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يادداشت- 1 توليدكنندگان با بستن در  واردات بر طبل گراني كوبيدند

 فرمان قيمت 
لوازم خانگي دست كيست؟!

يادداشت-2

يادداشت-4 يادداشت-3

تاثيرات رواني طالق بر كودكان قانونگذاري رمزارزها
نمي تواني��م منك��ر تاثيرات 
رواني طالق بر فرزندان شويم، 
كودكاني كه پدر و مادرش��ان 
از يكديگر جدا مي شوند ادامه 
زندگي خود را با خأل پيوس��ته 
سپري مي كنند. البته رفتارهاي 
بعد از ط��الق ه��م در روحيه 
ك��ودكان تاثير بس��زايي دارد. 
جدايي پدر و مادر به اندازه كافي به زندگي عاطفي، تحصيلي 
و اجتماعي افراد لطمه وارد مي كند، اما اگر اين كشمكش ها 
بعد از طالق هم ادامه داش��ته باشد مي تواند آسيب هاي 
روح��ي و رواني زيادي را به فرزندان وارد كند. متاس��فانه 
بس��ياري از زوج ها بعد از جدايي فرزندان را به وس��يله اي 
براي تامين خواس��ته هاي خود تبديل مي كنند. مادران 
براي گرفتن مهريه و نفقه از كودكان خود استفاده مي كنند 
مثال پدر را از ديدن فرزند محروم مي كنند و پدران هم براي 

اينكه بتوانند شكست خود در زندگي را جبران كنند ممكن 
است فرزندان خود را عليه مادرشان بشورانند. به اين ترتيب 
كاشتن تخم كينه نسبت به پدر و مادر در دل فرزندان ضربه 
روحي ديگري را به آنها وارد مي كند. اينكه زوجين به هر 
دليلي مجبور به جدايي ش��وند، بايد اين مساله را مد نظر 
داشته باشند كه همين جدا شدن آنها آينده فرزندشان را 
به مشكالت زيادي همراه خواهد كرد. بسياري از فرزندان 
طالق در بزرگس��الي ديگر ميل و رغبتي به ازدواج ندارند. 
آنها هميشه از نظر عاطفي با مشكالت زيادي دست و پنجه 
نرم خواهند كرد. از سوي ديگر تاثير اين جدايي را مي توان 
در زندگي تحصيلي و اجتماعي اين فرزندان نيز مشاهده 
كرد. قطعا در درجه اول هر مشاوري توصيه اش به افرادي 
كه فرزند دارند، ادامه زندگي زناشويي و حل مشكالت است. 
اما اگر راه چاره ديگري جز جدايي باقي نمانده باشد، نبايد 
زوجين كاري كنند كه آسيب هاي طالق بر فرزندانشان چند 
ادامه در صفحه 8 برابر شود.  

در ابتدا بايد توجه داش��ت كه 
برخي بنده��اي اي��ن رمزارز 
هنوز در ح��د يك پيش نويس 
هستند و به قانون تبديل و نهايي 
نشده اند. اين پيش نويس قطعا 
نيازمند نقد و بررس��ي است و 
برخي موارد آن از جمله بندهاي 
مربوط به صندوق حضانتي بايد 
مورد بحث بيشتري قرار بگيرد.همچنين سقف چهاربرابري 
حد نصاب پولشويي نيز در اين پيش نويس مورد سوال است.

اگر نصاب پولشويي را ۱۵ ميليون يا ۲۵ ميليون تومان در 
نظر بگيريم سقف يادشده در پيش نويس قانون بين ۶۰ تا 
۱۰۰ ميليون تومان خواهد بود و مازاد اين سرمايه را فرد 
بايد به صندوق حضانتي انتقال دهد. به نظر مي رسد ماهيت 
رمزارزها هنوز از سوي قانونگذار در اقتصاد ايران درك نشده 
است؛ بايد توجه داشت كه ماهيت رمرزارز به گونه اي است 

كه اين نوع تمركزگرايي ها را نمي پذيرد. به اين معنا كه كامال 
غيرمتمركز است. قانون گذار بايد به اين نكته مهم توجه 
كند كه اگر مقررات وضع شده با ماهيت و فعاليت رمزارزها 

مطابق نباشد، قطعا در اجرا دچار مشكل خواهد شد.
به نظر من بخش هايي از اين پيش نويس با ساختار بالكچين 
و ماهيت رمزارزها متضاد است. از سمت ديگر از آنجا كه ما 
در س��اختار تحريمي هستيم و همواره در حاشيه تحريم 
به س��ر مي بريم هرگونه تمركزگرايي ها در حوزه رمز ارز و 
كنترلگري ممكن است به زيان ما تمام شود؛ به نحوي كه 
كاربران ايراني در سطح بين المللي شناخته مي شوند و اگر 
هكي در شركت مركزي هوشمند رمزارزش يا همان مهر 
كه در اين پيش نويس هم به آن اشاره شده است، رخ دهد 
اسامي فعاالن مشخص شده و آنها را وارد فضاي تحريمي 
خواهد كرد.ما بايد اين مورد را درك كنيم كه به دليل شرايط 
كشور نبايد بسياري از اين نوع مسائل در حوزه رمزارزها به 
ادامه در صفحه 6 صورت شفاف بيان شود. 

