ات اثرگذاري ماليات بر 
عايدي مسكن در كاهش سوداگري«، علي نصيري 
اق��دم رييس پژوهش��كده امور اقتص��ادي وزارت 
اقتصاد، گف��ت: يك نكته كلي راجع ب��ه ماليات و 
ماليات ستاني وجود دارد و آن هم شلختگي عجيب 
در تقنين و سياست گذاري نظام مالياتي است و در 
كشور به فراخور زمان يك ماليات يا معافيت جديد 
وضع شده است. بايد باب طرح هاي شلخته قانوني 
بسته شود، چراكه به بي كفايتي رييس جمهور منجر 
مي شود. سازمان مالياتي در حال حاضر دچار گيجي 
شده است و نمي داند بايد از چه طريقي ماليات ستاني 
را تنظيم كند. ما هيچ نظام منسجم سياست گذاري 
براي ماليات نداريم و دچار تعدد مراكز تصميم گيري 
در اين زمينه هستيم. نظام آيين نامه داخلي مجلس 
و انواع ش��وراهاي عالي كه حق قانونگذاري دارند، 
به طور موازي يك ماله روي همه قوانين و نظامات 
اجرايي مي كشند كه اينها براي ما خطرناكتر از اين 

است كه فالن پايه مالياتي را داريم يا نداريم.
نص��ري اقدم ادام��ه داد: درباره مالي��ات بر عايدي 
سرمايه س��ه صورت مس��اله اصلي داريم. وظايف 
دولت در متون اوليه اقتصاد همين سه مورد است. 
يك. مساله تخصيص است. به جاي اينكه پولمان 
در توليد برود به سوداگري مي رود. دوم مساله ثبات 
اس��ت. عده اي در تالطمات اقتص��ادي ثروتمند و 
عده اي فقير ش��ده اند. سوم. مساله توزيع درآمدها 
است. اينها را بايد تفكيك كنيم. برخي افراد درآمد 
كمي دارند و مشمول ماليات هستند. اين سه مساله 
را مي خواهيم حل كنيم ولي چه ابزارهايي در اختيار 
داريم. سياست گذاري به معني نگاشت اين ابزارها 
روي اين مسائل است. لذا اگر متناسب نباشد هيچ 

دردي را درمان نخواهد كرد.
وي افزود: درباره تناس��ب اب��زار و هدف بايد گفت 
ماليات ثروت كاركردش ايجاد ثبات اقتصادي است. 
ماليات درآمد خاصيتش توزيع درآمد بهتر است. 
بنابراين اگر مالياتي از سنخ ماليات بر درآمد بود بايد 
براي توزيع درآمد اس��تفاده شود و اگر براي هدف 
ديگري مثل س��وء تخصيص منابع استفاده كنيم 
باخته ايم و اب��زار را دور كرده ايم. ماليات بر عايدي 
از س��نخ ماليات بر درآمد است و كاركرد اصلي اش 
توزيع درآمدهاست. پايه اين ماليات از اين سنخ است 
و نبايد از كاركردش دورش كنيم، كاركردهاي ديگر 
محصول فرعي اس��ت. براي اصالح سوء تخصيص 
منابع يا رف��ع بي ثباتي كالن در صورت اس��تفاده 
از اين ابزار، كار را بدت��ر از قبل مي كنيم. ماليات بر 
درآمدي كه منطبق بر هدف خودش باشد، مي تواند 
هدف هاي ديگري هم داشته باشد اما هدف اصلي 
بايد روشن باشد. بنابراين تعديل تورمي بايد در اين 
ماليات وجود داشته باشد و قبول ندارم كه در ماليات 
توليد تعديل تورمي داشته باشيم. چون اصال معنايي 
ندارد. اين قياس مع الفارق است كه اين ماليات را با 

ماليات بخش توليدي مقايسه كنيم.
رييس پژوهش��كده امور اقتصادي وزارت اقتصاد 
درخصوص اعمال ماليات بر عايدي سرمايه در بازار 
مس��كن گفت: ما با بازار منفكي به نام ملك مواجه 
نيس��تيم كه بگوييم ايزوله ش��ده و با بازار ديگري 
رابطه ندارد. اگر بتوانيد در بازار ملك با ماليات عايدي 
ركود ايجاد كنيد، فشارش به ساير بازارها مي آيد و 
در بهترين حالت بازار سرمايه را دچار تنش شديد 
مي كند. اگر ماليات بر عايدي سرمايه در بخش ملك 
به شرط تورم زدايي داريم حتما بايد ماليات بر عايدي 
سرمايه در بازار سهام به شرط مشابه داشته باشيم.

وي درخصوص نرخ ماليات بر عايدي س��رمايه نيز 
گف��ت: در اين باره به نظر م��ن بايد با كمترين نرخ 
ش��روع كنيم. ماليات بر ارزش افزوده را با 3 درصد 
شروع كرديم و االن به ۹ درصد رسيديم. در حالي 
كه در دنيا باالتر است. اصل اساسي در ماليات هاي 
جديد، تدريج است و مثال با 5 درصد بايد اين طرح را 
پياده كنيم و بانك هاي اطالعاتي مان درست بشود. 
وگرنه به سرنوشت ماليات بر خانه هاي خالي دچار 
مي شود. ماليات جديد مستلزم آموزش و گفت وگو 
است و مردم و سازمان مالياتي بايد با اين ماليات به 
تدريج آشنا شوند. ماليات يك پديده اجتماعي است 

كه نبايد با ايده آل هاي علمي آن را اجرا كرد.
نصري اقدم درخصوص اثرگذاري ماليات بر عايدي 
س��رمايه بر تورم نيز گفت: درباره تورم نيز بايد به 
بحث درونزايي پول توجه كرد. نقدينگي اساس��ا 
درونزا است يعني حسب تقاضاي مردم درخواست 
مي شود و حس��ب منافع بانك توليد مي شود. اگر 
منافع بان��ك ايجاد كند پول را خل��ق مي كند اما 
منوط به وجود قبلي تقاضاس��ت. اگ��ر بازارهايي 
داشته باشيم كه در آنها ماليات بر عايدي سرمايه 
نباشد تقاضا برايش شكل مي گيرد و براي بانك ها 
مستقيم و غيرمستقيم به صرفه است كه پول خلق 
كنند و در اين قس��مت تزريق كنند. يك هشدار 
راجع به دو سه سال اخير اينكه در اين سال ها تورم 
نه ناشي از خلق نقدينگي بانك ها بوده نه ناشي از 
سفته بازي بوده است. بلكه تورم از ناحيه ارز و نوع 
فشار هزينه بوده است نه فشار تقاضا. اگر از جنس 
فشار تقاضا باشد بايد نش��ان دهيم قدرت خريد 
مردم امروز بيشتر از سه س��ال پيش است وگرنه 
از ناحيه تقاضا نبوده اس��ت. رابطه كامال درستي 
در بعضي شرايط از مسير سفته بازي به نقدينگي 
و تورم وجود دارد ك��ه ماليات بر عايدي براي اين 
ش��رايط مي تواند مش��كل را حل كند اما در بقيه 

شرايط چنين امكاني وجود ندارد.
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دستور رهبر انقالب به مجلس درباره تكاليف مازاد بانك ها در بودجه

اعطايتسهيالتبااطمينانبانكهاازبرگشتاصلوسودتسهيالتاست
دفتر امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
با انتش��ار جوابيه اي ضم��ن پاس��خگويي به مطلب 
مورخ 1400/11/13 روزنامه تعادل با عنوان »فش��ار 
غيراصولي بر بانك ها و تورم بيشتر« اعالم كرد؛ اعطاي 
تسهيالت توسط بانك ها بايد به ترتيبي صورت پذيرد 
كه بر اساس پيش بيني هاي مربوط، اصل منابع تأمين 
شده براي تسهيالت و همچنين سود مورد انتظار تحقق 

در مدت معين قابل برگشت باشد. 
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران )شادا(، 

در متن جوابيه دفتر امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد كه 
در پاسخ به مطلب مورخ 1400/11/13 روزنامه تعادل 
با عنوان »فش��ار غيراصولي بر بانك ها و تورم بيشتر« 

منتشر شده است، آمده است: 
 موضوع و ه��دف اصلي ابالغيه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي آسان س��ازي شرايط دريافت تسهيالت بانكي 
بوده اس��ت، ضمن اينكه بر اس��اس ابالغيه صادره به 
بانك هاي دولتي و خصوصي شده صراحتًا مقرر شده 
كه اعطاي تسهيالت مذكور با تأكيد بر رعايت قوانين 

و مقررات مربوط و تصويب اركان اعتباري و مديريتي 
بانك ها صورت پذيرد و در متن ابالغيه فوق الذكر هيچ 
تكليفي در خصوص افزايش س��قف اعتباري به بانك 
تحميل نشده و بانك ها مكلفند در پرداخت تسهيالت 

مديريت منابع و مصارف را مد نظر قرار دهند.
مطابق ماده )1( آيين نامه تس��هيالت اعطايي بانكي، 
اعطاي تسهيالت توسط بانك ها بايد به ترتيبي صورت 
پذيرد كه بر اساس پيش بيني هاي مربوط، اصل منابع 
تأمين شده براي تسهيالت و همچنين سود مورد انتظار 

تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد.  همچنين به 
موجب ماده )۶( آيين نامه مذكور تسهيالت عنداللزوم، 
به تش��خيص بانك، منوط به اخذ تامي��ن كافي براي 
حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط 
مي باش��د. همانطور كه مالحظه مي گردد بر اس��اس 
مواد قانوني مذكور اواًل اعطاي تس��هيالت بانكي بايد 
به گونه اي باشد كه بانك از برگشت اصل و سود مورد 
انتظار تسهيالت اطمينان حاصل نمايد و ثانيًا اين مهم 
منوط به اخذ تامين كافي است. بر اين اساس در ابالغيه 

شماره 1۸04۹2/۶2 مورخ 1400/10/2۹ وزارت امور 
اقتصادي و دارايي عالوه بر اعتبارسنجي و گواهي كسر 
از حقوق، حس��ب مورد اخذ يك برگ چك يا س��فته 
مورد تأكيد قرار گرفته است، ضمن اينكه در خصوص 
كاركنان شركت هاي خصوصي با توجه به رتبه اعتباري 
و مبلغ تسهيالت عالوه بر موارد ياد شده ارايه يك ضامن 
نيز الزامي است. با عنايت به موارد ياد شده ريسك ناشي 
از عدم بازگشت و غير جاري شدن تسهيالت تا حد قابل 

توجهي كاهش مي يابد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رهبرانقالب در نامه اي به مجلس بر عدم تحميل تسهيالت 
تكليفي به بانك ها در چارچوب بررسي و تدوين بودجه 
س��ال 1401 تاكيد كرده اند.  در اين زمينه الزم اس��ت 
كه وضعيت ش��اخص هاي پولي و بانكي بررس��ي شود 
و زمينه كنترل تورم، تس��هيالت بانك ها و بهبود رشد 
سرمايه گذاري و رش��د اقتصادي از طريق حمايت هاي 
بانكي فراهم شود.  مانده تس��هيالت بانك ها كه به رقم 
31۸۸ همت در آذر 1400 رسيده و رشد 51 درصدي در 
يك سال اخير داشته، مطالبات معوق بانك ها با رقم 31۷ 
همت و رشد 42 درصد، پايه پولي 5۶0 همت با رشد 3۷ 
درصدي، نقدينگي 442۷ درصدي با رشد 41 درصدي، 
بدهي دولت به بانك ها با 413 همت و رشد 13 درصدي، 
رشد بدهي دولت به بانك مركزي با رقم 1۶0 همت و رشد 
43 درصدي و تورم باالي 3۶ درصد، همگي شاخص هاي 
پولي و بانكي حكايت از عملكرد بانك ها در مسير خلق پول 
و نقدينگي و فشار بر بانك ها براي تامين نقدينگي مورد 
نياز دولت و بخش هاي اقتصادي است. اين در حالي است 
كه رشد سرمايه گذاري منفي و رشد اقتصادي زير 3 درصد 
است و فشار بيشتر بر بانك ها عمال كمكي به اقتصاد و ايجاد 
و توسعه و اشتغال و خروج از ركود نكرده است بلكه تنها 
تورم بيشتر و ناترازي بانك ها را موجب شده است. براين 
اساس، نمايندگان مجلس بايد نامه رهبر انقالب به مجلس 
و تاكيد بر كنترل تس��هيالت تكليفي را مورد توجه قرار 
داده و مانع از خلق پول و نقدينگي و رشد مانده تسهيالت 
و تس��هيالت تكليفي بانك ها و تورم بيشتر شوند. مانده 
تسهيالت و عملكرد سال هاي اخير بانك ها نشان مي دهد 
اساسا حدود ۷0 درصد تسهيالت بانكي براي سرمايه در 
گردش بخش هاي مختلف اقتصادي مصرف ميشود كه 
اين نشانگر ماهيت كوتاه مدت نظام تسهيالت دهي در 
بانك هاي ايران و از طرفي تش��نگي بخش هاي مختلف 
اقتصادي است. اما از سوي ديگر، دولت براي انجام برخي 
فعاليت هاي عمراني، مخارج دولت��ي، بودجه عمومي، 
خريدها و عمليات اجرايي، به بانك ها تكليف مي كند كه 
منابعي را در اختيار دستگاه هاي اجرايي مختلف قرار دهند. 
اين موضوع باعث شده كه در سال هاي اخير بدهي دولت 
به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات معوق، 
بدهي بسياري از دستگاه هاي اجرايي به بانك ها افزايش 
يابد و در نتيجه بخشي از منابع بانك ها عمال قفل شده است 

و امكان تسهيالت دهي به بخش هاي اقتصادي ندارند. 
آمارها نشان مي دهد كه بيش از ۶00 همت بدهي دولت 

به سيس��تم بانكي، 140 همت بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي، 140 همت مطالبات معوق بانكي، وجود دارد كه 
عامل عمده قفل شدن بخشي از منابع بانك ها بوده است. 
همچنين در سال هاي اخير بخشي از سپرده هاي بانكي نيز 
بابت خريد اوراق مالي دولت اختصاص يافته و از اين طريق 
كسري بودجه دولت از طريق سپرده هاي بانكي و خريد 
اوراق مالي تامين شده است و سهم اوراق مالي و همچنين 
بدهي دولت به بانك ها در ترازنامه بانك ها افزايش يافته و 

ناترازي بانك ها را افزايش داده است. 

واكنش خاندوزي به نامه رهبري به مجلس
خاندوزي وزير اقتصاد در واكنش به نامه رهبري به مجلس 
در توييتي نوش��ت: در يادداشِت چندروز قبل از افزايش 
1000همت تسهيالت تكليفي بانك ها در بودجه آينده 
انتقاد كرده بودم. امي��دوارم نمايندگان محترم با توجه 
به هش��دار امروز رهبر معظم، از تشديد ناترازي بانك ها 
و آس��يب به برنامه ضدتورمي دولت جلوگيري كنند. با 
هدايِت اعتبار موافقيم اما نه به شيوه گذشته. تسهيالت 
تكليفي حجم بزرگي از تس��هيالت بلندمدت 10 و 20 
س��اله در قالب هاي مختلفي از جمله وام مسكن )400 
هزار ميليارد تومان(، وام وديعه مسكن )مجموعا ۶0 هزار 
ميليارد تومان(، وام ازدواج )140 هزار ميليارد تومان(، وام 
فرزندآوري )50 هزار ميليارد تومان(، وام اشتغال نهادها 
و ... )حدود 200 هزار ميليارد تومان( و ... و در كل 13۹0 
هزار ميليارد تومان تس��هيالت ب��ه نظام بانكي تحميل 
شده است.  تسهيالت دهي بانك ها نشان مي دهد اساسا 
حدود ۷0 درصد تسهيالت بانكي براي سرمايه درگردش 
بخش هاي مختلف اقتصادي مصرف مي شود كه نشان 
مي دهد به دليل رشد هزينه هاي توليد، تورم، چند برابر 
شدن نرخ ارز و... نياز واحدهاي اقتصادي براي ادامه حيات 
و روي پا ماندن به تسهيالت بانكي رشد زيادي داشته باشد. 

رشد »مانده تسهيالت« در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ 
هزار ميليارد تومان بوده است 

 قرار گرفتن اقتصاد كشور در سيكل هاي تورمي مخرب 
ناشي از بار شدن چنين تسهيالت تكليفي عظيمي به نظام 

پولي كشور، عمال نظام اقتصادي را دچار پديده اقتصادي به 
نام »ابرتورم« مي كند كه بزرگترين آسيب آن در درجه اول 
به مردم و توليد در بخش هاي واقعي اقتصاد وارد مي شود.

افزايش 5۹ درصدي تسهيالت بانكي در 10 ماه نخست 
سال 1400 كمكي به رشد اقتصاد، سرمايه گذاري، خريد 
كاال نكرده و تنها عامل خلق پول و نقدينگي و تورم بيشتر 
است. در نتيجه تسهيالت تكليفي نيز تنها مخارج دولت را 
پوشش مي دهد و به كارايي و بهره وري و رشد اقتصادي 
كمك نخواهد كرد. در نتيجه بايد مانع از ناترازي بانك ها و 
رشد بدهي دولت به بانك ها شويم و منابع بانك ها را نبايد 
قفل كرد و صرف اموري كرد كه قادر به رشد اشتغال و ايجاد 
و توسعه نيست.  رش��د 5۹ درصدي تسهيالت بانكي به 
رشد اقتصاد، تقاضاي خريد كاال و سرمايه گذاري ها كمك 
نكرده است و سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در 
گردش در همه بخش هاي اقتصادي در 10 ماهه امسال 
مبلغ 1520 هزار ميليارد تومان معادل ۶۶.3 درصد كل 

تسهيالت پرداختي است. 
تسهيالت پرداختي بانك ها در 10 ماهه سال 1400 به 
بخش هاي اقتصادي 22۹۶ هزار ميليارد تومان بوده كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۸55 هزار ميليارد تومان، 
معادل 5۹.4 درصد افزايش نشان مي دهد. اين رشد باالي 
تسهيالت دهي بانك ها نش��ان مي دهد كه ادامه حيات 
واحدهاي اقتصادي در ش��رايط ركود، تحريم ها، كرونا و 
مشكالت اقتصادي و چالش هاي موجود كشور، همچنان با 
تزريق شديد نقدينگي و رشد باالي تسهيالت بانكي امكان 
پذير شده و با وجود رشد باالي تسهيالت دهي بانك ها، 
همچنان س��رمايه در گردش سهم باالي ۶۶ درصدي از 
كل تسهيالت دارد كه به معناي تالش براي حفظ توليد و 
ادامه حيات و روي پا ماندن واحدهاي اقتصادي است تا با 
جذب پول بيشتر از سوي بانك ها بتوانند سود تسهيالت 
سال هاي قبل را پرداخت كرده و تورم موجود را پوشش 
دهند و حقوق پرسنل و هزينه تامين مواد و هزينه هاي 

اداري و كسب وكار را پرداخت كنند.
در نتيجه با وجود رشد 5۹ درصدي تسهيالت بانكي در 
سال 1400 مانند سال هاي قبل، تزريق پول بيشتر عمال 
به افزايش سهم ايجاد و توسعه و تعميرات و خريد كاالي 

شخصي منجر نشده و سرمايه در گردش همچنان سهم 
خود را حفظ كرده اس��ت. از س��وي ديگر بخش عمده و 
نزديك به 42 درصد تسهيالت به بخش خدمات تزريق 
شده است و سهم صنعت و معدن همچنان همان سهم 
30 درصدي سال هاي قبل اس��ت و جالب اين است كه 
بخش عم��ده وام هاي بخش صنعت نيز به س��رمايه در 
گردش يعني تامين هزينه هاي مواد و حقوق و هزينه هاي 
اداري اختصاص يافته و به ايجاد و توسعه واحدهاي جديد 
اختصاص نيافته است. تنها 1۹ درصد تسهيالت بانكي را 
ايجاد و توسعه در بخش صنعت تشكيل داده و ۷۹ درصد 

را سرمايه در گردش تشكيل داده است.
اين وضعيت نشان مي دهد كه رشد باالي تسهيالت بانكي 
عمال به رشد ايجاد و توسعه و فناوري و تقاضاي كاالهاي 
توليد داخلي و رشد س��رمايه گذاري و توسعه اقتصادي 
كمكي نمي كند و تنها روي پا ماندن واحدهاي اقتصادي 

هدف بوده است.
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
همه بخش هاي اقتصادي در 10 ماهه امسال مبلغ 1520 
هزار ميليارد تومان معادل ۶۶.3 درصد كل تس��هيالت 

پرداختي است.
س��هم ايجاد واحدها و فازهاي جديد نيز به 11.3 درصد 
تسهيالت رسيده كه معادل 2۶0 هزار ميليارد تومان بوده 
است. سهم توس��عه واحدهاي اقتصادي نيز با 1۷4 هزار 
ميليارد تومان به ۷.۶ درصد كل تسهيالت بانكي رسيده 
است. سهم تعميرات نيز با رقم 51 هزار ميليارد تومان به 

2.2 درصد كل تسهيالت بانكي رسيده است.
بر اين اساس سهم ايجاد و توسعه و تعميرات كه به نوعي 
به راه اندازي واحدهاي اقتصادي مي انجامد و بازسازي و 
نوسازي واحدهاي اقتصادي را كمك مي كند، روي هم 

21.1 درصد كل تسهيالت بانكي را شكل داده است.
از سوي ديگر، سهم خريد كاالي شخصي به ۷ درصد كل 
تسهيالت بانكي رسيده كه مي تواند به رشد تقاضا براي 
كاالهاي توليدي كمك كند و رقم آن معادل 1۶0 هزار 
ميليارد تومان بوده است. همچنين سهم خريد مسكن به 
رقم اندك 1.5 درصد كل تسهيالت بانكي با رقم 35 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نشان دهنده ادامه ركود نسبي در 

بخش مسكن و بازار معامالت ملك و مسكن و زمين است.
همچنين سهم بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيالت 
بانكي نيز معادل 125 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت 
به رقم بزرگ 22۹4 هزار ميليارد توماني كل تسهيالت 

بانكي معادل 5.4 درصد كل تسهيالت بانكي بوده است.
حجم نقدينگ��ي از 3۹21 همت در م��رداد 1400 و ماه 
پاياني دولت روحاني به رقم 442۷ همت در آذرماه 1400 
رسيده و در فاصله 4 ماه اول دولت رييسي معادل 12.۹ 
درصد رشد كرده است كه حكايت از آن دارد نه تنها ميزان 
رشد نقدينگي در اين مدت مهار نشده بلكه همچنان بر 
شتاب و رشد روز افزون آن اضافه شده است. به  طوري كه 
در اين دوره 121 روز يا 4 ماه ش��هريور ت��ا آذر 1400 در 
مجموع 50۶ هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه 
ش��ده و روزانه به  طور ميانگين 41۸2 ميليارد تومان به 
نقدينگي اضافه شده است. به عبارت ديگر، حتي تصميم 
دولت ها مبني بر كاهش استقراض و برداشت از بانك ها 
و بانك مركزي، نتوانسته بر ميزان خلق پول، نقدينگي، 
سپرده هاي بانكي و تسهيالت بانكي اثر گذاشته و از رشد 
آن بكاهد. لذا به نظر مي رسد كه واقعيت هاي اقتصاد ايران، 
شرايط اقتصادي، مشكالت س��اختاري، بهره وري، نياز 
واحدهاي اقتصادي به سرمايه در گردش، عمليات بازار 
بين بانكي، عملكرد بانك ه��ا و... فراتر از اراده دولت براي 
كنترل نقدينگي و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدينگي و 
همچنين رشد تورم ادامه دارد. شاخص تورم نيز در آذرماه 
نسبت به اسفند ۹۹ معادل 2۸.۶ درصد رشد كرده است و 
نشان مي دهد كه همچنان تورم ساختاري و مزمن اقتصاد 
ايران را آزار مي دهد. گزيده هاي پولي و بانكي آذر 1400 
كه توس��ط بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه 
نقدينگي در آذر 1400 به رقم 442۷ همت رسيد كه رشد 
2۷ درصدي در ۹ ماه اول سال 1400 و رشد 41 درصدي 
نسبت به آذر 13۹۹ داشته است. پايه پولي نيز به رقم 5۶0 
همت رسيده كه رش��د 22 درصدي در ۹ ماه اول سال و 
رشد 3۷ درصدي در يك سال اخير داشته است. از اين رقم 
153 همت را بدهي بانك ها به بانك مركزي تشكيل داده 
كه رشد 31 درصدي در ۹ ماه اول داشته است. 4۹3 همت 
نيز مربوط به خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است 
كه به معناي انتشار رالت در مقابل درآمد ارزي دولت است 
كه هنوز يا وصول نش��ده و يا در بازار به فروش نرفته و در 
نتيجه در مقابل اين ارز در بانك مركزي يا در خارج كشور، 
رالو منتشر شده و در اختيار دولت قرار گرفته و دولت آن را 

خرج مصارف و مخارج خود كرده است.

خاندوزي: نمايندگان  از تشديد ناترازي بانك ها و آسيب به برنامه ضدتورمي دولت جلوگيري كنند 

كنترل تسهيالت تكليفي براي مهار تورم 

جوابيه



بازار س��رمايه طي چند روز در ادامه خبرهاي مثبتي كه 
روزهاي گذشته از مذاكرات منتشر شد، كامال رنگ و بوي 
توافق به خود گرفته بود و شاهد اقبال سرمايه گذاران به 
س��مت صنايعي بود كه اغلب آنها را با نام صنايع برجامي 
مي شناسيم. گروه بانكي و خودرويي اين روزها به تنهايي 
شاخص بورس را حفظ كردند و مانع از ريزش سنگين آن 
شدند درحالي كه ديگر صنايع روندي متعادل و منفي را در 
پيش گرفته بودند. با وجود اين اتفاقات اما همچنان تغيير 
فاحشي را در ارزش معامالت نداشتيم و خروج پول افراد 
حقيقي نيز نسبت به روزهاي كاري گذشته افزايش يافت 
كه نش��ان از عدم خوشبيني و احتياط معامله گران دارد. 
داغ ش��دن بحث برجام و توافق براي فعاالن بازار سرمايه 
يادآور دوراني اس��ت كه بورس روزهاي خوشي را پشت 
سر نگذاشت اما كمي صبر باعث شد كه سهامداران گروه 
بانك و به خصوص خودرو با سود قابل توجهي مواجه شوند.

    بازارها توافق را جدي گرفتند
يكي از شديدترين واكنش ها به خبرهاي مثبت برجامي، 
واكنش دالر بود. دالر كه روز يكش��نبه كار خود را حوالي 
۲۶۸۰۰ تومان ش��روع كرده بود، با انتش��ار اين خبرها تا 
انته��اي روز با س��رعت بااليي به ۲5 تومان رس��يد و روز 
گذش��ته نيز دوباره روندي نزولي به خود گرفته و به مرز 
۲4 هزار تومان نزديك ش��ده است. هرچند كه امروز اين 
قيمت كمي افزايش يافت و دوباره به انتهاي روز پنجشنبه 
رسيد اما همچنان فاصله زيادي با سقف خود دارد. اين روند 
نزولي در قيمت دالر مي تواند باعث ايجاد واكنش صنايع 
مختلف شود. انتظار مي رود در صورت وجود يك معامالت 
منطقي در بازار، صنايع دالري واكنش منفي و صنايع ريالي 
واكنش مثبت به اين اتفاق نشان دهند. به طور كلي شرايط 
پيش آمده مي تواند فرصت خوبي براي صنايع موسوم به 
صنايع برجامي مانند صنعت خودرو و بانك باشد. نزديك 
شدن به توافق و كاهش قيمت دالر مي تواند مسير را براي 
صعود سهام اين گروه ها هموار كند. بازار نفت نيز در آخرين 
روزهاي هفته ميالدي، با وجود افزايش تشديد ميان روسيه 
و اوكراين و افزايش قيمت انس جهاني طال، با نگاهي جدي 
به احتمال بازگشت نفت ايران، روندي نزولي به خود گرفت 
و از سقفي كه ثبت كرده بود، عقب نشيني كرد. برآيند اين 
دو اتفاق باعث شد كه امروز سهامداران به سمت صنايع 
برجامي كوچ كنند و ديگر صنايع اقبال خاصي نداش��ته 
باش��ند به طوري كه امروز شاخص گروه خودرويي ۲.۳۷ 
درصد و ش��اخص گروه بانك ۲.5۱ درص��د افزايش يابد 

درحالي كه ديگر صنايع اكثرا با كاهش همراه بودند.

   ريزش دالر براي بورس خطرناك است؟
همان ط��ور ك��ه افزاي��ش ش��ديد قيم��ت دالر تبعات 
جبران ناپذيري براي اقتصاد كش��ور دارد، ريزش شديد 
آن نيز مي تواند مشكالت بسياري را ايجاد كند. در اقتصاد 
چندين سال گذشته كش��ور كه تحريم هاي بسياري بر 
صنايع مختلف اعمال شده است، بسياري از شركت ها با 
بهبود روند عملياتي همراه نبودند و حتي افزايش استهالك 
ماشين آالت، باعث كاهش توانايي توليد آنها شده، اتفاقي 
كه در صورت هاي مالي بسياري از شركت ها مشهود است. 
در اين بين افزايش قيمت دالر باعث شد كه سودآوري آنها 
صرفا به صورت ريال��ي افزايش يابد و يكي ديگر از عوامل 
مهم ني��ز كاهش قيمت محصوالت ايران��ي در بازارهاي 
جهاني بود كه تقاضا را براي آنها افزايش داده است. حال 
در صورت ايجاد يك توافق جديد و كاهش شديد قيمت 
دالر، اين اهرم نيز از بين مي رود و تقويت پول ملي باعث 
مي شود كه آن تقاضا براي محصوالت در بازارهاي جهاني 
كاهش يابد. بنابراين در صورتي كه سياست گذاران پولي 
پس از دس��تيابي به منابع ارزي و صرفا به هدف سركوب 

قيمت دالر همچون سال هاي ۹4 و ۹5 شروع به ارزپاشي 
و پايين نگه داشتن قيمت دالر كنند درحالي كه تورم به 
واسطه مش��كالت داخلي اقتصاد همچنان پابرجاست، 
ممكن است بخش صادراتي كش��ور با مشكالت زيادي 
براي فروش محصوالت خود در بازارهاي جهاني مواجه 
شود. با وجود افزايش خوبي كه گروه هاي ذكر شده در بازار 
امروز داشتند اما همچنان ردپاي احتياط بسيار به چشم 
مي خورد. به نظر مي رس��د اين روزها فعاالن بازار بيش از 
هر زماني منتظر وقوع اتفاقي مهم هستند كه شرايط عدم 
اطمينان چند سال گذشته را رفع كند و سرمايه گذاران 

با خيالي آسوده تر نسبت به آينده اقدام به فعاليت كنند.

    حال بازار زياد خوب نيست
حميدرضا محمودي، كارشناس بازارسرمايه در خصوص 
وضعيت بازار مي گويد: با توجه به اينكه نزديك به تحقق 
توافق هس��ته        اي و احياي برجام هستيم مسلما اثري كه 
توافق مي تواند داشته باشد در ابتدا روي نرخ ارز است و بعد 
از آن هم تاثير كاهشي روي نرخ نفت خواهد گذاشت، در 
نتيجه اگر منابع ارزي در اختيار دولت قرار بگيرد، احتمال 
كاهش نرخ ارز در ميان مدت وجود دارد و نهايتا چشم انداز 
رشدي براي ارز ديده نخواهد شد. از طرف ديگر آمار تورم 
امريكا طبق آخرين گزارش ها باالي ۷ درصد بوده است و 
احتمال اتخاذ سياس��ت هاي انقباضي شديد و باال بردن 
نرخ بهره، نه تنها در امريكا بلكه توسط بانك مركزي اروپا 
هم وجود دارد. كاموديتي ها هم رشدي نداشته  و شاخص 
VIX باالي بيست واحد قرار گرفته است، در نتيجه با توجه 
به خروج منابع از تاالر شيشه        اي و اينكه پولي در بازار نيست 
و همچنين باال بودن نرخ سود، وضعيت كلي بازار خوب 
نيست. وي ادامه مي دهد: از طرفي، پايان سال  هم نزديك 
است و احتماال فشار فروش اعتباري ها و تسويه كار گزاري ها 
را هم در پيش داريم، اما براي آن دسته از سهامداراني كه 
مي خواهند در بازار حضور داشته باش��ند يا به بازار ورود 
كنند، صنايع بانكي، خودرويي و همچنين حمل ونقل كه 
ريال محور هستند و با توجه به پول محدودي كه در بازار 
وجود دارد امكان رش��د تحت تاثير اخبار مذاكرات وجود 
دارد، اما درباره ساير بازار اينكه مي گوييم اخبار پيش خور 

شده اند و احتمال رشد روي ساير صنايع كمرنگ        تر است. 
رضا جعفري، كارشناس بورسي نيز مي گويد: مذاكرات 
هسته اي فعال به اين سمت رفته است كه به نتيجه خواهد 
رسيد  و در نتيجه آن قيمت دالر افت كرده است و همچنين 
قيمت خيلي از سهم ها در اين مقطع روند نزولي داشته اند، 
بنابراين تا حدودي با ف��رض اينكه مذاكرات بين المللي 
احياي برجام به نتيجه خواهد رسيد، بازار سهام و قيمت 
دالر خودش��ان را تطبيق داده اند. اگر مذاكرات به نتيجه 
برسد شايد دالر تا  درصدي محدود بازهم افت كند و شايد 
نوسان مقطعي هم در بازار داشته باشيم اما عمده بحث روي 
اين مساله است كه مذاكرات بين المللي احياي برجام به 
نتيجه مي رسد و افت دالر روي اين موضوع تا االن هم در 
بازارها لحاظ شده است، اما اين ابهام بازهم بر بازار سنگيني 
مي كند و سرمايه گذاران فعال ترجيح مي دهند چه در خريد 
و چه در ورود به بازار صبر كنند تا به طور مشخص و قطعي 
نتيجه مذاكرات بين المللي احياي برجام كامال مشخص 
شود. وي توضيح مي دهد: فارغ از بحث مذاكرات هسته        اي از 
جمله ابهامات ديگر كه جزو دغدغه و نگراني هايي است كه 
در مشاركت سرمايه گذاران و ورود منابع به بازار تاثيرگذار 
است، قيمت هاي جهاني اس��ت. درخصوص چشم انداز 
سال جديد ميالدي كه نرخ بهره را بانك هاي مركزي دنيا 
از قرار معلوم طي چند مرحله افزايش خواهند داد، اين هم 
گزينه اي است كه روي بازار ما سنگيني مي كند. در نهايت 
اين عوامل باعث مي شود كه تا به نتيجه رسيدن مذاكرات 
هسته        اي و رفع ديگر ابهامات، سرمايه گذاران جانب احتياط 
را رعاي��ت كنند و در كل بازار ما فعال در وضعيت خنثايي 
قرار دارد و انتظار مي رود در همين محدوده فعلي نوسانات 
خيلي جزئي داشته باشد و شاهد روند مثبت رو به باال يا رو به 
پايين نباشيم. در نهايت رضا محمدي، كارشناس بازارهاي 
مالي نوشت: در حالي اين روزها اخبار پيرامون احياي برجام 
قوت گرفته كه سرنوشت تمام بازارهاي سرمايه گذاري به 
نوعي با نتايج اين مذاكرات گره خورده بازار سرمايه نيز از 
آن مستثني نيست. در چنين شرايطي سوال مهم اين است 
كه آيا دستيابي به توافق هسته  اي و احياي برجام به نفع 
بازار سرمايه و بورس تهران خواهد بود يا به اين بازار لطمه 
مي  زند؟ اخبار و سيگنال  هاي برآمده از هر دور مذاكرات 

رس��مي بين ايران و غرب، منج��ر به تصميم گيري  هاي 
سرمايه  گذاري مجزا و جديدي در بورس تهران شده و اميد 
و انتظارات متفاوت سهامداران از نتايج مذاكرات و به  تبع 
آن اثرات محتمل توافق يا عدم توافق بر اقتصاد و صنايع 
مختلف كشور، همواره باعث شده است معامالت سهام در 
اين دوره هاي زماني با هيجانات خاص خود همراه باشد. 
هم  اكنون با ادامه يافتن مذاكرات ايران و گروه ۱+4 موسوم 
به مذاكرات احياي برجام، اخباري مبني بر مثبت بودن 
روند مذاكرات و توافق احتمالي به بازارهاي مالي تزريق 
شده است. در اين ميان برخي از فعاالن بازار معتقدند در 
صورت تحقق برجام با توجه به كاهش انتظارات تورمي و 
احتمال افت نرخ دالر، بازارهاي مالي وارد ركود مي شوند 
و بازار سرمايه نيز افت محسوسي خواهد داشت. در سمت 
مقابل نيز گروهي از فعاالن بازار سرمايه معتقدند بازگشت 
مجدد به برجام به نفع بازار سرمايه بوده و با توجه به تجارب 
و اتفاقات سال هاي گذشته مي توان گفت اثر اين رويداد 
سياسي بر وضعيت مالي، فروش و سود سازي صنايع، براي 
برخي با سرعت زياد و براي صنايع ديگر با سرعت كمتر 
نمايان خواهد شد. اما نكته مهم درباره مذاكرات احياي 
برجام، كيفيت توافقي است كه حاصل خواهد شد؛ چنانچه 
اين توافق با عمر محدود باشد، اثرات مثبتي كه انتظارات 
بر آن شكل گرفته، رخ نخواهد داد. اين در حالي است كه 
با اجراي توافق جامع و پايدار و با طول عمر زياد، مي توان 
به ورود بسياري از سرمايه  گذاران خارجي به كشور و توجه 
آنان به صنايع پر پتانسيل اميدوار بود و درنتيجه، بسياري از 
صنايع كشور ازجمله پتروشيمي، فلزات، برق و خودرو كه 
نيازمند سرمايه  گذاري مجدد و توجه هستند؛ با اين رويداد، 
در وضعيت بهتري قرار گيرند. اما كارشناسان اقتصادي در 
بررسي وضعيت تمامي بازارهاي سرمايه گذاري عقيده 
دارند، درصورت تحقق توافق در مذاكرات برجام، بازار 
سهام نسبت به بازارهاي رقيب خود بيشترين بهره و 
سود را در بلندمدت خواهد برد. همچنين تاكيد دارند كه 
به طور كلي تاثير رفع تحريم ها در اقتصاد باعث كاهش 
تورم، افزايش اش��تغال، افزايش صادرات، بهبود بازار 
سرمايه، كاهش نوسانات نرخ ارز و بهبود تراز تجاري و 

تراز سرمايه در اقتصاد كشور خواهد شد.
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بهبود ارزش سهام گروه بانكي 
DPS بدون تأثير در

دي��وان عدالت اداري طي حكمي با ابطال بخش��نامه 
س��ازمان كل امورمالياتي كشور، تس��عير دارايي هاي 
ارزي را از پرداخت ماليات معاف كرد. اكنون مطابق اين 
حكم ذخاير مالي س��ال گذشته بانك ها به حالت قبل 
بازخواهد گشت، همچنين اين مساله بر سودآوري آنها 
نيز طي سال هاي آتي اثر خواهدگذاشت، اكنون براي 
بررسي بيشتر اين مصوبه و تاثير آن بر سهام گروه بانكي 
گفت وگويي با كارش��ناس اين حوزه داشتيم. مهدي 
دلبري كارشناس ارشد بازارسرمايه درخصوص تاثير 
معافيت مالياتي تسعير دارايي هاي ارزي بر سهام گروه  
بانكي، اظهار كرد: شركت هاي بورسي كه دارايي ارزي يا 
خالص دارايي آنها مثبت باشد، به تبع از اين مصوبه منتفع 
خواهند شد. او افزود: از آنجايي كه اين نوع درآمدهاي 
ارزي جري��ان نقدي قابل توجه��ي را در كوتاه مدت به 
وجود نمي آورند، و از سوي ديگر به سبب مسائل سياسي 
دست يابي به منابع مالي با محدوديت مواجه است، پس 
بنابراين درآمد و سودهاي ناشي از تسعير ارز بنگاه ها نيز 
از كيفيت پاييني برخوردار خواهد بود. اين كارشناس 
ارش��د بازارسرمايه تصريح كرد: براس��اس منطق، آن 
قسمت از سود ش��ركت ها كه از نظر گزارشات مالي يا 
جريان نقدينگي در سطح پاييني از لحاظ كيفيت سود 
قرار گيرند، ماليات ستاني از آنها به ضرر سهامداران خواهد 
بود. دلبري تاكيد كرد: در تسعير ارز دارايي ها، سهامداران 
سودي را كسب مي كنند كه در دفاتر محاسبه مي شود، 
كه اين امر از نظر جريان نقدينگي عملياتي كمكي به 
ش��ركت هاي بورس��ي نمي كند. او بيان كرد: معافيت 
مالياتي تس��عير دارايي هاي ارزي، ش��رايط بهتري را 
براي وام دهي و ش��فافيت صورت هاي مالي شركت ها 
فراهم مي آورد. اين كارشناس ارشد بازارسرمايه گفت: 
براساس اصول و چارچوب هاي مسائل اقتصادي منظور 
از درآمدهاي بي كيفيت، درآمدهايي است كه منجر به 
ايجاد جريان نقدي عملياتي نمي شوند و قابليت تكرار 
ندارن��د. دلبري گفت: اخذ تصميمات��ي مبني  بر عدم 
دريافت ماليات از تسعير دارايي هاي ارزي سبب افزايش 
مطالبات، بهبود ارزش سهام  گروه بانكي، افزايش ميزان 
وام دهي و ساير موارد خواهد شد. او در پايان در رابطه با 
تاثير معافيت مالياتي تسعير دارايي هاي ارزي بر سود 
حاصله از مجامع، گفت: اين بخشنامه تاثيرچنداني بر 
سود حاصل از تقسيم در مجامع گروه بانكي نخواهد 
داشت، زيرا معمواًل بانك مركزي در ابالغيه موافقت با 
برگزاري مجامع عادي بانك ها، اين قسمت از درآمدها 

را از تقسيم سود حذف مي كند.

دستكاري شاخص كل
 واقعيت دارد؟

اقتصادآنالين| شاخص كل بورس در واقع روند كلي 
حركت بورس اوراق بهادار را نشان مي دهد. همواره امكان 
دستكاري در قيمت سهام و شاخص  كل بورس از طريق 
تخلف در سفارش گذاري و برخي محدويت هاي معامالتي 
وجود دارد اما نمي توان مستقيما روند شاخص كل را تغيير 
داد. اميرمحمد گلواني، كارش��ناس اقتصادي به بررسي 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و گفت: 
ش��اخص كل بر مبناي معيار وزني الس��پيرز قرار دارد، 
مي توان گفت شاخص كل، شاخصي وزني است. در واقع 
وزن ها ارزش بازاري شركت ها هستند به اين معنا كه هر 
چقدر ارزش بازاري شركت ها بيشتر باشد، وزن و اهميت 
بيشتري در شاخص كل دارند. بنابراين، تاثير رشد يا افت 
آنها بر شاخص كل بيشتر است. وي افزود: به لحاظ فني و 
فرمولي امكان دستكاري شاخص كل وجود ندارد. با توجه 
به اينكه صندوق هاي شاخصي در بازار سرمايه وجود دارند 
در صورت دستكاري شاخص كل، اين صندوق ها انحراف 
ايجاده ش��ده را به وضوح نشان مي دهند. اين كارشناس 
اقتصادي بيان كرد: اما موضوعي كه به عنوان دستكاري 
شاخص كل در بازار عموميت يافته، وضعيتي است كه در 
آن اكثريت بازار با افت همراه مي شوند اما با رشد نمادهاي 
شاخص ساز، ش��اخص كل با رشد همراه شده يا افت آن 
به حداقل مي رس��د. وي افزود: دس��تكاري در شاخص 
كل به موجب آنكه همچنان دولت نقش بزرگي در بازار 
سرمايه دارد، شدني است. دولت، سهام قابل توجهي در 
شركت هاي بزرگ بازار س��رمايه كه اغلب پتروشيمي، 
پااليشي، فلزي و معدني هستند، دارد. بنابراين با اعمال 
نفوذ در اين ش��ركت ها مي تواند مانع افت قيمت سهام 
شركت هاي مذكور شده و از طرفي ديگر شاخص سازي نيز 
انجام دهد. گلواني خاطرنشان كرد: اما بايد اين نكته را در 
نظر داشت كه روند شاخص كل را نمي توان دستكاري كرد. 
روند شاخص كل بر مبناي واقعيت هاي اقتصادي است و 
حتي دولت هم نمي تواند آن را تغيير دهد. دولت ها تنها 
مي توانند از طريق نوسانات چند روزه روند شاخص كل را 

مختل كنند اما توان تغيير و معكوس كردن آن را ندارند.

به روزرساني شماره شباي ۲ ميليون 
سهامدار بانك هاي ادغامي

غالمرضا ابوترابي، نايب رييس هيات مديره سمات در 
مورد تغيير شماره شباي حس��اب بانك هاي ادغامي، 
افزود: ش��ماره ش��باي جديد يك ميليون و 44۰ هزار 
سهامدار ۲ بانك ادغامي )انصار و قوامين( در بانك سپه 
در سامانه هاي سهام عدالت و سجام به روز رساني شد. 
وي اظهار داش��ت: پيش از اين نيز شماره شباي ۶۳۳ 
هزار سهامدار ۳ بانك ادغامي )كوثر، حكمت ايرانيان و 
مهر اقتصاد( در بانك سپه در سامانه هاي سهام عدالت و 
سجام به روز رساني شده بود. نايب رييس هيات مديره 
سمات تصريح كرد: سهامداران بانك هاي ادغامي نيازي 
به مراجعه به سامانه سجام و انجام هزينه جهت ويرايش 
و درج شماره شباي جديد خود ندارند. وي با بيان اينكه 
بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت سال 
گذشته نتوانستند سود سال ۱۳۹۸ خود را دريافت كنند، 
افزود: اين افراد بايد هر چه سريعتر ثبت نام و احراز هويت 
خود را در سامانه سجام sejam.ir انجام دهند تا بتوانند 

سود سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دريافت كنند.

سهام عدالت، مغفول مانده 
بزرگ قانون بازار

بورس نيوز| محمدرضا حسيني حقوقدان بازار سرمايه 
در اين خصوص بيان كرد: موضوع سهام عدالت از لحاظ 
مقرراتي كه بر اين حوزه حاكم است، موضوع پيچيده اي 
است. با توجه به آنكه بخشي از مقررات نحوه اعمال حقوق 
مالكانه دارندگان سهام عدالت، به تصميمات شوراي عالي 
بورس موكول شده اس��ت. وي ادامه داد: سازگاري اين 
مقررات با قانون تجارت، خود موجب ابهام در مقررات 
حاكم بر سهام عدالت شده است. به نظر مي رسد شوراي 
عالي بورس اختيارات زيادي در بخش س��هام عدالت 
پيدا كرده و موجب تشديد ابهام مقررات گذاري و نظام 
حاكم بر مباحث مربوط به سهام عدالت شده است. اين 
كارشناس حقوقي بازارسرمايه افزود: بهتر بود مباحثي 
كه نياز به اصالح قانوني دارد، به جاي آنكه در مصوبات 
شوراي عالي بورس لحاظ شوند، در پيش نويس اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار مطرح مي شد. اين امكان وجود 
داش��ت كه قانونگذاري بخشي از شركت هاي سرمايه 
پذير س��هام عدالت از ساير ش��ركت هاي سهامي جدا 
شود و در طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار به صورت 
يك طرح فوريتي به مجلس ارايه شود تا موضوع حل و 
فصل شود. حسيني تصريح كرد: نكته اينجاست كه در 
حال حاضر مصوبات مختلفي در باب اينكه چه شخصي 
به عنوان نماينده شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت در مجامع شركت هاي سرمايه پذيرحضور 
پيدا كرده و حق راي دارد، وجود دارد. بر اس��اس قانون 
تجارت، قاعدتًا بايد شركت هاي سرمايه گذاري سهام 
عدالت، هيات مديره اي انتخاب كند و اين هيات مديره، 
نماينده انتخاب كند و اين نماينده در مجامع شركت هاي 
س��رمايه پذير حضور پيدا كرده و آنجا حق راي خود را 
اعمال كند؛ اما بر اس��اس مصوبه اي كه سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در دي م��اه ۱4۰۰ ابالغ ك��رده، اعالم 
شده دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط )كه تشخيص اين 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط هم با ابهام مواجه است(، با 
هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، موقتًا به جاي 
هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت، در مجامع شركت هاي سرمايه پذير حضور پيدا 
مي كنند و از جانب سهامداران عدالت، آنجا اعمال حق 
راي مي كنند. اين حقوقدان بازار سرمايه تصريح كرد: 
اين موضوع هم با قانون تجارت و هم حقوق سهامداران 
عدالت، مغايرت دارد. ضمن اينكه متن مصوبه هم منتشر 
نشده و به ابهامات و عدم شفافيت موضوع، انتقاد وارد 
است. كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت هم منتقد اين موضوع هستند؛ چرا كه عمال از دور 
تصميم گيري خارج شده اند. حسيني در پايان بيان كرد: 
به هر حال بحث سهام عدالت بحث پيچيده اي است كه 
بايد با تمركز بيشتري به آن پرداخته شود و بهتر است 
سازمان بورس؛ كانون ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت؛ كميسيون اقتصادي مجلس 
و ني��ز وزارت اقتصاد، اين موضوع را بررس��ي كرده و 
اگر نياز به اصالح قوانين و قانونگذاري است، هر چه 
زودتر با قيد فوريت از طريق ارسال اليحه به مجلس، 
در اين خصوص تصميم گيري شود و اگر هم از طريق 
تصميمات وزارتخانه يا ش��وراي عال��ي بورس اين 
موضوع قابل حل و فصل اس��ت، زودتر در اين مورد 
اقدام شود تا حقي از سهامداران عدالت تضييع نگردد.

بازار خودرو در دست دالالن
و رانت خواران است

ش�هر بورس| ميالد كله��ري، كارش��ناس بازار 
س��رمايه به بيان مزيت هاي ب��ورس كاال پرداخت و 
اظهار داشت: مزيت اول بورس كاال، ايجاد اطمينان 
در بين طرفين معامله است كه باعث كاهش ريسك 
عرضه كننده و خريدار مي شود. كااليي كه در بورس 
عرضه مي كنند، جهت پذيرش مراحلي را طي خواهد 
كرد كه حاكي از اصالت كاال و عرضه كننده اس��ت. 
وي افزود: همچنين با پرداخت وجه و تس��ويه كاال 
از طريق اتاق پاياپاي بورس كاالي ايران بدون هيچ 
نگراني براي خريدار و فروشنده بابت ريسك پرداخت 
و تسويه وجه نيز وجود نخواهد داشت. مزيت ديگر 
بورس كاال شفافيت است. در اين بازار نرخ پيشنهادي 
خريداران و فروشندگان به طور شفاف در معرض ديد 
همگان قرار مي گيرد. كشف نرخ، ديگر مزيت بورس 
كاال به حس��اب مي آيد. مدير كااليي كارگزاري صبا 
جهاد با اشاره به كشف نرخ در معامالت محصوالت، 
خاطرنشان كرد: در بورس كاالي ايران كشف نرخ بر 
اساس عرضه و تقاضا صورت مي گيرد. در اين شرايط، 
بازار كارآمد ش��ده و كشف نرخ بر اساس رقابت بين 
تعداد زيادي عرضه كننده و خريدار انجام مي شود. 
كلهري ادامه داد: مزيت ديگر بورس كاال اين اس��ت 
كه در صورت عدم انجام تعهدات خريدار يا فروشنده، 
اقدام به جبران خسارت در تحويل كاال يا در تسويه كاال 
از محل تضامين عرضه كننده يا خريدار يا كارگزاران 
و از طريق اتاق پاياپاي انجام مي ش��ود كه اين امر در 
بازارهاي خارج در بورس كاال وجود ندارد و ريس��ك 
معامالت از طريق تضامين طرفين به شدت كاهش 
پيدا مي كند. مزيت ديگر بورس كاال مي تواند تأمين 
مالي باشد كه وجود ابزارهاي مالي متنوع در بورس 
كاال ب��ه اين امر كمك مي كن��د. وي در مورد عرضه 
محصوالت شركت ها در بورس كاال، گفت: شركت ها 
با عرضه محصوالت شان از طريق بورس كاال به تعداد 
زيادي از خريداران داخلي و خارجي معرفي مي شوند 
كه اين عمل در شرايط عادي به تبليغات گسترده اي 
نياز دارد. همچنين عرضه كننده ها با استفاده از قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي معادل ۱۰ درصد از 
ماليات بر درآمد حاصل از فروش محصوالت خود در 
بورس كاال معاف مي شوند. مدير كااليي كارگزاري صبا 
جهاد يادآور شد: مزيت ديگر بورس كاال بيان وضعيت 
اقتصادي كش��ور در قالب قيمت هاي مورد معامله 
است. در بورس كاال بر اساس روند معامالت و مشاهده 
قيمت ها، تصميم گيري براي فع��االن اقتصادي بر 
اساس اطالعات و مستندات صحيح صورت مي گيرد.
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رييسسابقسازمانبورسواوراقبهادارمطرحكرد

واكنش بورس به برجام 

نظارت سازمان بورس بازدارنده نيست
محمدعلي دهقان دهنوي رييس سابق سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: در بحث اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
روي اين موضوع بحث زيادي صورت گرفته و نخستين 
نكته اي كه از تعيين حدود اختيارات و وظايف س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار مهم تر بوده آن است كه اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار با اين روش كار نادرستي است. وي تاكيد 
كرد: قانون بازار اوراق بهاداري داريم كه نمي توان هر سال 
و هر ماه و هر روز كه احساس كرديم اشكالي در اين قانون 
وجود دارد، آن را تغيير داد. قانوني كه تدوين مي شود، بايد 
حداقل براي يك دوره ۱۰ ساله قابليت اجرا داشته باشد و 
تغيير نكند. دهقان دهنوي ادامه داد: از اين رو، اين طرح 
بايد توسط كارشناسان بررسي ش��ده و اشكاالت قانون 
فعلي برطرف شود و اگر احساس شد نياز به تغيير قانون 
وجود دارد، اصالحات همراه با روش شناسي و متدولوژي 
مشخص، توسط تيمي به صورت عالمانه و عادالنه انجام 
شود؛ متاس��فانه تاكنون در طرح اصالح قانون بازار اوراق 
بهادار اين كار انجام نش��ده و به خاطر برخي هيجانات و 
تفكرات خاص، به موضوع اصالح قانون به صورت ناگهاني 
ورود شده و هر كسي به بخشي از اين قانون انتقاد كرده و 
اين انتقادات و پيشنهادهاي كنار هم قرار گرفته و در نهايت، 
به صورت پيش نويس طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
ارايه ش��ده است. رييس سابق سازمان بورس اضافه كرد: 
سوال مهم اينجاست كه مطالعات پشتيبان طرح اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار چقدر بوده است؟ از نظر چند نفر از 
صاحبنظران و كارگروه هاي تخصصي در اين طرح استفاده 
شده است؟ چند تحقيق علمي در مورد مباني و مدل هاي 
كار صورت گرفته است و ... وي تاكيد كرد: معتقدم ابتدا 
بايد به پاس��خ به اين س��وال پرداخت و بعد از آن، حدود 
اختيارات و وظايف سازمان بورس را مورد بررسي قرار داد؛ 

ما با پيش نويس��ي مواجه هستيم كه تعدادي ماده در آن 
تغيير كرده و اتفاقًا كميسيون اقتصادي مجلس هم ادعا 
دارد بخشي از اين تغييرات توسط اين كميسيون صورت 
نگرفته است! شكل ورود به اصالح قانون بازار اوراق بهادار، 
اش��تباه بوده است. توصيه مي شود كميسيون اقتصادي 
مجلس اين طرح را به اهل آن واگذار كند تا كارگروه هاي 
تخصصي تشكيل شده و روي مشكالت به صورت عميق 
بررسي و تفكر صورت بگيرد و در نهايت مدلي براي بازار 
سرمايه تعيين شود كه قانون بازار طبق آن مدل، چارچوب 
خاصي داشته باش��د و در نهايت هم بر اساس آن مدل و 
چارچوب، اصالح قوانين انجام ش��ود. دهقان دهنوي در 
رابطه با حدود اختيارات و وظايف س��ازمان بورس اوراق 

بهادار گفت: به هر حال سازمان بورس، به عنوان نهاد ناظر 
بر بازار س��رمايه، جايگاهي دارد كه اين جايگاه در تمامي 
عمليات و فعل و انفعاالت و ... بازار س��رمايه دخيل است. 
از اين رو معتقدم حتمًا س��ازمان بورس بايد از اختيارات 
كافي براي اعمال نظارت خود برخوردار باشد تا هم امكان 
اعمال نظارت و هم امكان تشخيص و برخورد با تخلفات 
صورت گرفته را داشته باشد. رييس سابق سازمان بورس 
تصريح كرد: در دوران حضور در س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار متوجه شدم كه در بسياري از مواردي كه سازمان 
بورس به عنوان نهاد ناظر ورود كرده، نتيجه نهايي بازدارنده 
نبوده و نهايت مجازات برخي متخلفان به جريمه نقدي 
چند ميليون توماني ختم ش��ده است. وي اضافه كرد: به 

همين خاطر، اختيارات سازمان بورس در قانون بازار اوراق 
بهادار بايد تقويت شود و براي رفع دغدغه احتمال تشديد 
مداخله هاي سازمان بورس و به قولي تشكيل پليس بازي ها 
در فضاي بازار، راهكار در نوع تعامل سازمان بورس با فعاالنه 
بازار است. به نظر مي رسد اين نقيصه وجود دارد كه فعاالن 
بازار س��رمايه، ادبيات مشتركي با سازمان بورس ندارند و 
بعضًا، موارد تخلف از نظر سازمان بورس براي فعاالن بازار 
به اندازه كافي شفاف نيست و اين فضا بايد روشن تر شود. 
دهقان دهنوي افزود: سازمان بورس بايد نحوه نظارت خود 
را فرموله كند و چهارچوب دقيق تري براي تخلفات تعريف 
كند و برخي تخلفات صورت گرفته در بازار سرمايه، ممكن 
است به دليل عدم آشنايي فعاالن اين بازار با نظر سازمان 
بورس اوراق بهادار باش��د. وي ادامه داد: البته تا حدودي 
دغدغه فعاالن بازار مبني بر اينكه تقويت نظارت به صورت 
يكطرفه بوده و سازمان بورس، ضمن اينكه اختيارات خود را 
در پيش نويس طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار افزايش 
داده، براي خود حاشيه امني ايجاد كرده كه اگر اشتباهي 
صورت گرفت، دچار مشكل نشود. از اين رو معتقدم عالوه 
بر اينكه براي اعمال نظارت بايد به سازمان بورس و اوراق 
بهادار اختيار بيشتري داد، در عين حال در قانون بازار بايد 
مرجع نظارت بر سازمان هم مشخص باشد كه اگر احتمااًل 
در نحوه نظارت سازمان، اشتباهي رخ داد، مرجع قانوني 
براي طرح شكايت و رسيدگي به مشكالت اشخاصي كه 
از اين موضوع آسيب ديده اند، مشخص شده باشد. وي در 
خاتمه تصريح كرد: اما مقدمه اي كه در ابتدا به آن اشاره 
كردم، در اولويت است. تا وقتي طرح كالن و نقشه راه 
علمي براي بازار سرمايه وجود نداشته باشد، طرح اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار، راه به جايي نخواهد برد و شايد 

اصالح قانون، تبعاتي هم به همراه داشته باشد.



گروه راه و شهرسازي |
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س ط��ي گزارش��ي به 
آسيب شناسي قانون هواي پاك و عملكرد نهادهاي 
مرتبط با اين قانون پرداخت. در اين گزارش تصريح 
شده اس��ت كه س��االنه 2.6 ميليارد دالر خسارت 
آلودگي هوا در ش��هر تهران است. معنا و مفهوم اين 
مطلب اين است كه در تهران 8 ميليون نفري، سهم 
هر تهراني از خس��ارت آلودگي هوا 325 دالر )بيش 
از 8 ميليون تومان با نرخ ارز 25 هزار توماني( است. 
البته از خسارت هاي مادي آلودگي هوا كه بگذريم، 
خسارت هاي وارده به س��امت شهروندان نيز قابل 
توجه اس��ت، به گونه اي كه بر اس��اس اين گزارش، 
آلودگي هوا ساالنه حدود 3700 نفر در شهر تهران 
قرباني مي گيرد. چنين خسارت هايي در سطح كشور 
و به ويژه در كانشهرها نيز در سطوح كمتري ثبت 

و ضبط شده است.
در گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجل��س، عملكرد 
اجرايي دستگاه درباره تك تك مفاد آيين نامه فني 
قانون هواي پاك بررس��ي شده اس��ت. در ادامه اين 
گزارش بيان ش��ده كه اين قانون ش��امل 34 ماده و 
29 تبصره و يك آيين نامه فني اس��ت كه مجموعه 
راهكارهاي كاهش و كنترل آلودگي هوا را به تفكيك 
منابع شامل اس��ت. اثربخش��ي وجود اين قانون بر 
بهبود كيفيت هوا در گرو اجراي آن بوده و هرچقدر 
در اجراي آن توفيقي حاصل ش��ود به همان ميزان 
مي توان انتظار حل مساله آلودگي هوا را داشت. در 
اين گزارش بررسي دقيقي در زمينه پيشرفت اجراي 
قانون به تفكيك مواد آن انجام ش��د. به طور خاصه 
از بين 56 ماده مقرر در قانون هواي پاك و آيين نامه 
فني آن اجراي 22 ماده به صورت ضعيف، 17 ماده 
متوس��ط و 17 ماده خوب، برآورد كارشناسي شده 
است. بنابراين بيشترين وزن كيفيت اجرا مربوط به 
اجراي ضعيف و پس از آن اجراي متوس��ط و خوب 
بوده است. با اين توصيفات به طور كلي دستگاه هاي 
اجرايي در اجراي قانون هواي پاك و آيين نامه فني 
آن عملكرد ضعيف رو به متوسط داشته اند. بديهي 
اس��ت تا زماني كه نحوه عملكرد بدين صورت باشد 
نبايد انتظار بهبود كيفي��ت هوا و تحقق هواي پاك 

را داشت.

     عملكرد دستگاه ها 
در كدام مواد قرمز است؟

براساس گزارش بازوي پژوهش��ي مجلس، به ماده 
3 آيين نامه فني مبني بر اس��تانداردهاي ملي انواع 
س��وخت ها كه تدوين و اجباري ش��ده است، اساسا 
عمل نشده است. ماده 7 نيز مبني بر استانداردهاي 
ملي براي قطعات كاهنده آلودگي هوا دچار چنين 

سرنوشتي شده است.
عملكرد پلي��س در اجراي ماده 10 آيين نامه مبني 
بر ثبت كد تجهيزات آاليندگي خودروها به هنگام 
شماره گذاري نيز »صفر« است. در اجراي ماده 13 
مبني بر ناوگان برقي شركت هاي پيك موتوري تنها 
نام 3 شركت وجود دارد كه حاكي از »ضعف« اجراي 
اين ماده است. همچنين در ارجاي ماده 14 مبني بر 
برقي كردن ناوگان موتوري در اختيار، هيچ شركت 
يا ارگاني چنين اقدامي نداشته است. در اجراي ماده 

23 آيين نامه، هيچ نيروگاه��ي كه 30 روز مصرف 
سوخت مازوت داشته است، تجهيزات فيلتراسيون 

نصب نكرده است. 
در اين گزارش ب��ا بيان اينكه آلودگ��ي هوا يكي از 
مهم ترين مشكاتي اس��ت كه طي ساليان گذشته 
در ش��هرهاي كشور پديدار شده اس��ت، بيان شده 
كه ش��هروندان تهراني يك سوم س��ال هواي آلوده 
تنفس مي كنند. براساس گزارشات وزارت بهداشت، 
آلودگي هوا ساالنه حدود 3700 نفر در شهر تهران 
قرباني مي گيرد. همچنين ميزان مرگ و مير ناشي 
از آلودگي هوا در كل كش��ور به ساالنه 12000 نفر 
مي رس��د كه تقريبًا هم رده با آمار مربوط به تلفات 

جاده اي در كشور است.
در بخ��ش ديگر اي��ن گزارش هم تصريح ش��ده كه 
براس��اس گزارش بانك جهاني، آلودگي هوا ساالنه 
2.6 ميليارد دالر به شهروندان تهران خسارت وارد 
مي كنند. البته گزارش ديگري وزارت بهداش��ت در 
سال 1398 منتشر كرد كه در آن خسارت آلودگي 
هوا بر س��امتي ش��هروندان تهران را حدود 2200 
ميليارد تومان تخمين زده اس��ت. براساس همين 
گزارش ميزان خس��ارت آلودگي هوا در كل كشور 
ساالنه 19000 ميليارد تومان برآورد مي شود. براي 
حل مساله آلودگي هوا ابتدا بايد به شناخت درستي 
از اين معضل رسيد و منابع ايجاد آن مشخص شود. 
اين ش��ناخت به وس��يله مطالعات س��ياهه انتشار 
آالينده هاي هوا ايجاد مي ش��ود ك��ه اين مطالعات 
سه بار در ش��هر تهران و يك بار در 8 كانشهر ديگر 
كشور انجام ش��ده و س��هم منابع مختلف از انتشار 

آالينده هاي هوا محاسبه شده است.
در اي��ن گ��زارش ذكر ش��ده كه پس از ش��ناخت 
مس��اله نوبت به ارايه راهكار مي رسد. اين راهكارها 

مي بايس��ت قابل اجرا باش��ند و برمبن��اي واقعيت 
و وضعي��ت فعلي تعيي��ن ش��وند. راهكارهاي حل 
مس��اله آلودگي هوا بايد براس��اس بازدهي، ميزان 
تأثيرگ��ذاري، هزين��ه و زمان اج��را اولويت بندي 
ش��وند. پس از احصاي اين راه حل ها نوبت به الزام 
آنها مي رسد و بايد راهكارهاي حل مساله آلودگي 
هوا به صورت قانون تصويب و اباغ شوند. در ايران 
س��ابقه قانونگذاري در حوزه آلودگي هوا به س��ال 
1354 مي رس��د. از آن تاريخ تا به االن بيش از 40 
قانون و مصوب��ه در خصوص آلودگي هوا در مراجع 
مختلف تصويب ش��ده اند. آخري��ن قانون جامع در 
حوزه آلودگي ه��وا قانون هواي پاك اس��ت كه در 
سال 1396 در مجلس شوراي اسامي تصويب شد.

در ادامه اين گزارش بيان شده كه اين قانون شامل 
34 ماده و 29 تبصره و يك آيين نامه فني است كه 
مجموعه راهكارهاي كاهش و كنترل آلودگي هوا را 

به تفكيك منابع شامل است.
اثربخش��ي وجود اين قانون بر بهبود كيفيت هوا در 
گرو اجراي آن بوده و هرچقدر در اجراي آن توفيقي 
حاصل ش��ود به همان ميزان مي ت��وان انتظار حل 
مساله آلودگي هوا را داشت. در اين گزارش بررسي 
دقيقي در زمينه پيشرفت اجراي قانون به تفكيك 
مواد آن انجام ش��د. به طور خاصه از بين 56 ماده 
مقرر در قانون هواي پاك و آيين نامه فني آن اجراي 
22 ماده به صورت ضعيف، 17 ماده متوس��ط و 17 
ماده خوب، برآورد كارشناسي شده است. بنابراين 
بيشترين وزن كيفيت اجرا مربوط به اجراي ضعيف 
و پس از آن اجراي متوس��ط و خوب بوده اس��ت. با 
اين توصيفات به طور كلي دس��تگاه هاي اجرايي در 
اجراي قانون هواي پاك و آيين نامه فني آن عملكرد 
ضعيف رو به متوسط داشته اند. بديهي است تا زماني 

ك��ه نحوه عملكرد بدين صورت باش��د نبايد انتظار 
بهبود كيفيت هوا و تحقق هواي پاك را داشت.

    فقط ۱۹ درصد خودروهاي تهران 
معاينه فني برتر دارند 

در اي��ن گزارش همچنين به 20 مورد تخلف در 9 مركز 
معاينه فني تهران اشاره و گفته ش��ده است، از آنجا كه 
نظارت بر عملكرد اين مراكز در پايتخت ش��ديد است، 
و مراكز معاينه فني در س��اير ش��هرها از چنين نظارتي 
برخوردار نيس��تند، انتظار مي رود، تخلفات در س��اير 
مراكز وضعيت به نس��بت وخيم تري داشته باشند. در 
تحولي ديگر، در 11 ماهه امسال يك ميليون و 60 هزار 
گواهي معاينه فني صادر شده است و فقط 19 درصد از 
خودروهاي مراجعه كننده به مراكز معاينه فني تهران، 
داراي معاينه فني برتر هس��تند. به گزارش تس��نيم، از 
ابتداي س��ال جاري تا پايان بهمن ماه 1 ميليون و 487 
هزار دس��تگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران 
مراجعه كرده كه در مقايس��ه با س��ال گذش��ته ميزان 
مراجعات تغيير چنداني نداشته است. از آمار اعامي، 1 
ميليون و 118 هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات 
اول بوده و در اين بازده ماه تعداد نقص مربوط به آاليندگي 
170 هزار و همراس��تايي 98 هزار و كمك فنر 45 هزار 
و تست ترمز 125 هزار و وضعيت ظاهري 166 هزار در 
خودروها شناسايي و براي اخذ معاينه فني توسط راكبين 
آن رفع ايراد شده است. در مجموع 32 درصد از خودروها 
به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني در مراجعه اول 
نشده اند.در 11 ماهه امسال 1 ميليون و 60 هزار گواهي 
معاينه فني صادر شده كه از اين تعداد، حدود 199 هزار 
گواهي مربوط به معاينه فني برتر اس��ت. در مجموع در 
حدود 19 درصد از خودروهاي مراجعه كننده به مراكز 

معاينه فني شهر تهران داراي معاينه فني برتر هستند.
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ورود استانداري تهران به 
پرونده سرقت تجهيزات شهري

محسن نايبي، معاون امنيتي و انتظامي استانداري 
تهران با اشاره به پيگيري انتظامي موضوع سرقت 
تجهيزات شهري توسط پليس، از ورود و پيگيري 
اس��تانداري تهران پس از تكميل گزارشات درباره 
اين موضوع خبر داد. نايبي در گفت وگو با ايس��نا، 
درباره سرقت تجهيزات شهري همچون پيچ تيرهاي 
چراغ برق بزرگراه ها گفت: گزارشات موضوع سرقت 
تجهيزات شهري اخيرا و به تازگي رسيده است و بر 
همين اساس مساله در مجموعه انتظامي و توسط 
دوس��تان ناجا درحال پيگيري اس��ت و به محض 
تكميل گزارش ها استانداري تهران براي پيگيري به 
موضوع ورود پيدا خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، 
به تازگي ا اخباري درباره سرقت تجهيزات شهري از 
جمله سرقت پيچ  پايه هاي تير چراغ برق در بزرگراه 
آزادگان و سقوط تيرهاي برق و سرقت تجهيزات پل 
تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد همداني با رودخانه 
وردآورد منتشر شد كه با واكنش اعضاي شوراي شهر 
تهران و تذكر براي حل اين مشكل همراه بود و پليس 

نيز اعام كرد كه سارقان دستگير شده اند. 

ثبت بيشترين بارندگي
در لواسان طي ۲۴ سال گذشته

مازيارغامي، معاون اداره كل هواشناسي استان تهران 
گفت: طي 24 ساعت گذشته بيشترين ميزان بارندگي 
در لواسان ثبت شد و در شهريار بارشي ثبت نشد. غامي 
در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه طي 24 ساعت گذشته 
شاهد بارش در استان تهران بوديم و بيشترين ميزان 
بارش باران در ايس��تگاه لواس��ان 19.8ميليمتر ثبت 
ش��د، اظهاركرد: ايس��تگاه هاي آبعلي 11.6 ميليمتر، 
دماون��د 11.4 ميليمت��ر، فيروزك��وه 11.2 ميليمتر، 
شميرانات -اقدسيه 10.7 ميليمتر بارش دريافت كردند. 
معاون اداره كل هواشناس��ي استان تهران اضافه كرد: 
ايستگاه هاي ژئوفيزيك با 9.2 ميليمتر، فرودگاه مهرآباد 
با 5.2 ميليمتر، فرودگاه امام با 4 ميليمتر، چيتگربا 2.8 
ميليمتر و ورامين با 2.3 ميليمتربارش ايستگاه هايي 

بودند كه بارش كمتر از 10 ميليمتر در آنها ثبت شد. 

بيشتر شركت هاي شهرداري تهران 
زيان ده هستند

ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران گفت: در حال حاضر اكثر شركت هاي شهرداري 
تهران زيان ده هستند و در شهرداري تهران نيز مي دانند 
كه اگر كمك هاي شهرداري نباشد، اين شركت ها اصا 
امكان حيات ندارند. امان��ي در گفت وگو با ايلنا درباره 
وضعيت مالي غيرشفاف سازمان ها و شركت هاي تابعه و 
نظارت بر اقدامات آنها توسط شوراي شهر تهران گفت: 
سازمان ها و شركت هاي شهرداري دو دسته هستند. 
يك دس��ته سازمان ها و ش��ركت هاي بزرگي هستند 
كه ماموريت هاي ش��هرداري را انجام مي دهند، مانند 
سازمان مديريت پسماند، شهروند، اتوبوسراني و شركت 
مترو كه حجم كار و فعاليت آنها بزرگ است و اگر نباشند 
شهرداري با قواره فعلي و محدوديت هايي كه فعا دارد 
نمي تواند از پس ماموريت هاي خود بربيايد.  او ادامه داد: 
چرا كه آيين نامه مالي ش��هرداري به گونه اي است كه 
دست ش��هرداري را براي انجام برخي از ماموريت هاي 
كان در ش��هر بس��ته و به همين دليل قان��ون گذار 
پيش بيني كرده است كه شهرداري در شهر شركت و 
سازمان داشته باشد تا براساس قانون تجارت كار كند و 
هيات مديره و حسابرس داشته باشد كه تابع مقررات 
مالي شهرداري تهران نباشد.  اماني با بيان اينكه برخي 
از اين ش��ركت ها و س��ازمان ها به مرور از فلسفه اصلي 
خود دور شدند، گفت: اين فلسفه تشكيل سازمان ها و 
شركت ها است اما در عمل و به مرور زمان برخي از اين 
شركت ها و سازمان هاي شهرداري از هدف اصلي خود 
دور ماندند. به همين دليل دچار كاركردهاي غلط شدند 
و بعضا شفاف عمل نمي كنند و اين ايراد وارد است.  عضو 
شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اما اصل وجود سازمان ها 
و ش��ركت هايي كه ماموريت هاي ش��هرداري را انجام 
مي دهند ضروري و الزم است و اگر نباشند شهرداري در 
انجام ماموريت خود دچار مشكل مي شود و قانون گذار 
به درستي اين كار را كرده است.  او با بيان اينكه ضرورتي 
به ادامه برخي شركت هاي نسل دوم شهرداري نيست، 
گفت: ش��ركت هايي را داريم به ويژه شركت هاي نسل 
دوم كه ضرورتي به ادامه كار آنها در ش��هرداري وجود 
ندارد و مي شود آنها را ادغام و منحل كرد و ضرورتي بر 
ادامه كار آنها در شهرداري نيست. به ويژه شركت هايي 
كه خودش��ان كار نمي كنند، بلكه پروژه را مي گيرند و 
به پيمانكاران بخش خصوصي واگذار مي كنند و از اين 
ميان درصد باالسري از شهرداري دريافت مي كنند و به 
شكل پيمانكار شهرداري در مي آيند.  او با اشاره به ايده 
شوراي شهر در اين زمينه گفت: برخي از اين شركت ها 
بايد ادغام ش��وند كه طرح آن يا از س��وي شهرداري به 
صورت اليحه ارايه يا شورا طرح آنر ا ارايه مي دهد چرا كه 
هيچ ضرورتي به وجود برخي از آنها در شهرداري نيست. 
البته اين طرح در حد ايده است و بايد روي آن كار كنيم 
كه برخي از شركت هاي شهرداري كه خاصيت حقوقي 
خود را از دست داده اند و موضوع ماموريت آنها منتفي 
شده است را با سيستم باالسري اصلي ادغام كنيم.  عضو 
كميسيون برنامه و بودجه درباره رقم زيان اين شركت ها 
گفت: در حال حاضر اكثر شركت هاي شهرداري تهران 
زيان ده هستند و در شهرداري تهران نيز مي دانند كه اگر 
كمك هاي شهرداري نباشد اين شركت ها اصا امكان 
حيات ندارند. در سال 1401 براي بسياري از شركت ها 
بودجه در نظر گرفتيم. اما ش��رايط به گونه اي است كه 
نمي توان به صورت آني براي شركت ها تصميم گرفت اما 
در يك فرايند زماني مي توان اين كار را انجام داد.  اماني 
گفت: اين بخش را بايد شفاف تر كرد تا تعبير حياط خلوت 
شهرداري از فرهنگ ادبياتي شهرداري حذف شود. اما 
اين را قبول دارم كه شركت ها چنين عملكردي داشته اند 

كه به چنين اظهاراتي ختم شده است. 

تمايل  ژاپني ها به سرمايه گذاري 
در بندر شهيد رجايي

كازوتوشي آيكاوا، سفير ژاپن در ايران ابراز اميدواري 
كرد با لغو تحريم ها زمينه از سرگيري مبادالت تجاري 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي ژاپن در بندر شهيد 
رجايي فراهم شود.به گزارش مهر، آيكاوا پس از بازديد 
از بخش هاي مختلف بندر ش��هيد رجايي در نشست 
مش��ترك با مديركل بنادر و دريان��وردي هرمزگان، 
گفت: اميدواريم كه با لغو تحريم ها، مبادالت دريايي 
و همكاري هاي مشترك شركت هاي خصوصي ژاپن 
در بندر شهيد رجايي از س��ر گرفته شود.وي با اشاره 
به روابط دوستانه و ديرينه دو كشور ادامه داد: تقويت 
و گس��ترش روابط تجاري با ايران بسيار مهم و حائز 
اهميت است و بندر شهيد رجايي به عنوان بندري مهم 
در منطقه مي تواند نقش مهمي را در توسعه تجارت 
بين دو كشور ايفا كند.سفير ژاپن در ايران با اشاره به 
بازنگري ژاپن در سياست هاي تجهيزات بندري خود 
طي سال هاي گذشته، توس��عه دريا محور را يكي از 
مهم ترين اهداف كشورش عنوان كرد و افزود: به دنبال 
آن هستيم هم راستا با هوشمندسازي بنادر همكاري 
خود را با كش��ورهاي دريايي گس��ترش دهيم.وي با 
بيان اينكه بندر شهيد رجايي با توجه به ظرفيت هاي 
موجود خود مي تواند زمينه ساز حضور سرمايه گذاران 
ساير كشورها شود، افزود: به عنوان سفير ژاپن مزيت ها 
و ظرفيت هاي كه در اين نشست به آنها اشاره شد را به 
مسووالن اقتصادي ژاپن منتقل خواهم كرد تا زمينه 

همكاري هاي بيشتر فراهم شود.

ارسال دوباره پيامك »خانه خالي« 
به مردم از هفته آينده

مقام مسوول وزارت راه و شهرسازي از ارسال پيامك 
»خانه خالي« به مردم از هفته آينده خبر داد و گفت: 
اطاعات 6300 خانه لوكس به سازمان امور مالياتي 
معرفي شده اس��ت.به گزارش تسنيم، پروانه اصاني 
درب��اره وضع اخذ مالي��ات از خانه هاي گرانقيمت )با 
ارزش 10 ميليارد تومان به باال( اظهار كرد: وزارت راه و 
شهرسازي تكليف قانوني براي اعام ليست اين خانه ها 
به سازمان امور مالياتي ندارد.وي ادامه داد: در قانون مقرر 
شده اطاعاتي كه براي شناسايي خانه هاي گرانقيمت 
به كمك س��ازمان امور مالياتي مي آيد، در اختيار اين 
س��ازمان بگذاريم. در اين رابطه طبق تكليف قانوني 
اطاعات مربوط به حدود 6300 واحد )خانه هاي لوكس 
و گران قيمت( را از اطاعات مندرج در سامانه اماك و 
اسكان براي سازمان امور مالياتي در شهر تهران ارسال 
كرديم.وي با تاكيد بر اينكه »با اين حال سازمان امور 
مالياتي مكلف است كه خانه هاي لوكس را شناسايي 
و از آنها ماليات اخذ كند«، افزود: فرصت خوداظهاري 
در رابطه با خانه هاي خالي تا پايان ديماه امسال بود و 
بعد از آن ما بايد خانه هاي خالي را شناسايي مي كرديم 
اما چون حضور م��ردم در خوداظهاري هاي كم بود، 
طبق اختيار قانوني از اطاعاتي كه از 12 پايگاه داده 
استخراج كرديم، اطاعات قابل ماحظه اي را احصا 
كرديم و بر اين اساس يك ميليون و 300 هزار خانه 
خالي شناسايي شد.مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: اما يك فرصت ديگر 
را به افرادي كه شناسايي شدند، داديم و به آنها پيامك 
ارس��ال كرديم. بر اين اس��اس حدود 200 هزار نفر 

مراجعه كردند و از ليست خارج شدند.

3 عامل رشد سوانح رانندگي 
قاسم پورتقي، عضو هيات مديره جمعيت طرفداران 
ايمني راه ها گفت: بخش��ي از داليل رشد آمارهاي 
سوانح رانندگي در س��ال جاري، فارغ از همه عوامل 
دخيل در بروز تصادف، بخشودگي جرايم و تخلفات 
رانندگي، كم رنگ بودن نظارت ها و بي اثري بازدارنده ها 
اس��ت.  پورتقي در گفت وگو با فارس با انتقاد از عدم 
برخ��ورد الزم با رانندگان متخلف و ُپر حادث، حذف 
و از دستور خارج كردن بخش��ِش جرايم و ضرورت 
مواجه جدي با متخلفان قوانين و مقررات رانندگي  
در كاهش سوانح رانندگي و آسيب هاي مهم انساني ، 
اجتماعي و اقتصادي ناش��ي از آنكه ام��روزه به يك 
معضل و دغدغه اجتماعي در كش��ور تبديل ش��ده 
است را موثر و كارساز برشمرد .وي ادامه داد: افرادي 
كه تخلفات پر خطر و حادثه س��از رانندگي داشته و 
عادت به قانون گريزي دارند به راحتي به فعاليت هاي 
اجتماعي خود مشغول هستند كه به نظر مي رسد نه 
تنها با جدي��ت و بدون ماحظه در اخذ جرايم بايد با 
آنان برخورد كرد، بلكه الزم است براي اين افراد برخي 
محدوديت و محروميت هاي اجتماعي نيز قائل شد تا 
روح قانونمداري رانندگي در كشور جاري و تبديل به 
يك فرهنگ و مسووليت فردي شود.عضو هيات مديره 
جمعيت طرفداران ايمني راه ها سپردن رانندگي به 
يك نوجوان 11 ساله از س��وي يك فرد مسوول كه 
منجر به از دست دادن چند نفر از هموطنان و مجروح 
و مصدوميت عده اي ديگر ش��د را بيانگر بي اهميت 
دانستن و بي توجهي به حقوق شهروندي و قوانين و 
مقررات رانندگي دانست و گفت كه اين ناشي از عدم 
جديت دستگاه هاي نظارتي است.پورتقي ادامه داد: 
سخت گيري در اعطا ي گواهينامه رانندگي برابر آنچه 
كه در ديگر كشورهاي موفق در كنترل سوانح رانندگي 
اِعمال مي شود، افزايش مدت زمان آموزش رانندگي ، 
كاهش مدت اعتبار گواهينامه ، آزمون متقاضيان اخذ 
گواهينامه در شرايط مختلف جوي همچنين نظارت 
و كنترل هوشمند و مستمر، از راهكارهاي مهم افزايش 
ايمني حمل و نقل و كاهش مخاطرات در رانندگي 
و غلبه بر بخش مهم��ي از نگراني هاي حاكم در اين 
موضوع است. وي  بهره مندي دستگاه هاي حاكميتي 
از ظرفيت و توان نهادها و سمن هاي مرتبط از جمله 
جمعيت طرفداران ايمني راه ها كه در انجام برنامه هاي 
فرهنگي و ارتقا ي فرهنگ ترافيك تاش مي كنند 
و باره��ا آمادگي خود را جه��ت همراهي و همكاري 

همه جانبه اعام داشته اند  را ضروري دانست.
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2.6 ميليارد دالر؛ خسارت ساالنه آلودگي هواي پايتخت

اثرگذاري زلزله بزرگ پايتخت روي 55 درصد توليد كشور
اسماعيل سليمي، معاون پيشگيري و كاهش خطر 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
با بيان اينكه ب��راي راه اندازي حدود 80 برج تخليه 
گاز در زمان وقوع زلزله در انتظار تصويب ش��وراي 
شهر هستيم، گفت: در حال حاضر شركت ملي گاز 
40 درصد از شبكه گاز تهران را به قطع كننده هاي 

خودكار مجهز كرده است.
به گزارش ايسنا، س��ليمي در چهلمين گردهمايي 
علوم زمين كه به صورت آناين در محل س��ازمان 
زمين شناس��ي برگ��زار ش��د، بحث پيش��گيري را 
مهم ترين موض��وع در حوزه مديريت بحران عنوان 
كرد و افزود: ش��هر تهران 4 پروژه با جايكا ژاپن در 
زمينه شناسايي مخاطرات اجرايي اجرا كرده و قرار 
داد اجرايي س��ازي پروژه پنجم را در ماه گذشته با 

جايكا به امضا رسانديم.
وي اولي��ن گام روش هاي ارزياب��ي احتمال خطر 
)Risk Assessment( را شناسايي مخاطرات و 
اولويت بندي مخاطرات دانست و اظهار كرد: در 20 
سال گذشته اگر مي خواستيم با كشور ژاپن در اين 
زمينه مطالعاتي را اجرايي كنيم، شايد با اين قدرت 
نمي توانس��تيم بگوييم كه زلزله ريسك و مخاطره 
اول ش��هر تهران است از اين رو بايد دست به دست 
هم دهيم تا ش��ناخت ما از اي��ن مخاطره بزرگ در 

تهران تكميل شود.
سليمي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه، 
خاطرنش��ان كرد: در اين راس��تا س��امانه تخمين 
خس��ارت را در ش��هر تهران راه ان��دازي كرديم كه 
به صورت س��ناريو پايه به ما اع��ام مي كند كه اگر 
زلزله اي باالتر از 7.2 در تهران رخ دهد، چه اتفافاتي 

در شهر تهران رخ خواهد داد.
به گفته وي، بر اساس آخرين اطاعات استخراجي 
از اين س��امانه نش��ان مي دهد ك��ه در صورت بروز 
زلزله اي به بزرگاي بيشتر از 7.2، حدود 55 درصد 
تولي��د ناخالص داخلي )GDP( اي��ران تحت تاثير 

قرار خواهد گرفت. معاون پيشگيري و كاهش خطر 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
اولين اقدام اجرايي ش��ده در س��ازمان پيشگيري 
و مديري��ت بح��ران در اي��ن زمينه را تهيه نقش��ه 
پهنه بندي گس��ل هاي ش��هر تهران عنوان كرد كه 
از س��ال 85 آغاز و تا س��ال 88 تدقيق شده است و 
گف��ت: در نهايت اين نقش��ه ها در س��ال 1395 به 
تصويب ش��وراي عالي معماري و شهرسازي رسيد 
ولي اين نقش��ه كافي نبود و از آنجايي كه شناسايي 
گسل هاي شهر تهران يك اقدام مستمر است از اين 
رو مطالعات “ديرينه لرزه شناس��ي “ شهر تهران را 
آغاز كرديم كه به زودي نتايج آن ارايه خواهد شد.

سليمي، با بيان اينكه تهيه اين نقشه ها بايد منجر به 
ضوابط ساخت در پهنه هاي گسلي شود، خاطرنشان 
ك��رد: بازگذاري هايي كه در ش��هر ته��ران صورت 
مي گيرد بايد متناس��ب با مخاطرات باشد و بر اين 
اساس كميته اي تشكيل ش��د و ضوابط ساخت در 
پهنه هاي گسلي ش��هر تهران تهيه و در كميته اي 
كه استانداردهاي 2800 را تدوين مي كردند، مورد 
بررسي قرار گرفت و بخشي از خروجي اين ضوابط 
در ويرايش استاندارد 2800 در نظر گرفته شد و در 
سال 99 به عنوان دس��تور العمل ساخت و ساز در 
پهنه هاي گسلي به تصويب شوراي عالي معماري و 

شهرسازي كشور رسيد.

    تهيه نقشه پهنه بندي زمين لغزش در تهران
وي اقدام ديگر اين سازمان را پهنه بندي خطر زمين 
لغزش ش��هر تهران دانست و افزود: زمين لغزش به 
عنوان يك مخاطره مس��تقل اس��ت ضمن آنكه بر 
اس��اس بررس��ي ما بعد از رخداد زلزله در تهران به 
عنوان يك مخاطره ثانويه، رخ خواهد داد. در بررسي 
فتوژئولوژي كه در شهر تهران انجام شد، تاريخچه  
زمين لغزش هاي ش��هر تهران مورد بررس��ي قرار 
گرفت و بر اس��اس آن نقشه هاي خطر زمين لغزش 

شهر تهران در مقياس يك پنجاه هزارم تهيه شد كه 
اين نقشه ها به شهرداران مناطق ارسال شده است. 
معاون پيشگيري و كاهش خطر سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران از تهيه موقعيت قنوات 
شهر تهران خبر داد و يادآور شد: در سال 84، نقشه 
رقومي موقعيت قنوات ش��هر تهران تهيه ش��د و به 
تدريج با تفس��يرهايي كه در عكس هاي هوايي در 
مقياس يك ده هزار انجام شد، اين نقشه ها تدقيق 

شد و اين طرح همچنان ادامه دارد.

     فرونشست مخاطره ديگر كالنشهر تهران
وي با بيان اينكه فرونشس��ت زمين در حال تبديل 
شدن به يكي از مخاطرات اصلي تهران است، اظهار 
كرد: اين پديده متاسفانه از جنوب غرب تهران آغاز 
شده و آنومالي هايي را از خود نشان داده است و اين 
پديده در حال ورود به س��مت جنوب شرق و مركز 

تهران و منطقه 17 تهران است.
س��ليمي خاطرنش��ان كرد: در اين راس��تا در سال 
89 كارگروه��ي مي��ان همه دس��تگاه هاي مرتبط 
با فرونشس��ت تهران تش��كيل و در آن يك برنامه 
28 بندي به امضاي اعضاي اين كارگروه رس��يده و 
به هيات دولت ارسال شده ولي متاسفانه اين برنامه 

در هيات دولت متوقف شده است.
وي ادامه داد: سازمان مديريت پيشگيري به عنوان 
دبير اين كارگروه اقدام به تزريق آب به س��فره هاي 
زير زميني كرده اس��ت، ولي متاس��فانه اين برنامه 

چندين سال است كه متوقف مانده است.
معاون پيشگيري و كاهش خطر سازمان پيشگيري 
و مديري��ت بح��ران ش��هر ته��ران ب��ه پراكندگي 
ايستگاه هاي GPS در تهران اشاره كرد و افزود: يك 
ايستگاه در سازمان نقشه برداري كشور، 6 ايستگاه 
از سوي سازمان فاواي شهرداري تهران راه اندازي 
شده بود و 5 ايستگاه نيز از سوي سازمان مديريت و 
پيشگيري خريداري و در شهر تهران نصب كرديم. با 

استفاده از اين ايستگاه ها به صورت ميداني حركات 
پوسته زمين را پايش مي كنيم. همچنين سامانه اي 
در اختيار اين س��ازمان است كه به صورت آناين و 

برخط حركات پوسته زمين را پايش مي كند.
وي اضافه كرد: ما بر اساس داده هاي به دست آمده 
از اين ايستگاه ها، نقشه هاي پهنه بندي فرونشست 

زمين در تهران را توليد كرديم.

    راه اندازي ايستگاه هاي شتاب نگاري
سليمي با اش��اره به راه اندازي 4 ايستگاه لرزه نگار 
براي سامانه هشدار سريع در 12 سال قبل در تهران، 
گفت: اين ايستگاه ها از سوي جايكا ژاپن نصب شده 
است. در صورتي كه زلزله اي در گسل هاي »مشا« 
و گسل »ري« و در اطراف تهران رخ دهد، بر اساس 
اختاف��ي كه ميان م��وج P و S زلزل��ه وجود دارد، 
مي توانيم در شهر تهران كمي زودتر متوجه شده و 

اطاع رساني شود.
به گفت��ه وي، در دني��ا داده هاي اين س��امانه هاي 
هشدار س��ريع را اطاع رس��اني عمومي مي كنند 
 ولي در اي��ران از اي��ن داده براي اعام هش��دار به 
بهره برداران اصلي مانند شركت گاز، آتش نشاني و 
مترو استفاده مي شود.سليمي اضافه كرد: در حال 
حاضر شركت ملي گاز 40 درصد از شبكه گاز تهران 
را ب��ه قطع كننده هاي خودكار مجهز كرده اس��ت. 
عاوه بر آن منتظر تصويب راه اندازي حدود 80 برج 
تخليه گاز در شوراي شهر هس��تيم تا قبل از وقوع 

زلزله گاز از شهر تهران تخليه شود.
معاون پيشگيري و كاهش خطر سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران يادآور شد: عاوه بر 4 
ايستگاه شتاب نگار، 22 دستگاه ديگر را خريداري 
و نص��ب كرديم و هم اكنون 26 ايس��تگاه هش��دار 
سريع زلزله در ش��هر تهران راه اندازي شده است و 
با همكاري دانشگاه مش��هد طرح ساخت سيستم 

سامانه يكپارچه آن را در دستور كار داريم.



طرح صيانت اگرچه در س��ال ۱۴۰۰ چندين بار به ظاهر 
پوس��ت انداخته اما هنوز محدوديت هاي بسياري در آن 
وجود دارد كه با انتقادهاي جدي كارشناس��ان، كاربران و 
حتي خود نمايندگان مجلس روبرو است. جليل رحيمي 
جهان آبادي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي اعالم مي كند كه طرح 
صيانت به فضاي اقتصادي و كسب و  كارها در بستر فضاي 
مجازي آسيب اساسي مي زند و ايراد اساسي طرح صيانت، 
بروز مشكالتي براي پلتفرم ها و اس��تارت آپ ها، در كنار 
محدوديت حق نشر انديشه و دسترسي به اطالعات آزاد 
براي كاربران است. در عين حال، در حالي كه در روزهاي 
گذشته، اعتراضات بسياري در خصوص سرعت اينترنت 
مطرح شده و برخي از كاربران اينترنتي معتقدند مشكل 
كيفيت و سرعت اينترنت، با طرح موسوم به صيانت مرتبط 
است، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه دولت 
س��يزدهم به دنبال اعمال محدوديت و مس��دود كردن 
اينترنت نيس��ت، گفت كه تاكنون هيچ طرحي مبني بر 

محدوديت و مسدودسازي مطرح نشده است. 
از پنج بهمن ماه تاكنون به دليل ابتالي شماري از نمايندگان 
به ويروس كرونا، روند برگزاري جلسات كميسيون مشترك 
بررس��ي طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي« به تعويق افتاده است. قرار است 
در جلسه آتي اين كميسيون، كليات طرحي كه از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان نسخه نهايي )طرح 
نظ��ام تنظيم مق��ررات خدمات فضاي مج��ازي( به اين 
كميسيون تحويل شده است، به تصويب برسد. اين طرح 
نسخه تكميل شده اي از ويرايش ۶ دي ماه ۱۴۰۰ طرح 
حمايت از حقوق كاربران محسوب مي شود كه در مركز 
پژوهش هاي مجل��س و با در نظر گرفتن نكات مدنظر 
وزارت ارتباطات، مركز ملي فضاي مجازي، س��ازمان 
تبليغات اسالمي، سازمان صدا و سيما )ساترا( و ساير 
دستگاه هاي اجرايي و رفع مغايرت هاي موجود، نهايي 

شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصويب قرار دارد.

    داليل تعويق جلسات
 طرح حمايت از كاربران فضاي مجازي

رضا تقي پور انوري رييس كميس��يون مش��ترك بررسي 
طرح حمايت از حقوق كارب��ران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي يا همان طرح صيانت، روز گذش��ته گفت 
كه برگزاري جلس��ات اين طرح طب��ق روال معمول ادامه 
مي يابد و جزييات آن به صورت علني اعالم مي شود. او در 
خصوص آخرين وضعيت بررسي »طرح حمايت از حقوق 

كاربران و خدمات پايه كارب��ردي فضاي مجازي« و دليل 
وقفه پيش آمده براي برگزاري جلسات آن اظهار كرد: »طي 
چند هفته گذشته به داليلي كه پيش از اين نيز توضيح داده 
شد جلسات كميسيون پيگيري اين طرح برگزار نشد اما 
به محض آنكه امكان برگزاري جلس��ه فراهم شود، جلسه 
مطابق روال معمول ادامه مي يابد.« وي افزود: »جلس��ات 
كميسيون ها زماني برگزار مي شود كه نمايندگان درگير 
موضوعات مربوط به صحن علني نباشند و كميسيون طرح 
حمايت از كاربران فضاي مجازي نيز، از اين قاعده مستثني 
نيست.« تقي پور با تاكيد بر اينكه در كنار موضوعات مربوط 
به بررسي بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتالي برخي نمايندگان 
عضو كميسيون بررس��ي طرح به ويروس كرونا نيز باعث 
تعويق در روند پيگيري طرح شد، گفت: حتي دو هفته قبل، 
كميسيون مشترك از اعضا براي حضور در جلسه دعوت به 
عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسيد و اين مساله سبب 
شد كه اين جلسه نتيجه اي نداشته باشد.« رييس كميسيون 
مشترك بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي گفت: هفته گذشته نيز مجلس 
جلسه اي نداشت و به همين دليل نمايندگان در حوزه هاي 
انتخابيه مش��غول بودند. به محض اينكه امكان برگزاري 
جلسات كميسيون طرح حمايت از كاربران فضاي مجازي 
مانند ساير كميسيون ها فراهم ش��ود، زمان برگزاري آن 
اطالع رساني خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات اين 
كميسيون به صورت علني پخش و اعالم عمومي مي شود. 

    مشكل محتواي طرح است، نه فلسفه اش
جليل رحيمي جهان آبادي، با اشاره به نسخه جديد طرح 
صيانت گفت: »ارتباطات يك��ي از ضروريات جهان امروز 
است؛ در اسناد بين المللي معتبر حق دسترسي آزاد و حق 
نشر انديش��ه، باورها و ديدگاه ها و همچنين حق ارتباط 
انسان ها با هم به عنوان حقوق  مصرح مورد اشاره قرار گرفته 
و جهان آن را به عنوان حقوق بشر به رسميت مي شناسد.« او 
گفت كشورها در بخش هاي مختلف جهان سعي مي كنند 
بر حق ارتباط نظارت داش��ته يا اينكه از حق ارتباطات به 
گونه اي استفاده شود كه آسيب هاي امنيتي وارد نشده و 
از ظرفيت هاي اقتصادي بهره برداري شود. به گفته او، آن 
چيزي كه تحت عنوان »طرح صيانت« در مجلس مطرح 
مي شود، فلسفه وجودي، محتوا و هدف اساسي دارد: »من 
با فلسفه وجودي اين طرح مخالفتي ندارم بدان معنا كه هر 
نظام حاكميتي حق نظارت بر فضاي مجازي دارد و مي تواند 
با قانون گذاري اين عرصه را مديريت كند اما بحث بر س��ر 
محتواي اين طرح اس��ت.« عضو كميسيون امنيت ملي 

مجلس توضيح داد: »طرح صيانت به صورت آشكار با قانون 
اساسي، حق آزادي ارتباطات و حقوق شهروندي ايرانيان 
در تضاد اس��ت. ايرانيان حق دارند از پلتفرم هاي داخلي و 
بين المللي و به طور كلي از اينترنت آزادانه استفاده كنند 
كه اين طرح حق ايرانيان را ضايع و محدود مي كند. از طرف 
ديگر به فضاي اقتصادي و كسب وكارها در فضاي مجازي 
آسيب اساسي وارد مي كند. در شرايطي كه در كشور ما 
براي ايجاد يك شغل بايد ميليون ها تومان هزينه شود، 
يك فردي بدون تحميل چنين هزينه هايي از بستر فضاي 
اينترنت براي فروش كاالها و خدمات مختلف همچون 
خشكبار، پارچه و عسل استفاده مي كند؛ يعني كاالهايي 
كه فروش آن جرم نيست. قطعا اين وضعيت شامل فروش 
كاالهايي همچون سالح و مواد مخدر و مشروبات الكلي 
نمي ش��ود كه طبق قانون جرم بوده و مج��ازات آن در 

قوانين جزايي و كيفري آمده است.«

    طرح صيانت
 محدوديت انديشه و كسب وكار

با اين حال به گفته رحيمي جهان آبادي، طرح صيانت هم 
محدوديت انديشه و هم محدوديت كسب وكار را به همراه 
دارد: »اينكه برخي بخواهند به شيوه هاي مختلف قانوني 
وضع كنند كه كسب و كارهاي مجاز و قانوني افراد را محدود 
كرده و فرصت كار، اشتغال و عرضه انديشه و فرهنگ و حتي 
كار هنري را در تمام فعاليت ها محدود و دچار مش��كالت 
عدي��ده كند، نه تنه��ا عاقالنه و قانوني نيس��ت كه نقض 
آشكار حقوق بشر بوده و به صالح كشور نيست.« اين عضو 
كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي، همچنين 
اعالم كرد كه نمي توان در اين مسير از كشور كره شمالي 
يا حتي كشورهاي ديگري كه پيشتر كمونيستي بوده اند 
و نگاهي بدبينانه به شهروندان خود داشته اند، الگو بگيريم: 
»اين رويه خالف مصلحت كش��ور، حقوق ش��هروندي، 
نقض آشكار حقوق بش��ر و قانون اساسي است و به مردم 
آسيب مي زند. پس بايد صرفا در فضاي مجازي با نظارت 
قانوني جلوي اعمال مجرمانه را گرفت كه نمونه آن آموزش 
تروريستي، بمب گذاري، خريد و فروش سالح و مواد مخدر 
و مشروبات و ساير مواردي اس��ت كه در قانون جزايي به 
عنوان جرم تعريف شده است. عاقالنه نيست كه بخواهيم 
هر روز با تصويب قانوني، گ��ره اي بر گره هاي ملت اضافه 
كنيم.« رحيمي جهان آبادي اعالم كرد مش��كل اساسي 
در كش��ور ما اين است كه وقتي مردم راهي براي زندگي و 
اشتغال راحت تر پيدا مي كنند يك مرتبه قانون، آيين نامه و 
دستورالعملي مي آيد و آنها را با مشكل مواجه مي كند، مثاًل 

ارگان هاي گوناگون با راه هاي مختلف به دنبال تشويق مردم 
به فرزندآوري هستند اما در روستاها با افزايش جمعيت، 
هيچ تغييري در محدوده روستاها به وجود نمي آيد و هر 
روز روستاييان با مشكالتي مواجه مي شوند؛ طرح صيانت 
هم داس��تان اينچنيني دارد: »مردم از بس��تر فضاي 
مجازي براي ارتباطات راحت تر، ارزان تر و دسترسي 
به اطالعات، بازار كس��ب و كار اس��تفاده مي كنند اما 
مي خواهند اين وضعيت را دچار مشكل اساسي كنند، 
لذا طرح صيانت نه تنها ضرورتي ندارد كه به مصلحت 
كشور نيست و به لحاظ محتوا و هدف هم، آن چيزي 
را كه در فلسفه وجودي اش بوده تامين نمي كند. ما به 

همين دليل با اين طرح مخالف هستيم.«

    قانون خوب؛ قانون بد
رحيمي جهان آبادي درباره مشكالت نسخه جديد طرح 
صيانت براي پلتفرم ها و كسب و كارهاي اينترنتي گفت: 
»يكي از ايرادهاي اساس��ي اين طرح بروز مشكالتي براي 
پلتفرم ها و استارت آپ ها و كسب و كارهاي اينترنتي است؛ 
اين طرح به دنبال منع كاري است كه در جامعه رايج است. 
اصل مهم در قانون گذاري اين است: قانوني كه قاطبه مردم 
رعايت نمي كنند، مشكل دارد، اكثريت مردم مشكل ندارند. 
اگر قانوني اكثريت مردم را منع مي كند، آن قانون است كه 
مشكل دارد. حاال مي خواهند قانوني را تصويب كنند كه 
مردم از پلتفرم هاي رايج اس��تفاده نكرده و با محدوديت 
مواجه ش��وند. در صورتي كه نه تنها كس��ب وكار عده اي 
از مردم از طريق اين پلتفرم هاس��ت، كه از پلتفرم ها براي 
كسب اخبار و اطالعات استفاده مي كنند. حتي مسووالن 
و  نمايندگان مجلس نيز بخش عمده اي از اخبار دريافتي 
را از پلتفرم ها و فضاي مجازي كسب مي كنند.« به گفته 
او، ايجاد بروكراسي براي فعاليت اقتصادي يا دسترسي به 
اطالعات كه حق هر انساني است، نبايد محدود و مشمول 
هزاران قانون و تبصره شود: »اين مسير بر خالف مصلحت 
كشور است و آسيب اساسي به اقتصاد، درآمد، و البته روح 
و روان مردم مي زند. داشتن اين پيش فرض كه همه مجرم 
هستند و همه نياز به نظارت دارند، غلط است. مردم در حال 
انجام فعاليت شان در فضاي مجازي هستند. وضعيت جرم 
هم مشخص است؛ جرم زماني رخ مي دهد كه در قانون 
به عنوان جرم تعريف شده باشد نه اينكه هر روز با اضافه 
كردن اعمال مجرمانه قانوني تصويب شود كه محدوديت 
براي مردم به وجود آورد. آنچه بعضي از دوستان دارند 
دنبال مي كنند، خروجي به جز تبديل ش��دن به كره 

شمالي ندارد كه به كشور آسيب اساسي مي زند.«

    به احتمال باالي 90 درصد طرح صيانت 
رد خواهد شد

ب��ا وجوداين، غالمرض��ا نوري قزلجه، عضو كميس��يون 
مشترك طرح صيانت به تازگي گفته كه به احتمال باالي 
9۰ درصد طرح صيانت رد خواهد شد. او اظهار كرد: »خيلي 
از كشورها قوانين مشخصي دارند اما نه مانند طرح صيانت 
ما كه يك قانون سلبي و محدود و مسدودكننده است. ما 
بايستي ابتدا با تعامل و همكاري با فضاي بيرون و پلتفرم هاي 

مختلف وارد موضوع شويم. همان هايي كه مي خواهيم در 
طرح صيانت از آنها حمايت كنيم خودشان همه يك صدا 
گفته اند ما اين طرح را به صالح نمي دانيم و مخالفيم، اما ما 
مي خواهيم به زور از آنها حمايت كنيم.« نوري در پاسخ به 
اين سوال آيا طرح صيانت قابليت اجرا دارد يا خير؟ گفت: 
طرح صيانت از صحن علني به كميسيون مشترك ارجاع و 
مقرر شد يك كميسيون تخصصي جهت بررسي جزييات 
اين طرح تشكيل شود. از همان ابتدا ايرادات و اشكاالت اين 
طرح براي اعضاي كميسيون مشترك مشخص بود، براي 
بررسي هاي بيشتر طرح به مركز پژوهش ها رفت و گزارش 
مركز حاكي از ايرادات بسيار اساسي و مهم در حوزه هاي 
مختلف بود. كارگروه مركز پژوهش ها يك پيش��نهاد ۸ 
ماده اي را ارايه داده كه قرار شده گزارش اين كار گروه در دو 
جلسه ارايه شود و ايرادات و مشكالت مطرح و پيشنهادات 
مركز و كارگروه ش��نيده شود؛ با اين اوضاع به نظر مي آيد 
طرح صيانتي كه به كميسيون ارجاع شده قابل دفاع نيست 
و مورد تاييد كميسيون نخواهد بود و به احتمال باالي 9۰ 
درصد طرح صيانت رد خواهد ش��د. او يادآور شد: طبق 
آيين نامه داخلي كميسيون، اگر طرحي مطرح شود و 
رد شود، نمايندگان به صورت انفرادي يا دسته جمعي 
مي توانند پيشنهادات جايگزين خود را براي طرح ارايه 
بدهند. مي توان از پيشنهادات مركز پژوهش ها كه كار 
كارشناس��ي روي آن صورت گرفته استفاده كرد و بعد 
از آن مطابق با آيين نامه مجلس براي پيشنهاداتي كه 
جامع تر است رأي گيري شود. پيشنهادي كه رأي بياورد 

آن وقت كليات و جزيياتش مورد بررسي قرار مي گيرد.

    طرحي مبني بر مسدودسازي اينترنت 
مطرح نشده است

در عين حال و در حالي كه در روزهاي گذشته، اعتراضات 
بسياري در خصوص سرعت اينترنت مطرح شده و برخي از 
كاربران اينترنتي معتقدند مشكل كيفيت و سرعت اينترنت، 
با طرح موسوم به صيانت كه از سوي مجلس شوراي اسالمي 

مطرح شده و نمايندگان مجلس در حال بررسي آن هستند، 
مرتبط اس��ت، عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، در ويديويي كه در فضاي مجازي منتشر شده، با 
بيان اينكه باور داريم كه فناوري اطالعات و ارتباطات مي تواند 
مملكت را نجات دهد و بستر همه اينها يك شبكه پرسرعت 
اس��ت، اظهار كرد: »ما تمام تالشمان را مي كنيم كه يك 
شبكه پرسرعت و باكيفيت براي مردم ايجاد كنيم، اصال يكي 
از بال هاي شبكه ملي اطالعات همين است. روند ما خيلي 
تغيير ويژه اي نكرده اما در حوزه ارتباطات ثابت مشكل جدي 
داريم، شبكه انتقال شركت مخابرات ايران كه توسعه دهنده 
است و ۷۰ درصد ترافيك اپراتورهاي سيار، ايرانسل، همراه 
اول، رايتل و خود مخابرات را تامين مي كند، به دليل عدم 
س��رمايه گذاري در ۱۰ سال گذشته اشباع شده و ما داريم 
به سرعت شرايطي را فراهم كنيم كه بخشي از مشكالت 
حل شود.« وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان 
كرد: »آنچه كه مس��لم است، دولت سيزدهم به هيچ وجه 
دنبال اعمال محدوديت، مسدود كردن اينترنت و اجراي 
طرح هايي كه در فضاي مجازي مطرح مي شود، نيست. نگاه 
ما كامال فرصت محور است، البته فضاي مجازي تهديداتي 
هم دارد كه قانون گذار بايد براي آن چارچوب تعيين كند 
و ما هم در چارچوبي ك��ه قانون گذار تعيين مي كند، امور 
را دنبال مي كنيم. تا االن در دولت س��يزدهم هيچ طرحي 
مبني بر محدوديت و مسدودسازي مطرح نشده و ما كامال 
در مسير توسعه يك شبكه پرسرعت و پايدار در كشور قدم 
برمي داريم. مشكالت اين چند وقت اخير هم به لطف الهي 
حل مي ش��ود و مردم از پلتفرم ها و ابزارهايي كه زندگي، 
آموزش و كسب وكارشان به آنها گره خورده با خيال راحت تر 
و با سرعت بيشتري استفاده خواهند كرد.« آخرين نسخه از 
طرح صيانت با پوست اندازي جديد و تغييرات محدودي با 
عنوان طرح »نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي« 
در دستور كار است. بايد ديد سرنوشت اين طرح پرحاشيه 
كه بيش از يك ميليون نفر كارزار مخالفت با تصويب و اجراي 

آن را امضا كرده اند نهايتا به كجا خواهد رسيد.
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مناقشه درباره طرح صيانت باال گرفت

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار
به استناد ماده 27 قانون الحاق )2( و دستور العمل هیات وزیران مصوبه 142600 مورخ 1394/07/04 این فراخوان جهت اطالع عموم منتشر می گردد 
، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن شرایط و مدارک ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده 

27 ( مراجعه نمایند .
مشخصات پروژه :

 اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه  

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

آدرسمشخصات پروژهردیف

احداث 4 زمین مینی چمن مصنوعی فوتبال ) ابعاد هر زمین 25 متر در 42 متر ( سرویس بهداشتی ، دفتر مدیریت، 1
ورزشگاه امام خمینی )ره( رختکن ، انبار 

مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT )ساخت ، بهره برداری و انتقال ( واگذار می گردد .
سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی جهت تکمیل و ساخت پروژه می باشد که متقاضی 
می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 4056005507595472 و شناسه واریز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز نماید .
مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/12/15 به دبیر خانه 

ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اسناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا 
پایان وقت اداری تاریخ 18 /12/ 1400 تحویل دبیرخانه مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی 
است به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/12/21 در کمیسون بازگشایی می شود . حضور یک نفر نماینده از 
طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد می باشد .

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .
در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیش�تر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )مهندس رشیدی ( 

تماس حاصل فرمائید .

آگهی فراخوان خريد خدمات مشاوره 
به روش همزمان با ارزيابی کيفی

شركت آب منطقه ای چهارمحال و بختياری در نظردارد  از طريق ارزيابی کيفی نسبت به پروژه انجام خدمات مهندسی تشکيل گروه های گشت و 
بازرسی در سطح استان چهارمحال و بختياری با شماره ۲۰۰۰۰۰۱۱۲5۰۰۰۰۲۲ را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.کليه 
مراحل برگزاری از دريافت استعالم های ارزيابی کيفی انتخاب مشاور تا ارائه و بازگشايی استعالمهای تکميل شده از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا از شركت هاي مهندسين مشاور واجد صالحيت دعوت مي شود 
به س��امانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستاد( به آدرس فوق االش��اره مراجعه و اسناد استعالم ارزيابی کيفی را تا س��اعت ۰9:۰۰ روز  شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۷دريافت نمايند. ضمنًا در صورت نياز مي توانيد با شماره ۰3۸3335۰۷۴۱ دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختياری 

تماس حاصل نماييد، ساير شرايط به شرح ذيل مي باشد: 
1-كارفرما : آب منطقه ای چهار محال و بختياری

2-محل اجراي پروژه : استان چهارمحال و بختياری
3-برآورد حق الزحمه مشاوره : 5۶,3۲5,۶۲۸,۸۷9      ريال

4-محل تأمین اعتبار : محل اعتبارات طرحهای تملک دارايی های سرمايه ای است و کارفرما مختار است تمام يا قسمتی از مبلغ خدمات مشاوره 
را از محل اسناد خزانه اسالمی و يا هر محل اعتبار ديگری پرداخت نمايد.

5-مدت اجراي كار : ۱۲ ماه.
6- گروه،رشته و پایه كاري: شرکتهای مشاور پايه ۲ و باالتر در رشته آب، تخصص آبياری و زهکشی با داشتن ظرفيت مجاز

7-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالم های تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد : روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ساعت ۰9:۰۰
8-آدرس کارفرما: شهرکرد - خيابان هفت تير- شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياری 

شركت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

شناسه آگهي :1279195

شماره فراخوان) 2000001125000022 (

آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله اي )1400-71(

۱-  موضوع مناقصه : تامين نيروهای خدماتی ارکان ثالث شركت گاز استان مركزي در سال ۱۴۰۱ به تعداد تقريبی ۱۲۰ نفر نيرو که اکثريت آن در حال حاضر موجود می باشد.
۲-  مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 

3- پيمان فاقد پيش پرداخت می باشد.
۴ -  محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها: 

دريافت اسناد ارزيابی کيفی از طريق سامانه » ستاد«  www.setadiran.ir  امکان پذير است. 
-  مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی، لغايت ساعت ۱۲/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ می باشد.

-  مهلت ارسال اسناد ارزيابی لغايت ساعت ۱3/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بصورت الکترونیکی از طريق سامانه » ستاد«  می باشد.  
-  زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزيابی کيفی شده و پس از کسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابی کيفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمايند.

-  زمان گشايش پاکات مالی مناقصه : در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد 
5-  پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمنی و صالحيت کار خدماتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و همچنين صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱399، كد اقتصادي ، شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و كد كاربري 

پايگاه ملي مناقصات باشند. 
۶-  مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقريبی 266.000.000.000  ريال بر اساس پيش بينی سطح حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ مي باشد. .) مبلغ دقيق برآورد در زمان توزيع اسناد مناقصه اعالم خواهد شد(  

۷- ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار: برابر مصوبه هيئت دولت به شماره ۱۲3۴۰۲/ت 5۰۶59 ه� مورخ 9۴/۰9/۲۲ به مبلغ تقريبی  9,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال می باشد. .) مبلغ دقيق تضمين در زمان توزيع اسناد مناقصه 
اعالم خواهد شد(  

۸- رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی الزامی است.
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تعادل | فرشته فريادرس |
رصد دقيقي از فضاي كسب  وكار كشور نشان مي دهد، 
نه تنها موانع برداشته نشده كه دست اندازهاي جديدي 
هم اضافه ش��ده  وجاده سنگالخ كارآفريني، ناهموارتر 
از گذش��ته شده  اس��ت. به طوري كه رييس اتاق تهران 
در مراس��م كارآفريني امين الضرب در اظهاراتي بر آن 
صح��ه مي گذارد و مي گويد: متاس��فم ك��ه بايد اعالم 
كنم »هرس��ال دريغ از پارسال«؛ دركنار مسائلي چون 
»تحريم، سياس��ت داخلي، خودتحريمي ها، رشد نرخ 
تورم، افزايش نقدينگي، سيالب كسري بودجه دولتي 
و...« كه مي تواند يك اقتصاد س��الم و پويا را زمين گير 
كند؛ حكمراني نامطلوب، ش��رايط را س��خت تر كرده 
است. او با بيان اينكه اين صحبت ها سياه نمايي نيست 
و از زبان بيگانه مطرح نمي ش��ود؛ بلكه از سوي كساني 
اس��ت كه مانده اند و به توليد ادامه مي دهند، چاره كار 
را در حكمراني صحيح دانست. اما مهم ترين نارضايتي 
فعاالن اقتصادي كه بازوي پژوهشي مجلس نيز در يك 
نظرسنجي به آن دس��ت يافته، عمل نكردن مسووالن 
به وعده هايشان است؛ به عبارتي، نه تنها به اين وعده ها 
عمل نشده بلكه برخالف وعده ها نيز عمل شده و شرايط 
را سخت تر كردند. از طرفي، نگران كننده تر از هر مساله 
ديگري مهاجرت نخبگان است كه خيلي وقت است آالرم 
آن به صدا درآمده، اما گوش شنوايي نيست. به طوري كه 
خوانساري هشدار مي دهد كه كوچ جوانان بايد يك تلنگر 
براي مسووالن باشد نه اينكه در پي پوشاندن اين واقعيت 

تلخ در پستوي انكار و ساده انگاري باشند. 

    منشا مشكالت امروز ايران چيست؟ 
اتاق بازرگاني تهران براي ششمين سال پياپي مراسم 
اعطاي لوح، نش��ان و تنديس امين الض��رب را در تاالر 
وحدت برگزار كرد. در اين نشست كه با حضور نمايندگان 
بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي برپا ش��د از هشت 
چهره برتر حوزه كارآفريني، صنعت و فرهنگ كش��ور 
تقدير و به آنان لوح و نشان و تنديس امين الضرب اعطا 
ش��د. درابتداي اين مراسم، رييس اتاق بازرگاني تهران 
در اظهاراتي عنوان كرد: طي ۶ س��ال گذشته در ضمن 
برگزاري مراس��م امين الضرب و انتخ��اب كارآفرينان 
برتر كش��ور، رصد كاملي از فضاي كس��ب و كار كشور 
صورت پذيرفته و متأسفانه اعالم مي كنم هر سال دريغ 
از پارس��ال؛ يعني طي اين مدت نه تنها موانع برداشته 
نش��ده بلكه دس��ت اندازي هاي جديدي هم گذاشته 
شده و جاده س��نگالخ كارآفريني ناهموارتر از گذشته 
شده است. مسعود خوانس��اري افزود: در اينجا بايد به 
مولفه هاي روش��ني از جمله تحريم، سياست داخلي، 
خودتحريمي ها، رشد نرخ تورم، افزايش حجم نقدينگي، 
سيالب كسري بودجه دولتي و بي انضباطي مالي و در 
يك كالم فضاي نامس��اعد كس��ب و كار اشاره كرد. هر 
كدام از اين موارد چنان قدرتي دارد كه يك اقتصاد سالم 
و پويا را زمين گير كند. البت��ه از همه اين موارد مهم تر 
حكمراني نامطلوب، شرايط را سخت تر كرده است. او در 
اظهارات ديگري عنوان كرد كه اشاره به اين موارد سياه 
نمايي نيست و از زبان بيگانه هم مطرح نمي شود بلكه از 
سوي كساني است كه در اين كشور مانده اند و همچنان 
به توليد ادامه مي دهند؛ آنها امروز از حاكميت تقاضاي 
بازگشت به حكمراني صحيح و در تراز كشورهاي توسعه 
يافته را دارند. خوانساري با طرح اين پرسش كه چطور 
كشورهايي همچون چين، مالزي، سنگاپور و تركيه از 
مهلكه فقر و تباهي نجات يافتند و به دل توس��عه قدم 
گذاشتند؟ گفت: آيا دسترسي به اين شرايط براي كشور 
ما ناممكن است؟ او گفت: راه چاره براي گذر از اين شرايط 
برنامه ريزي صحيح و عمل به حكمراني صحيح است. 
خوانساري همچنين اظهار كرد: دستيابي به توافق يا عدم 

آن، برخورد سليقه اي در وزارتخانه ها، ناسازگاري هاي 
سازماني به خصوص در گمرك، تأمين اجتماعي، ماليات، 
بانك ها و …، قيمت گذاري هاي دستوري و پافشاري بر 
اقتصاد دولتي و عدم واگذاري كارها به بخش خصوصي 
از نمونه مسائلي اس��ت كه يك كارآفرين ايراني بايد به 

جنگ آنها برود.

   آالرم مهاجرت نخبگان را جدي بگيريد
رييس ات��اق بازرگاني ته��ران در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود گفت: در كن��ار مهاجرت نخبگان 
علم��ي و دانش��گاهي، بس��ياري از كارآفرين��ان و 
س��رمايه گذاران از اصالح ش��رايط نااميد ش��ده اند و 
نگران كننده تر اينكه اين اتفاق در نس��ل هاي جوان 
كارآفريني و استارتاپي به سرعت رو به افزايش است. از 
مديران برتر استارتاپ ايراني سوال كنيد كه چند نفر 
از نيروهايشان را در ماه هاي گذشته به دليل مهاجرت 
از دس��ت داده اند تا به عمق ماجرا پي ببريد. به گفته 
او، كوچ جوانان بايد يك تلنگر براي مس��ووالن باشد 
نه اينكه در پي پوش��اندن اين واقعيت تلخ در پستوي 
انكار و س��اده انگاري باشند؛ مس��ووالن بايد به دنبال 
ريش��ه يابي و برطرف كردن موانع باشند. خوانساري 
با بيان اينكه امروز به جاي مانع زدايي هر روز ش��اهد 
مانع تراش��ي هستيم و سياست گذار به جاي تسهيل 
كار با برقراري دستوالعمل ها و قوانين متناقض مسير را 
سخت تر مي كند، افزود: در اين شرايط جوان كارآفرين 
با مشوق هاي كشورهاي ديگر مواجه مي شود و براي 
س��اختن آينده خود در كش��وري ديگر برنامه ريزي 

مي كند.

    عمل نكردن به وعده ها دغدغه
 فعاالن اقتصادي

اوگريزي هم به نظرسنجي انجام شده از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس زد كه نشان مي دهد، مهم ترين 
نارضايتي فعاالن اقتصادي عمل نكردن مسووالن به 
وعده هايشان اس��ت، آن هم به اين صورت كه نه تنها 
به اين وعده ها عمل نش��ده بلكه برخالف وعده ها نيز 
عمل شده و شرايط را سخت تر كرده است. او با اشاره 
به اينكه بخش خصوصي ايران از تبار امين الضرب ها و 
از بازماندگان ملك التجارهاست، ادامه داد: كارآفرين 
متعهد ايراني، اگرچه در سكوت است ولي بي اعتنا به 
موضوعات پيرامون خود نيست. به شما قول مي دهم كه 
اين كارآفرينان اگر در كشور ديگري زيست مي كردند 

و اگر موقعيت افرادي مانند بيل گيتس، وارن بافت و 
ديگران را داشتند، قطعا مي توانستند از آنان سرآمدتر 
شوند. امروز مساله ما نه تنها كسب وكار و كارآفريني 
بلكه آينده ايران است. كارآفرينان مانده اند كه فرداي 
ايران را بسازند و اجازه ندهند اين كشور در توفان مهيب 
بحران اقتصادي، ويران ش��ود. او در پايان گفت: هنوز 
اميدواريم كه با اصالح روند حكمراني در كشور، اميد 
به مردم بازگردد و سرمايه اجتماعي، دوباره زنده شود.

   از كارآفرينان غفلت شد
نخس��تين لوح و نش��ان شش��مين دوره جشنواره 
كارآفريني امين الض��رب به يك فعال فرهنگي اعطا 
شد؛ سيد محمود دعايي، مدير موسسه مطبوعاتي 
اطالعات و پيشكس��وت حوزه نشر و فرهنگ كه اين 
موسسه را با وجود بدهي  اوايل انقالب آن، احيا كرده 
و گسترش داده است. او در سخناني گفت:  اي كاش 
اين ايده از ابتداي انقالب اجرا  مي ش��د تا بس��ياري 
 از كارآفرين��ان مومن و مردم دوس��ت ب��ا دلگرمي و 
پش��ت گرمي، به كارآفريني و رونق كسب و كارشان 
ادامه  مي دادند. كس��اني كه پس از انقالب، كشور به 
ايده هاي خالقانه ش��ان نياز وافر داشت اما به واسطه 
چپ روي ها و كژانديشي هاي پاره اي، رخصت ادامه 
كار نيافتند و مجبور به جالي وطن ش��دند و ش��م 
كارآفريني و ذهن خالقشان نصيب بيگانگان شد. او 
افزود: چنانچه بين��ش نرم و جنبش گرمي كه امروز 
پاره اي از دلس��وزان كشور و انقالب را بر آن داشته تا 
كارآفرينان را قدر بدانند و صدر نشانند، از آغاز مي بود، 
اكنون چه بس��ا در نقطه اي رفيع تر ايستاده بوديم و 
اوضاع اقتصاد و كسب و كار و معيشت مردمان نجيب 
اين س��رزمين، به از اين بود كه هست. خوشبختانه 
جامعه و بيش از آن مسووالن و دست اندركاران كشور 
به اين حد از آگاهي رس��يده اند كه اهميت كارفرما و 
كارآفرين اگر از كارگر بيش��تر نباشد كمتر نيست و 

ديگر نبايد از دريچه تنگي به اين مقوله نگريست.
احم��د مس��جدجامعي، قائم مق��ام ريي��س مرك��ز 
دايره المعارف بزرگ اسالمي و وزير پيشين فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نيز در اين مراسم، در سخناني با تقدير از 
ابتكار اتاق تهران براي پاسداشت نام و ياد كارآفرينان 
كشور، در توصيف جايگاه اين بخش از جامعه ايران در 
طول ادوار گذشته به ويژه عصر حاضر، كارآفرينان را 
نخبگاني دانست كه عقالنيت را براي آباداني ايران به 

كار گرفتند و موجب شكوفايي اين سرزمين شدند.

   كارآفرينان چه گفتند؟ 
در ادامه مراس��م، كارآفريناني كه نشان امين الضرب 
را دريافت كردند، به ايراد سخناني پرداختند. محمد 
عرب، در س��خناني، يك��ي از مش��كالت پيش روي 
صنعتگران را قان��ون 38 تامين اجتماعي عنوان كرد 
و افزود: سازمان تامين اجتماعي به هنگام معامله دو 
بنگاه  اقتصادي، مطالبه رقم 1۶ درصدي از قراردادها 
مي كند حال آنكه اين س��ازمان و ديگر نهادها، توليد 
را نمي شناس��ند و به جاي تسهيل فرآيند پيش روي 
كارآفريني، به ايجاد موانع و مشكالت دست مي زنند. 

فضل اله جواهري، نيز پس از دريافت جايزه امين الضرب، 
با اين توضيح ك��ه اگر موانع و مش��كالت داخلي كه 
پيش روي محيط كسب و كار و توليد قرار دارد، وجود 
نمي داشت امروز بيش از ۶ كارخانه اي كه تاكنون در 4 
استان كشور راه اندازي كرده، احداث مي كرد و اشتغال 

بيشتري را در كشور رقم مي زد.
در ادامه مراس��م، مظفر عبداهلل، ب��راي دريافت لوح و 
نشان امين الضرب روي صحنه رفت. او طي سخناني، 
به مشقت هاي توليد اشاره كرد و سخنان خود را اينگونه 
آغاز كرد: ما جان س��ختان اين سرزمين هستيم و در 
جبهه اقتصاد، توليد و اشتغال فعاليت مي كنيم. او گفت: 
ايران، زخم هاي مزمني بر پيكر دارد و طي اين سال ها 
لطمات بسياري را متحمل شده؛ اما ما پيش قراوالن 
تولي��د بايد اين زخم ه��ا را التيام ببخش��يم. همه ما 
 مي توانستيم مهاجرت كنيم؛ اما نرفتيم و مانديم و به اين 
ماندن افتخار مي كنيم. ايرادات بسياري در كشور وجود 
دارد اما نمي توانيم متوقف ش��ويم و بايد با وجود همه 
فراز و نش��يب ها ادامه دهيم. فرج اله معماري، از ديگر 
كارآفريناني است كه موفق به دريافت لوح و اين نشان 
شد، در سخناني، بر انحصارزدايي در صنعت ايران تاكيد 
كرد. كارآفرين ديگري كه براي دريافت لوح و نش��ان 
امين الضرب معرفي ش��د، محمد ظهير، پيشكسوت 
صنعتي ب��ود كه در س��خناني گفت: باي��د به عنوان 

كارآفرينان، عبارت پوست كلفتان نيز اضافه شود.
سومبات  هاكوپيان، هم با دريافت تنديس امين الضرب، 
عنوان كرد كه صنعت در كشور را بايد اجتماعي كرد و 
مردم به اين درك و آگاهي برسند كه كارآفرينان براي 
زدودن فقر تالش مي كنن��د. از اين رو، اتاق بازرگاني، 
نهادي اس��ت ك��ه مي توان��د در ايجاد اي��ن فرهنگ 
نقش آفرين باشد. يونس ژائله، هم ديگري كارآفريني 
بود كه موفق شد اين جايزه را كسب كند، در سخناني 
گفت: »مشكالت هميش��ه وجود دارد«؛ فردي كه از 
ك��وه نيز باال  مي رود مي داند كه در اين مس��ير با انواع 
دشواري ها از قبيل توفان مواجه خواهد شد. شرايطي 
كه بر ايران به دليل اعمال تحريم ها حاكم بوده بر هيچ 
كشوري تحميل نش��ده، اما ما يك وظيفه داريم و آن 
توليد رفاه و ثروت براي جامعه است. در حالي كه وجود 
فقر و مشكالت اجتماعي نشان مي دهد كه نهاد دولت 
و بخش خصوصي كار خود را به درستي انجام نداده اند.

حسين س��الح ورزي، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
نيز در پايان اين رويداد، با بيان اينكه، امروز تجليل و 
صيانت از حقوق كارآفرينان از طريق تشكل گرايي، 
ضروري اس��ت و اين رويكرد به احياي اقتصاد ايران 
كمك خواهد كرد، از اتاق تهران براي برپايي ش��ش 
دوره مراسم نشان امين الضرب و تجليل از كارآفرينان 
كش��ور، قدرداني كرد و اظهار اميدواري كرد كه اين 
تالش و همت اتاق تهران، به س��اير بخش هاي نظام 
تشكلي ايران تسري پيدا كند. در ششمين دوره نشان 
امين الضرب، 2 كارآفرين و بنيان گذار واحد توليدي 
و صنعتي، با راي هيات داوران اين دوره، لوح و نشان 
امين الضرب دريافت كردند و 2 كارآفرين نيز موفق 

شدند تنديس امين الضرب را به دست آوردند. 
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 تهاتر و تعرفه ترجيحي 
با ازبكستان

وزير صنعت، معدن و تجارت از در دستور كار بودن تهاتر و 
تعيين تعرفه ترجيحي در روابط تجاري ايران و ازبكستان 
خبر داد. س��يدرضا فاطم��ي امين در پاي��ان اجالس 
كميسيون مشترك و همكاري هاي اقتصادي ايران و 
ازبكستان به همكاري دو كشور در خصوص گردشگري 
سالمت، مبادالت دارويي و تجهيزات پزشكي اشاره و 
اظهار كرد: يادداشت تفاهمي در پايان اين اجالس آماده 
شده كه موضوعات متنوعي دارد و اگر قرار است عملياتي 
شود بايد برنامه زمان بندي براي آن در نظر گرفته و مرتبًا 
كنترل شود. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع 
تهاتر و تعرفه ترجيحي از اهميت بااليي برخوردار است 
كه بايد در اسرع وقت مورد بررسي قرار گيرد. آماده ايم 
هياتي از ازبكستان هفته آينده به ايران بيايد و اين دو مورد 
را پيگيري كنيم. فاطمي امين ازبكستان را از كشورهاي 
مهم منطقه با جمعيت باال و صنايع پيشرفته عنوان كرد 
و افزود: آقاي زاق اف در س��فر به ايران تاكيد داشت تا از 
فناوري هاي كشورمان در ازبكستان استفاده شود. وزير 
صمت گفت: اقتصاد دو كشور زمينه هاي همكاري زيادي 
دارد و اگر بتوانيم زمينه هاي فرهنگي و تاريخي ديرينه را 
به روابط تجاري پيوند بزنيم شاهد بهبود روابط دو كشور 
خواهيم بود. اجالس چهاردهم كميس��يون مشترك 
اقتصادي دو كشور سرآغاز توسعه روابط خواهد بود. در 
ادامه اين نشست عمر زاق اف معاون نخست وزير و وزير 
سرمايه گذاري و تجارت خارجي ازبكستان با بيان اينكه 
اين نخستين بار است كه يك هيات ازبك عاليرتبه شامل 
3 وزير و ۵ معاون وزير و فعاالن بخش خصوصي به تهران 
مي آيند گفت: اين موضوع نشان دهنده قصد ازبكستان 
براي ارتقاي روابط با ايران اس��ت و در ديدارهايي كه با 
مقامات ايراني داشتم متوجه شدم طرف ايراني نيز همين 
قصد را دارد. وي با تاكيد بر اينكه بايد دستورات روساي 
جمهور دو كشور را در زمينه توسعه روابط عملياتي 
كنيم، يادآور ش��د: امروز يك پروتكل نهايي و چند 
سند ديگر در پايان چهاردهمين اجالس كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كشور امضا مي كنيم اما پيشنهاد 
مي كنم يك نقشه راه واحد تدوين و اجرايي شود. زاق 
اف خاطرنشان كرد: ظرف دو سال آينده روابط تجاري 

با ايران را به يك ميليارد دالر مي رسانيم.

افزايش 100 درصدي 
قيمت 6 كاالي اساسي 

خبرگزاري تس�نيم| گزارش رصد و پايش قيمت 
اقالم اساس��ي بازار كش��ور منتهي به 1 اسفند 14۰۰ 
توسط انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
به معاون اول رييس جمهور ارسال شد. كارگروه رصد و 
پايش قيمت اقالم اساسي و پر مصرف بازار توسط انجمن 
ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و با مش��اركت 
انجمن هاي استاني در پايان هر ماه اقدام به احصاء قيمت 
اقالم اساس��ي و پر مصرف بازار كرده و گزارش آن را به 
معاون اول رييس جمهور مي كند. مطابق اين گزارش با 
رصد ۵2 قلم كاالي اساسي و پرمصرف بازار منتهي به 1 
اسفند 14۰۰ مشخص گرديد ميانگين كشوري قيمت 
21 قلم كاال نسبت به ماه گذشته بدون تغيير مانده است. 
تعداد 18 قلم كاال از ۵2 قلم كاال نسبت به ماه گذشته 
افزايش قيمت بين 1 تا 1۰ درصد داشته اند. قيمت انواع 
برنج ايراني، سيب زميني، موز، پياز و گوجه فرنگي نسبت 
به ماه قبل افزايش قيمت بيش از 1۰ درصد داشته است. 
همچنين قيمت آب آشاميدني بطري، ورق فوالدي، پودر 
شوينده ماشيني و انواع تاير نسبت به ماه قبل كاهش 

قيمت بين 1 تا 1۰ درصدي داشته اند.

 گراني گوشت، 
صادرات دام زنده را ممنوع كرد

معاون وزير جهاد كشاورزي از ممنوعيت صادرات 
دام زنده سبك و خريد باقيمانده دام هاي صادراتي 
خبر داد. معاون وزير جهاد كشاورزي از ممنوعيت 
صادرات دام زن��ده خبر داد. به گزارش ايس��نا، در 
متن نامه عباس عس��كرزاده به مديرعامل شركت 
سهامي پشتيباني امور دام كشور آمده است: پيرو 
مصوبه 23 بهمن ماه 14۰۰ قرارگاه امنيت غذايي، 
دستور فرماييد ضمن توقف صدور مجوز صادرات 
دام سبك و سنگين، با قيد فوريت نسبت به خريد 
باقيمانده دام هاي سبك صادراتي كه مجوز صادرات 
آنها توسط مباشران تعيين شده توسط آن شركت در 
سال جاري صادر شده اقدام و نتيجه به اين معاونت 
منعكس شود. شايان ذكر است اين ابالغيه شامل 
آن دس��ته از دام هايي كه حتي مراحل تشريفات 
صادرات از جمله صدور گواهي قرنطينه التين آنها 
انجام ش��ده و در محل گمركات خروجي در انتظار 
تاييد سيس��تمي نماينده وزارت متبوع در سامانه 

epl گمرك هستند نيز مي شود.

کروز با داخلی سازی ای سی يو 
توربوشارژ به جمع بزرگان 

سازنده اين قطعه پيوست

بزرگترين و پيشرفته ترين قطعه ساز کشور توانسته 
با داخلی سازی، توليد و اشتغال زايی دستاوردهای 
بزرگی در صنعت خودرو بدست آورد و جديدترين 
آن بومی س��ازی س��خت افزار و نرم افزار ای سی يو 
برای خودروهای توربوش��ارژ پس از دو س��ال کار 
تحقيقاتی است. با شروع فصل جديد تحريم های 
ظالمانه آمريکا و قطع همکاری شرکت های تابعه 
با ايران، نخست ضربه سنگين تحريم ها را صنعت 
خودروسازی کش��ور متحمل شد، اما ديری نپاييد 
که ش��رکت های قطعه س��از داخلی مانند کروز به 
عنوان پيشتاز در توليد قطعات الکترونيکی در اين 
شرايط سخت تحريم در جهت داخلی سازی قطعات 
پيش��رفته خودرو مانند ای سی يو گام های موثری 
برداشته و مانند هميشه سعی در پيشبرد اين صنعت 
و کاهش ميزان وابس��تگی به کش��ورهای خارجی 
 )Electronic Control Unit( دارد. ای سی يو 
همان کامپيوتر خودرو که وظيفه کنترل سنسورها 
و عملگرهای خودرو را با الکترونيکی شدن کنترلرها 
بر عهده دارد؛ يکی از قطعات پيشرفته خودرو است. 
محمدرضا دهق��ان مدير واحد تحقي��ق و نوآوری 
ش��رکت صنايع توليدی کروز گفت: بع��د از آنکه 
شرکت پژو فرانس��ه در س��ال 9۰ با عرضه نکردن 
قطعات پيش��رفته خودرو از جمله ای سی يو تعداد 
زيادی از خودروهای 2۰۶ را زمين گير کرد، داخلی 
سازی اين قطعه پيشرفته را در دستور کار خود قرار 
داديم و در س��ال 91 با داخلی سازی اولين نسل از 
ای سی يو دستاورد بزرگی در صنعت خودروسازی 
بدس��ت آورديم. دهقان با اشاره به اينکه نخستين 
 ECU شرکت داخلی در بومی سازی صد درصدی
هستيم اظهار کرد: در اين 9 سال متناسب با اضافه 
شدن آپشن و تجهيزات به روز به خودروها، توانستيم 
۶ نس��ل متفاوت از س��خت افزار و نرم افزار آن را به 
جزء قطعات ريز الکترونيک خاص داخلی سازی و 
 ECU توليد کنيم. تاکنون سه ميليون و 1۰۰هزار 
داخلی سازی شده برای خودروسازان تامين کرديم. 
وی در خصوص نحوه عملکرد ای سی يو توضيح داد: 
اين قطعه هايتک به عنوان سامانه مديريت موتور يک 
برد الکترونيکی است که با استفاده از ميکروپروسسور 
مخصوص )دربردارنده اليه های مختلف نرم افزاری( 
و مدارات ورودی و خروجی متعدد، امکان دريافت، 
تحليل ورودی ها و همچنين ارسال فرمان های الزم 
براساس شرايط تنظيم شده )کاليبراسيون( را دارا 
است. کروز توانسته تمام اجزای تشکيل دهنده آن 
را از س��خت افزار تا بخش نرم افزاری که مهمترين 
بخش آن محسوب می شود داخلی سازی کند و اين 
امر با مهندسی معکوس بسيار متفاوت است. مدير 
واحد تحقي��ق و نوآوری کروز از اق��دام جديد برای 
داخلی سازی نرم افزار و سخت افزار ای سی يو برای 
 خودروهای توربوشارژ خبر داد و گفت: نمونه های

 آن آماده و در حال تست است. سخت افزار نسل ششم 
ای سی يو به روز شده و تفاوت عملکردی آن اين است 
که واتر پمپ برقی است، توربو شارژ را در خودرو وارد 
مدار می کند و آپشن استارت استاپ دارد. طبق گفته 
دهقان کار تحقيقاتی اين پروژه از 2 س��ال گذشته 
توسط يک تيم ۵۰ نفره و با همکاری دانشگاهيان آغاز 
شد. از اين ای سی يو می توان در تمامی خودروهايی 
که توربوشاژ دارند )چه داخلی و چه خارجی( مانند 
سمند و دنا توربو شارژ و شاهين استفاده کرد. پيش 
از اين ای س��ی يو توربوشارژ کامال واردتی بود و اين 
محصول يک دستاورد ملی محسوب می شود. کروز 
با طراحی و توليد ECU هم اکنون در جمع بزرگترين 
شرکت های قطعه ساز دنيا مانند کنتيننتال و بوش 
آلمان، آپتيو انگلس��تان، دنسو ژاپن، آتوليو سوئد و 
ميتسوبيشی الکتريک ژاپن که سابقه پرقدرتمندی 
در توليد ای سی يوهای به روز دارند، قرار گرفته است. 
اين شرکت توانسته وابستگی به منابع خارجی را روز 
به روز کاهش دهد و از خروج ارز از کش��ور در زمان 

شرايط سخت تحريم جلوگيری کند.

نمایندهمردمسنندجدرمجلس
شورایاسالمی:

برای حل مشکالت
صنعت خودرو از توان

بخش خصوصی استفاده شود

نماينده مردم سنندج در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در صنعت خودرو بايد بتوانيم از ظرفيت و توان بخش 
خصوصی برای حل مشکالت اين صنعت استفاده کنيم.

محسن فتحی نماينده مردم سنندج  و عضو کميسيون 
بهداشت و درمان در مجلس شورای اسالمی در بازديد 
از خطوط توليد SUV ديگنيتی و فيدليتی ش��رکت 
بهمن موتور و سالن های توليدی کروز و بزرگترين مرکز 
تحقيقات قطعات الکترونيکی کشور و همچنين واحد 
ساخت دستگاه های هايتک خطوط توليد کروز ضمن 
تاييد بر پيشرفت های انجام شده و تشويق فعاليت بانوان 
صنعتگر و همچنين فعاليت ويژه بر ارتباط دانشگاه و 
صنعت که در اين شرکت اتفاق افتاده است، گفت: با توجه 
به دغدغه مقام معظم رهبری  پيرامون صنعت خودرو بايد 
بتوانيم بر توان توليد داخلی تکيه و با استفاده از ظرفيت 
و دانش بخش خصوصی، شرايط رفع موانع و مشکالت 

اين صنعت را فراهم آوريم.
اين نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه 
در کميسيون ها و فراکسيون های مرتبط راهکارهايی 
برای رفع معضالت صنعت خودروسازی در حال تدوين 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: صنعت خودرو ب��ه يک کار 
کارشناسی درست نياز دارد که استفاده از دانش و ظرفيت 
خود توليد کنندگان صنعت قطعه سازی و خودروسازی 
بخش خصوصی به حل ش��دن هر چه س��ريعتر اين 

مشکالت کمک بسزايی خواهد داشت.

ریيساتاقتهران:منشأمشكالتكنونيحكمرانينامطلوباست

»تعادل«گزارشميدهد

كوچ نخبگان؛ مسووالن انكار نكنند! 

ماجراي عودت ۸۲0 هزار دز واكسن امريكايي 
اخبار دريافتي حاكي از اين است كه وزارت بهداشت 
از گمرك خواسته كه تعداد 82۰ هزار دوز واكسن هاي 
اهدايي كشور لهس��تان را عودت بدهد؛ اما ماجراي 
بازگرداندن واكسن هاي وارداتي از لهستان چيست؟ 
بررسي هاي اوليه نش��ان مي دهد، با ورود ۷1۰ هزار 
دوز واكسن كرونا اهدايي كش��ور لهستان به كشور 
كه يكم بهمن م��اه 14۰۰مراحل ترخيص آن انجام 
شده، 82۰ هزار دوز محموله اول اين كشور كه گفته 
مي شود ساخت كشور امريكا بوده، نيز مقرر شده كه 
عودت داده شود.  جزييات اطالعات دريافتي نشان 
مي دهد، وزير بهداش��ت درنامه اي به گمرك ايران 
اعالم كرده كه 82۰ هزار دوز از واكسن هاي اهدايي 
كشور لهستان علي رغم هماهنگي قبلي و مستندات 
دريافتي، از منابع غيرمجاز بوده است؛ از اين رو طي 
مذاكراتي كه با طرف لهستاني صورت گرفته قرار شده 
كه واكسن ها برگشت داده شود. براساس مذاكراتي 
كه با لهستان صورت پذيرفته، سفير آن كشور ارسال 
واكسن مذكور را اشتباه آژانس تاييد كننده اروپايي 
دانسته اس��ت. از اين رو، وعده داده كه واكسن مزبور 
را تامين از منابع مجاز جبران كند. برهمين اس��اس 
مقرر ش��ده با ارس��ال محموله جديد، واكسن هاي 
ساخت امريكا را بازگرداند.  در همين حال، عين الهي 
از رييس كل گمرك خواسته همزمان با اينكه ۷1۰ 
هزار واكسن جديد وارد و ترخيص مي شود، هماهنگي 
الزم با گمرك فرودگاه امام خميني )ره( انجام شود تا 
82۰ هزار دوز محموله قبلي عودت داده شود. الزم به 
توضيح است كه در اين مكاتبه اشاره اي مبني بر عدم 
تاييديه بهداشتي واكسن هاي وارداتي براي عودت 

دادن نشده و اخيرا هم ش��ايعه تقلبي بودن واكسن 
استرازنكاي وارداتي از سوي وزارت بهداشت تكذيب 
شده بود. اما آنچه كه مشخص است اينكه وزير از منبع 
غيرمجاز يعني سازنده واكسن به عنوان عامل برگشت 
خوردن ياد كرده اس��ت. اين در حالي است كه ايران 
از تعداد زيادي از كش��ورهاي توليد كننده يا واسطه 
از جمل��ه چين، كره، ايتاليا، روس��يه، هند، اتريش و 
لهستان واكسن وارد كرده است. البته بررسي ها نشان 
مي دهد، محموله نخست اهدايي لهستان يعني همان 
82۰ هزار واكسن كه گفته مي شود، امريكايي است 

هنوز عودت داده نشده، كه سخنگوي گمرك در اين 
باره به ارايه توضيحاتي پرداخت. 

    گمرك توضيح داد
س��خنگوي گمرك ايران در مورد درخواست وزارت 
بهداشت براي عودت محموله واكسن كروناي اهدايي از 
سوي لهستان، اظهار كرد: چندي پيش كشور لهستان 
با استفاده از كانال مالي سازمان بهداشت جهاني تحت 
عنوان محموله اهدايي، حدود 82۰ هزار دز واكس��ن 
كرونا به ايران ارسال كرد و به صورت حمل يك سره از 

گمرك فرودگاه امام)ره( ترخيص شد. »سيد روح اهلل 
لطيفي« افزود: در حمل يك سره، براي تاييديه كاال نياز 
به امضاي كارشناس و نماينده وزارت بهداشت است، از 
اين رو آن محموله از سوي كارشناس وزارت بهداشت 
در گمرك تأييد ش��د. وي ادامه داد: پس از ترخيص 
محموله، وزارت بهداشت مجدد واكسن ها را بررسي 
و اعالم كرد كه اين واكسن ها در كارخانه هايي توليد 
شده اند كه مورد تأييد وزارت بهداشت ايران نيستند؛ 
در اين خص��وص بحثي در مورد كيفيت واكس��ن ها 
مطرح نيس��ت بلكه بحث فقط در مورد منش��أ توليد 
واكسن هاس��ت كه مورد تأييد وزارت بهداشت نبوده 
است. لطيفي گفت: وزير بهداش��ت ديروز در نامه اي 
به گمرك ايران و سفارت لهستان در ايران اعالم كرد 
كه همزمان با ترخيص ۷1۰ هزار دز واكسن اهدايي 
لهس��تان كه صبح امروز دوشنبه انجام شد، محموله 
82۰ ه��زار دزي عودت داده ش��ود منتهي نكته اين 
است كه هنوز وزارت بهداشت محموله اي به گمرك 
ارسال نكرده است. سخنگوي گمرك ايران تصريح 
كرد: هر زماني كه وزارت بهداشت محموله واكسن 
را به گمرك تحويل دهد و تشريفات گمركي را انجام 
دهد، گم��رك ايران نيز محمول��ه را عودت خواهد 
داد. اما هنوز از ديروز كه نامه نگاري ها انجام ش��ده 
محموله اي به ما تحويل داده نشده است.  بنابر اعالم 
گم��رك، با ورود محموله ۷1۰ هزار ُدزي واكس��ن 
در يكم بهمن ماه كه اهدايي كش��ور لهستان است، 
واكسن هاي آسترازنكا به 1۷ميليون و 4۶4هزار و 
۶1۰ ُدز و كل واكسن هاي وارده از بهمن سال قبل 
تاكنون به 1۵۶ميليون و ۶8۵هزار و 3۰8ُدز رسيد. 
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خبرروز

سه كشته در برخورد هواپيماي اف۵ با ديوار مدرسه 
روز گذشته يك فروند هواپيماي اف۵ حوالي مدرس��ه راهنمايي ميالد در منطقه ستارخان، پشت فرهنگسراي الغدير واقع در خيابان 
قره داغي شهر تبريز سقوط كرد كه بالفاصله ٩ تيم عملياتي به محل حادثه اعزام شدند. حميد منجم، مديرعامل هالل احمر آذربايجان 
شرقي گفت: ساعتي پيش ۴۰ امدادگر به محل حادثه در خيابان قره باغي رفتند. جنگنده آموزشي اف۵ نيروي هوايي ارتش به ديوار يك 
مدرس��ه برخورد كرده است و خوشبختانه اين مدرسه در صبح امروز تعطيل بوده است. او ادامه داد: براساس گزارش هاي اوليه دو نفر از 
كادر پروازي هواپيما به همراه يك سرنشين خودرويي كه اين هواپيما با آن برخورد كرده بود، در اين حادثه جان باخته اند. قبل از برخورد 
جنگنده اف۵ با ديوار مدرسه يك خودرو پارك بوده كه سرنشين او نيز كشته مي شود. بنابراين مجموع فوت شدگان اين حادثه ۳ نفر است.

ادامهازصفحهاول

توجه به آشفتگي هاي رواني 

تامين كسري بودجه با فروش 
60 درصد مصرف بنزين به 

قيمت آزاد 

متاسفانه فراواني اضطراب و افسردگي در بين بزرگساالن 
كش��ور يعني هم زنان و ه��م مردان جدي اس��ت. ما 
نمي توانيم بدون توجه به وجود چنين مش��كالتي در 
جامعه انتظار پويايي و شادابي داشته باشيم. در حالي 
كه اكثر جوانان ما از نوعي افسردگي رنج مي برند و اين 
مساله بين زنان و مردان گستردگي قابل توجهي دارد. 
اميد نداش��تن به آينده يكي از نش��انه هاي افسردگي 
است. بي توجهي به اين امر مي تواند افراد را به سمت و 
سوي پوچي و دل كندن از زندگي سوق بدهد. در واقع 
مداخالت روانشناختي برا پيشگيري از چنين اتفاقاتي 
بايد كامال جدي گرفته شود. مس��اله تنها افسردگي 
نيست، مساله اين اس��ت كه اگر اين اختالالت رواني 
از همان ابتدا مورد بررس��ي قرار نگيرد و درمان نشود 
مي تواند به مسائل و مشكالت بيشتر بيانجامد، از جمله 
مشكالت جس��مي مثل حمله هاي قلبي، اختالل در 
بينايي و شنوايي و... به دنبال داشته باشد. اختالالت رواني 
حتي مي تواند منجر به آلزايمر شود، به همين خاطر است 
كه افراد بايد در مورد شرايط روحي و رواني خود حساس 

باشند و نسبت به آن توجه بيشتري نشان دهند.

 لذا اصالح قيمت بنزين راهكار موثري در ش��رايط 
امروز اقتصاد ايران اس��ت و جز اصالح آن راه ديگري 
وجود ندارد. پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي بايد 
كاهش يابد تا كشوربه روال عادي حركت كند. بيمار 
را نمي توان دايم در زير چادر اكسيژن نگه داشت لذا 
سياست دولت روحاني كه در دولت فعلي ادامه يافته 
بايد تغيير كند. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد 
اين است كه صدا و سيما كه قاعدتاً تحت نظر رهبري 
عمل مي كند بايد تذكر ه��اي الزم را به برنامه ها و به 
خصوص به برنامه ميز اقتصادي ارايه دهد تا ريشه ها و 
راهكارهاي اساسي را جهت حل مشكالت ارايه دهند 
و حاشيه ها و موضوعات كم اهميت را به عنوان راهكار 
اساسي مطرح نكنند. از جمله در برنامه ميز اقتصادي، 
مطرح كرده اند كه مشكالت اعطاي مجوزهاي كسب 
و كار معضل اصلي اس��ت در حالي كه بهبود محيط 
كسب وكار نيز به اقدامات اساسي تر ديگري مرتبط 
اس��ت. در اين برنامه  كارشناسان به گونه اي مشكل 
كسب و كار و مجوزها را مطرح مي كنند كه گويا تنها 
مشكل اقتصاد ايران روند ارايه مجوزهاي كسب و كار 
است در حالي كه مش��كل در جاهاي ديگري است 
و انتقاد دانش فني، ريس��ك هاي موجود در بازارها، 
تورم و قيمت تمام ش��ده، مواد اوليه، نوسان نرخ ها و 
نرخ ارز، پرداخت يارانه ها و قيمت گذاري نامناسب و 
روش هاي تامين كسري بودجه در دولت مشكالت 
اساسي است و تا آنها حل نشود توليد كننده و كسب 
وكارها نمي توانند در يك فضاي ناپايدار و بي ثبات و 

پر هزينه كار كنند.

رويداد

فقر كمرش��كن ش��ده اس��ت، در اين بين هستند 
اقشاري كه با درآمد بسيار اندك از پس هزينه هاي 
زندگي برنمي آيند و شرايط برايشان به گونه اي رقم 
مي خورد كه ت��وان تامين هزينه هاي معاش خود را 
هم ندارند چه برسد به اينكه بخواهند براي پوشاك 
و درمان و اجاره بها مسكن هزينه كنند. از جمله اين 
اقشار كم درآمد مي توان به بازنشستگان اشاره كرد، 
آنها كه سال هاست منتظر همسان سازي حقوق ها 
مانده اند و اي��ن قانون نه به طور كام��ل كه فقط در 
موارد بس��يار اندك اجرايي شده است و هر از گاهي 
اين بازنشستگان با تجمع هايي كه برگزار مي كنند 
س��عي دارند مش��كالت خود را به گوش مسووالن 

برسانند اما...
حاال كه آخرين ماه از س��ال 1۴۰۰ هم از راه رسيده 
و خيلي از كارمندان و معلمان و ديگر اقش��ار چشم 
به راه واريز عيدي هاي خود هستند تا شايد بتوانند 
براي س��ال جديد كمي هم رنگ و بوي بهار و عيد را 
به خانه هايشان بياورند، بازنشستگان از اين امر هم 
محروم مانده اند، ميزان عيدي در نظر گرفته ش��ده 
براي بازنشس��تگان به قدري اندك است كه كفاف 
خريد يك هفته معيش��تي آنها را هم نمي دهد چه 
برسد به اينكه بخواهند با آن براي شب عيد خود كاري 
تازه انجام دهن��د. در اين وضعيت تورم پايين بودن 
حقوق عيدي به يكي از دغدغه هاي اصلي بسياري 
از مردم تبديل شده است. دغدغه اي كه حتي باعث 
شده ديگر كسي صداي پاي بهار هم به گوشش نرسد. 
نه خبري از لبخندهاي بهاري هست و نه كسي دل 
و دماغ چشم انتظار ماندن بهار را دارد. اينجاست كه 
آن شعر س��هراب سپهري خيلي به كار مي آيد»دل 
خوش سيري چند«. دلخوشي هاي كوچك مردم زير 

بار تورم و فقر از بين رفته. ديگر حال و هواي رسيدن 
بهار در هيچ كوچه و خياباني احساس نمي شود، البته 
هستند كساني كه هنوز مي توانند از پس هزينه اي 
سرسام آور زندگي بر بيايند اما تعداد اين افراد هر روز 
كمتر و كمتر مي ش��ود و در عوض آنها كه قامتشان 
زير بار اينهمه فشار مالي خم شده هر روز خميده تر 
مي شود تعدادشان در حال افزايش است. در خبرها 
اعالم ش��ده بود كه عيدي در نظر گرفته شده براي 
بازنشس��تگان مبلغ يك ميليون و 6۰۰ هزار تومان 
است، سوال اينجاست كه بر اساس كدام متر و مقياس 
و بررس��ي هاي كارشناسي مس��ووالن به اين عدد 
رسيده اند، خط فقر 11 ميليون را در نظر گرفته اند 
يا قيمت كاالهاي اساسي را از برنج كيلويي 9۰ هزار 
تومان تا مرغ كيلويي ۵۰ هزار تومان. حتي اين رقم 
عيدي در مقابل قيمت نان هم ناچيز به نظر مي رسد. 
حاال بازنشستگان بايد آرزو كنند كه با افزايش سويه 
اميكرون يك سال ديگر هم عيدي بر قرار نباشد و هيچ 
رفت و آمدي صورت نگيرد تا آنها شرمنده فرزندان و 
نوه ها و ديگر اعضاي خانواده شان نشوند. در غير اين 
صورت معلوم نيست هزينه هاي ديد و بازديدهاي عيد 

را بايد از كجا تامين كنند.

    تعيين عيدي 
بدون در نظر گرفتن شرايط بد اقتصادي

رييس كان��ون عالي بازنشس��تگان ته��ران گفت: 
مبلغ عيدي كه براي بازنشس��تگان در نظر گرفته 
شده بس��يار ناچيز اس��ت و با توجه به ش��رايط بد 
اقتص��ادي، پاس��خگوي هيچ ي��ك از نيازهاي آنها 
نيست.علي دهقان كيا در خصوص پرداخت عيدي 
به بازنشستگان و مستمري بگيران گفت: قرار است 

جلس��ه اي در اين خصوص برگزار و اعتبار مورد نياز 
ب��راي پرداخت مس��تمري ها و زمان دقي��ق واريز 
مشخص ش��ود. سال گذش��ته يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان به عنوان عيدي براي بازنشس��تگان در 
نظر گرفته شد كه امسال اين رقم بسيار كم افزايش 
يافت��ه و به يك ميليون و 6۰۰ هزار تومان رس��يده 
اس��ت كه البته ۴۰۰ هزار تومان به ازاي همس��ر و 
1۵۰ ه��زار تومان نيز براي ه��ر فرزند تحت تكفل 
به اي��ن مبلغ اضافه مي ش��ود. او با اش��اره به اينكه 
در حال س��ه ميليون و ۵۰۰ هزار بازنشس��ته تحت 
پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند، گفت: به 
اغلب بازنشس��تگان همان يك ميليون و 6۰۰ هزار 
تومان اختصاص پيدا مي كند، چرا كه بس��ياري از 
آنها بازمانده، مستمري بگير و تنها هستند. رييس 
كانون عالي بازنشس��تگان تهران تصريح كرد: سال 
گذشته عالوه بر يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان نيز براي همسان س��ازي 
به بازنشستگان پرداخت ش��د و امسال نيز با توجه 
به وضعيت معيش��تي مردم قصد داريم رايزني هاي 
الزم را براي اختصاص حداقل همان ميزان سال قبل 
انجام دهيم كه اميدواريم به نتيجه برسد. دهقان كيا 
اظهار داشت: مبلغ عيدي كه امسال در نظر گرفته 
شده پاسخگوي هيچيك از نيازهاي بازنشستگان 
و خانواده آنها نيس��ت به طوري كه اي��ن افراد آرزو 
مي كنند ش��دت كرونا بيشتر ش��ود تا در عيد هيچ 
رفت و آمدي انجام نشود و آنها خجالت زده فرزندان و 
خانواده خود نشوند. او گفت: از دولت انتظار داشتيم 
براي بازنشستگان متفاوت و بيشتر از كارمندان مبلغ 
عيدي در نظر گرفته شود، چرا كه حقوق آنها بسيار 

ناچيز است اما متأسفانه اينگونه نشد.

افزايشناچيزعيديبازنشستگان
رويخطخبر

افزايشظرفيتنگهداريمعتادانمتجاهردرتهران
معاون سياس��ي و اجتماعي اس��تاندار تهران بر 
اقدامات همه جانبه و جهادي دس��تگاه ها جهت 
حل معضالت اجتماعي تاكي��د كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني استانداري تهران؛ سيد عباس 
جوهري در هشتمين جلسه كارگروه فرهنگي، 
اجتماعي، س��المت، زنان و خانواده با اش��اره به 
جايگاه اين كارگروه در حل معضالت و آسيب هاي 
اجتماعي اظهار داشت: تشكيل جلسات كارگروه 
به صورت هفتگي در دس��توركار قرار گيرد. او با 
اش��اره به اهميت اعتبارات در حل آس��يب هاي 
اجتماعي افزود: اعتبارات تخصيصي به اس��تان 
تهران كم مي باش��د و با تاكيد ب��ه وظايف ذاتي 
دستگاه هاي اجرايي در حل معضالت، اقدامات 
همه جانبه و جهادي تا هن��گام دريافت اعتبار از 
سوي دستگاه هاي باالدستي صورت گيرد. معاون 
سياسي و اجتماعي استاندار تهران با اشاره به بند 
الف ماده ۵ آيين نامه اجرايي كارگروه خواس��تار 
توجه به تكليف قانوني دستگاه ها جهت حضور در 

جلسات كارگروه هاي استاني شد. جوهري سپس 
گفت: تشكيل قرارگاه خدمات اجتماعي استان با 
توجه به تنوع آسيب ها و مشكالت متعدد استان 
و با بسيج دستگاه اجرايي از اقدامات استانداري 
جه��ت حل معض��الت و آس��يب هاي اجتماعي 
اس��تان است كه جلس��ات آن به صورت هفتگي 
برگزار مي ش��ود و تاكنون با برگزاري 1۳ جلسه 
در راس��تاي جم��ع آوري و افزايش ظرفيت هاي 
نگهداري معتادي��ن متجاهر گام ه��اي موثري 

برداشته است.

اجرايطرحويژهپليسدرروزهايپايانيسال
روزه��اي پاياني س��ال همواره ب��ا افزايش حجم 
ترافي��ك و حضور ش��هروندان در اماكن تجمعي 
نظير مراكز خريد و... همراه است و در همين راستا 
نيز پليس تهران طرحي ويژه را براي اين ايام اجرا 
كرده است. سردار حسين رحيمي، رييس پليس 
پايتخت گفت: از ابتداي اس��فند م��اه طرح هاي 
ويژه پليس ب��راي تأمين امنيت مراك��ز خريد و 
مراكز تجمعي و همچنين روان سازي و مديريت 
ترافيك به اجرا درآم��ده كه اين طرح ها به مرور و 
با توجه به افزايش ترددها و حضور ش��هروندان با 
نفرات بيشتري اجرا مي شود. او با بيان اينكه اين 
طرح ه��ا در حوزه كلي ترافيكي و انتظامي به اجرا 
در مي آيد، ادامه مي دهد: در اين طرح ها ماموران 
پليس امنيت، پليس پيشگيري، پليس آگاهي و 
پليس راهور حضور خواهند داشت تا هم نسبت به 
روان سازي و مديريت ترافيك و هم تأمين امنيت 
ش��هروندان اقدام ش��ود. رحيمي اضافه مي كند: 
ماموران پلي��س راهنمايي و رانندگي با حضور در 
معابر و به خصوص معاب��ر منتهي به بازار تهران و 
اطراف مراكز خريد و پرتردد نسبت به روان سازي 
ترافيك اقدام كرده و اج��ازه انجام اقداماتي را كه 
منجر به اخ��الل در روند ترافيك و تردد خودروها 
شود، نخواهند داد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
مي افزايد: همچنين در بخش انتظامي نيز ماموران 
پليس پيشگيري، پليس امنيت، پليس آگاهي و... 
به طور محسوس و نامحسوس در اماكن پرتردد و 
پرتجمع نظير ايس��تگاه هاي مترو و مراكز خريد 
مستقر شده و ضمن برخورد با اقدامات مجرمانه 
نسبت به تامين امنيت و آرامش شهروندان اقدام 

مي كنند. از جمله اين موارد مي توان به برخورد با 
س��ارقان، برخورد با اراذل و اوباش و... اشاره كرد. 
رحيم��ي با تأكيد ب��ر اينكه الزم اس��ت صاحبان 
صنوف و شهروندان نيز همكاري الزم را در حوزه 
ترافيك و انتظامي با ماموران پليس داشته باشند و 
به هشدارها و توصيه هاي پليس توجه كنند، درباره 
اقدامات پليس در مورد چهارش��نبه س��وري نيز 
خاطرنشان مي كند: فروش موادمحترقه خطرناك 
و غيراس��تاندارد جرم بوده و پليس با آن برخورد 
خواهد كرد. اين مواد محترقه عالوه بر اينكه ايمني 
خود مصرف كنندگان يا س��ازندگانش را به خطر 
مي اندازد سبب ايجاد خطر براي ديگر شهروندان 
نيز ش��ده و آرامش مردم را س��لب مي كند. البته 
چنين جرايمي در مقايسه با سال هاي قبل كاهش 
داشته اما پليس همچنان با آن برخورد خواهد كرد. 
رييس پليس تهران درباره برخورد با اراذل و اوباش 
نيز مي گويد: برخورد با اراذل و اوباش و مخالن نظم 
و امنيت عمومي جزو مطالبات مردم و اولويت هاي 
پليس اس��ت و طرح هاي عملياتي براي نظارت بر 
اوباشگران و نيز برخورد با هر اقدامي از سوي آنان، 

در حال انجام است.

تعادل|
 قرار بود اميكرون آرام و آهسته بيايد و برود، 
اما حاال يك بار ديگر ميزان مرگ و ميرهاي 
كرونايي افزايش چشمگيري داشته و هر روز بر تعداد افراد 
مبتال افزوده مي شود، اين در حالي است كه كودكان بيش 
از بقيه گرفتار اين بيماري مي شوند و معلوم نيست كرونا 
كي و چه زماني قرار است دست از سر دنيا بردارد. با اينكه 
ابتدا گفته شده بود اميكرون نسبت به سويه هاي قبلي كرونا 
مرگ و مير نخواهد داشت يا اينكه اين مرگ و ميرها حداقل 
خواهد بود اما آنچه تاكنون در كشور ما اتفاق افتاده نقض 
آشكار اين اظهارنظرهاست. از سوي ديگر مردم هم ميل و 
رغبت چنداني به رعايت پروتكل هاي بهداشتي ندارند. از 
سوي ديگر سرعت انتشار اميكرون 7۰ برابر بيشتر از ديگر 
سويه هاي كرونا تخمين زده شده و حاال كه ما در ميانه پيك 
ششم قرار گرفته ايم و به گفته كارشناسان هنوز به اوج قله 
هم نرسيديم مرگ هاي روزانه از ۲۰۰ نفر هم بيشتر شده 
و اين در حالي است كه تنها در تهران روزانه نزديك به ۵۰ 
نفر جان خود را از دست مي دهند. اينكه دوباره در آستانه 
سال نو چنين اتفاقاتي رخ مي دهد و خانواده هايي دوباره 
عزادار عزيزانشان مي شوند مساله اي است كه نبايد ناديده 
گرفته شود. البته كه نمي توان تنها با ابالغيه و دستور كاري 
از پيش برد، اينكه بگوييم بايد جلوي انتشار كرونا گرفته 
ش��ود، يا حتي يك مرگ در روز هم زياد است دردي را دوا 
نمي كند. همين كه مسووالن قرنطينه را جدي نمي گيرند، 
كافي است تا مردم هم به اين مساله توجه نداشته باشند 
و موج شش��م كرونا يك بار ديگر با قربان��ي كردن تعداد 
بي شماري از هموطنان عيد ديگري را هم براي مردم تبديل 
به لحظه هاي تلخ از دست دادن عزيزانشان كند. اما سوال 
اينجاست اميكرون كه قرار بود نوع خفيف كرونا باشد چرا 

باعث بروز چنين اتفاقي شده است.

    اميكرون و دلتا
 همچنان با هم پيش مي روند

دكتر مسعود مرداني در پاسخ به اين سوال كه افزايش 
دوباره م��رگ و ميرهاي كرونايي در اي��ران چه دليلي 

مي تواند داشته باشد به »تعادل« مي گويد: مساله اين 
است كه هنوز هم سويه دلتا در كشور در جريان است و 
در حال حاضر ما فقط با اميكرون مواجه نيستيم. از سوي 
ديگر اكثر كس��اني كه بر اثر اين بيماري جان خود را از 
دست مي دهند افرادي هستند كه بيماري هاي زمينه اي 
دارند. نبايد فراموش كنيم كه وقتي با افزايش ابتال مواجه 
هستيم، يعني با افزايش تعداد بيماران بستري مواجه 
مي شويم و اين نهايتا به افزايش مرگ و مير مي انجامد. 
به هر حال ما بارها در س��تاد ملي مقابله با كرونا تاكيد 
كرده ايم كه بايد تعطيلي ها تا پايان سال اجرايي شود، 
مدارس نبايد حضوري باش��ند، دانشگاه ها بايد تعطيل 
شوند، مراكز تجمع مثل مراكز خريد، سينماها و ... بايد 
تعطيل شوند، مردم بايد توجه داشته باشند كه قرنطينه 
را رعايت كنند، پروتكل هاي بهداشتي را جدي بگيرند، 
از دورهمي هاي خانوادگي پرهيز كنند. اما متاسفانه هيچ 
كدام از اين ش��رايط رعايت نمي شود و همين امر باعث 
انتشار بيماري در سطح گسترده شده و همين امر ميزان 

مرگ و مير را هم افزايش مي دهد. 

    قرنطينه ۵ روزه درست نيست
مرداني در بخش ديگري از سخنان مي افزايد: متاسفانه 
مساله ديگري كه باعث شده تا انتشار اميكرون سرعت 
باالتري پيدا كند، مطرح ك��ردن قرنطينه ۵ روزه براي 
مبتالي��ان به اي��ن س��ويه از كرونا اس��ت، در حالي كه 
حداقل زمان قرنطينه بايد 1۰ روز در نظر گرفته ش��ود. 
در شرايطي كه اكثر مردم به خاطر مشكالت اقتصادي 
نمي توانند س��ر كارهايشان حاضر نش��وند و دولت هم 
تعطيلي اعالم نمي كن��د، بايد با رعاي��ت پروتكل ها و 
همچنين فاصله اجتماعي مردم از خودش��ان مراقبت 
كنند. افراد مبتال بايد قرنطينه 1۰ روزه را به طور كامل 
رعايت كنند. نبايد فكر كنند كه بعد از ۵ روز مي توانند 
به سر كار برگردند با اين كار ديگران را هم مبتال خواهند 
كرد. البته موضوع الزامي ديگر، تزريق واكسن است. در 
حال حاضر بيشترين مرگ و مير در افرادي است كه يا 
اصال واكسن تزريق نكرده اند يا اينكه سه نوبت واكسن 

را به طور كامل دريافت نكرده اند.به هر حال اگر وضعيت 
به همين من��وال ادامه پيدا كند و پروتكل ها از س��وي 
مردم رعايت نشود ممكن است در طول عيد نوروز هم 
با بيماري درگير باش��يم كه ديگر آن وقت الزم است در 

امكان مسافرت ها تجديدنظر شود.
دبير ب��ورد داخلي كميته علمي كرون��ا، تاكيد كرد: 
بيش��ترين مرگ و مير در افرادي است كه يا واكسن 
تزريق نكردند يا واكسيناسيونش��ان كامل نش��ده 
اس��ت. همچنين اف��راد داراي بيم��اري زمينه اي و 
مصرف كنن��دگان داروهايي كه سيس��تم ايمني را 

تضعيف مي كند در معرض خطر هستتد.
او درباره موضوع تفويض اختيار به ستادهاي استاني 
براي تصميم گيري پيرامون حضوري يا غيرحضوري 
شدن مدارس علي رغم افزايش چشمگير شهرهاي 
قرمز كرونايي، تصريح كرد: نظر ما اين بود كه فعال اين 
موضوع به شكل كامل به تاخير افتد و پيشنهاد خود را 
به ستاد كشوري اعالم كرديم. به نظر مي رسد با توجه 
به اينكه جهش اميكرون در كودكان مي تواند سبب 
بيماري زايي بيشتر شود، بهتر است از تجمع بچه ها 
در اماكن سربسته جلوگيري شود؛ زيرا در هر صورت 
تعداد قابل توجهي از مدارس ما شرايط استاندارد را 
ندارند زيرا شرايط زيرساخت و مساحتي در مدارس 
استاندارد نيست و همين سبب مي شود امكان رعايت 
پروتكل ها وجود نداشته باشد. توصيه كميته علمي 
بازنگري مجدد تصميم گيري پيرامون بازگش��ايي 
حضوري مدارس است و اميدواريم فعال حداقل تا آخر 

اسفند مدارس غيرحضوري فعال باشند.

    مبتاليان قرنطينه را جدي بگيرند
از س��وي ديگر دبير بورد داخلي كميته علمي كرونا نيز 
به ايسنا گفت: متاسفانه بي توجهي به قرنطينه بيماران 
مبتال به اميكرون و اطالع رساني نادرست يكي ديگر از 
داليل افزايش تعداد مبتاليان و مرگ و مير در كش��ور 
است. روزهاي اول شيوع اين سويه CDC امريكا چنين 
نظريه اي داد و برخي از همكاران ما اين موضوع را اعالم 

كردند و تصميماتي در وزارت بهداش��ت گرفته شد كه 
قرنطينه پنج روز باشد، اما پس از آن، اين مساله در امريكا 
هم بازنگري شد و مدت قرنطينه افزايش يافت. بهتر است 
مبتاليان به اميكرون حداقل 1۰ روز تا ۲ هفته قرنطينه 
بمانند و در اين مدت از حضور در مشاغل خودداري كنند.

دكتر مهرداد حق ازلي درباره آمادگي بيمارستاني از نظر 
دارو و تجهي��زات، بيان كرد: پروتكل هاي درماني چند 
هفته قبل مورد بازنگري قرار گرفتند و در اختيار مراكز 
درماني قرار گرفتند. ممكن است با توجه به افزايش بار 
بيماري در برخي مراكز كمبودهاي موقتي پيش آيد ولي 
پشتيباني مي شوند. به طور كلي گزارشات نشان مي دهد 
كه اوضاع در مراكز در حال كنترل اس��ت و دارو و مواد 
مورد نياز اوليه موجود اس��ت. تا به امروز گزارش جدي 
 از عدم توانايي مراكز درماني نداشتيم و مراكز در حالت 

آماده باش قرار دارند. 
او در خصوص دستورالعمل منتشر شده درباره قرنطينه 
پنج روزه  مبتاليان اميكرون افزود: در اين دستورالعمل 
ذكر شده است كه مدت قرنطينه  پنج روزه براي كساني 
باش��د كه پس از اين مدت هيچ عالمتي نداشته باشند. 
در غير اين صورت كس��ي كه كارش به بستري رسيده، 
عالئم بيماري را دارد يا پزشك تشخيص مي دهد، ديگر 
از دس��تورالعمل پنج روز خارج ش��ده و بر حسب نظر 
پزش��ك مي تواند بيش از پنج روز اس��تراحت كند و در 

قرنطينه باشد. در كل دس��تورالعمل قرنطينه پنج روز 
كامال ش��فاف براي موارد خفيف بيماري است. در واقع 
فرد مبتال با عالئم خفيف پس از پنج روز نيز بايد با ماسك 
مناسب تردد داشته باشد. ۵7 دانشمند علمي برجسته 
در جلسه ستاد علمي هستند كه به اتفاق آرا تاييد كردند 
كه پنج روز قرنطينه كفايت مي كند. در جلسه اين هفته، 
موضوعاتي كه از نظر س��ازمان بهداشت جهاني در اين 
رابطه مطرح بود به بحث گذاشته شد ولي هيچ تغييري 

در نظر اعضاي كميته علمي ايجاد نشد.

    احتمال تست منفي كاذب 70 درصد است
اين در حالي اس��ت كه س��يامك س��ميعي، مديركل 
آزمايش��گاه هاي مرجع وزارت بهداشت به خبرآنالين 
گفت: نس��بت نتايج مثبت ب��ه كل آزمايش هاي انجام 
شده نش��ان مي دهد كه بيش از ۵۰ درصد كساني كه با 
عالئم تنفسي به مراكز سرپايي وزارت بهداشت مراجعه 
مي كنند، در همان بار اول كه مورد آزمايش تشخيص 
مولكولي قرار مي گيرند آزمايش تشخيص كوويد-19 
شان مثبت مي ش��ود. پس اين روزها، با در نظر گرفتن 
موارد محتمل منفي كاذب كه ممكن است با آزمايش دوم 
تشخيص داده شوند، احتمال مثبت بودن فردي كه عالئم 
بيماري كوويد-19 را نشان مي دهد، مي تواند 6۵ تا 7۰ 
درصد باشد. در هر موج بيماري، وقتي بيماري در جامعه 

شدت مي گيرد، تعداد كس��اني كه به دليل عالمت دار 
بودن )تش��خيص باليني پزش��ك( يا ب��ه دليل ارتباط 
اپيدميولوژيك با يك فرد مبتالي قطعي، تحت قرنطينه 
يا ايزوله ش��ده قرار مي گيرند و به تشخيص پزشك نياز 
به آزمايش تش��خيصي ندارند، افزاي��ش پيدا مي كند. 
بنابراين آمارها فقط بر مبناي نتايج مثبت آزمايش است 
و تشخيص هاي محتمل بر مبناي عالئم باليني در آن به 

حساب نمي آيند، طبيعتًا كم شماري دارد. 
او اف��زود: داده هاي مرب��وط به س��هم واريانت هاي 
اوميكرون و دلتا از م��وارد جديد ابتال به كوويد-19، 
كه از مراكز ديده وري به دست آمده و همچنين سير 
جايگزيني واريانت اميكرون در هفته هاي گذش��ته 
نشان مي دهد كه هم اكنون اميكرون واريانت غالب 
اس��ت و دلتا اگر چه هنوز وجود دارد اما سهم خيلي 

كمي از موارد ابتالي جديد را دارد. 

    236 تن ديگر جان باختند
اين در حالي است كه بنا بر اعالم وزارت بهداشت و درمان 
۲۳6 هموطن ديگر جان خود را بر اثر ابتال به كرونا از دست 
دادند و به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيماري به 
1۳۵ هزار و ۲76 نفر رسيد. تاكنون نزديك به 7 ميليون 
نفر در ايران به كرونا مبتال شده اند و در حال حاضر دو هزار 

و ۵1۴ نفر در مراكز درماني بستري هستند. 

گزارش

قرنطينهبيمارانمبتالبهكروناباشرايطحادبيشاز5روزاست

شرايط كرونا در كشور بحراني است
پروتكلهاجديگرفتهنشودشرايطدشوارترخواهدشد
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