مصطفي اقليما همايون دارابي

 دولت رييسي 
براي كارمندان چه مي كند؟

»تعادل« گمانه زني ها و حواشي رشد بازار 
سرمايه را بررسي مي كند

بودجه 1401 
و معضل حقوق

دليل سبزپوشي 
بورس چيست؟

صفحه 4    

 نظام ناكارآمد گزينش 
مديران 

دس��تيابي ب��ه پيش��رفت و 
رف��اه اقتص��ادي و در نهايت 
نيل ب��ه توس��عه همه جانبه 
مستلزم وجود پيش نيازهاي 
متعددي است. اول خواست 
و ميل به توس��عه است. اگر 
نگرش فلسفي جامعه اي به 
زندگي مادي و دنيايي مثبت 
نباشد امكان تحقق پيش��رفت و رفاه اقتصادي در آن 
جامعه غيرممكن اس��ت. دومين پيش نياز، آمادگي 
جامعه براي پرداخت هزينه نيل به اين هدف )توسعه( 
اس��ت. اگر رهبران جامعه اي ادع��ا كنند كه به دنبال 
پيشرفت و رفاه جامعه و مردم خود هستند اما قادر يا 
مايل نباش��ند هزينه آن را بپردازند، باز هم جامعه به 
توسعه نخواهد رسيد. هزينه نيل به توسعه، پذيرش 
استلزامات توسعه است. براي نيل به توسعه، الزم است 
كه بينش ها، سنت ها، عادات و رفتارها و رويه هاي ضد 
پيشرفت و توسعه و نيز ترجيح منافع شخصي بر منافع 
عمومي جامعه كنار گذاشته شود، در غير اين صورت 
توقع دستيابي به توسعه نيز نبايد داشت. سومين پيش 
نياز، استفاده مناسب از فرصت ها و ابزار الزم براي نيل 
به هدف توسعه است. روشن است كه در جهان كنوني، 
بدون تسلط انسان بر طبيعت و به خدمت گرفتن آن 
براي تأمين نيازهاي م��ادي و معنوي جامعه، نيل به 
پيش��رفت و رفاه غيرممكن اس��ت. اما براي تسلط بر 
طبيعت بايد آن را ش��ناخت و براي شناخت طبيعت 
تنها يك وسيله وجود داردو آن عقل و انديشه انسان 
است. بنابراين براي نيل به توسعه تنها و تنها ابزار، وجود 
نيروهاي انساني اس��ت و عوامل ديگر )منابع طبيعي 
و س��رمايه هاي مال��ي و فيزيكي( در نب��ود نيروهاي 
انساني متخصص و ماهر، قابل استفاده و بهره برداري 
نيس��تند. يعني بدون بهره مندي از نيروهاي انساني 
نه منابع طبيعي قابل استخراج و بهره برداري اند و نه 

سرمايه هاي فيزيكي و مالي قابل ايجاد. 
با اين توضيح مقدماتي مي توان دريافت كه چرا ايران 
بعد از گذش��ت بيش از چهار ده��ه از انقالب و به رغم 
برخورداري از مناب��ع خدادادي فراوان )ذخاير عظيم 
نفت و گاز و منابع متعدد ديگر(، و سرمايه هاي فيزيكي 
و مالي به ارث رس��يده از حكومت پيش��ين، هنوز )به 
گمان من( حتي در مسير توسعه هم قرار نگرفته است. 
در پاسخ به چرايي اين ناكامي، مي توان ادعا نمود كه 
از همان ابتداي انقالب، كش��ور خود را از بهره مندي 
از تمامي ظرفيت هاي انس��اني محروم نمود. ش��ايد 
مالحظات و حساسيت هاي س��ختگيرانه سياسي و 
ايدئولوژيك سال هاي اوليه پس از انقالب و جنگ قابل 
توجيه بود اما تداوم همين سياس��ت چهل و سه سال 
پس از استقرار نظام، غيرقابل توجيه است. مالحظات 
و حساسيت هاي سياسي و ايدئولوژيك باعث شده كه 
كشور از عامل اصلي و در واقع تنها وسيله دستيابي به 
پيشرفت و رفاه اقتصادي خود را محروم كند و همين 
امر افق نيل به اين هدف مهم را نيز مبهم و تيره كرده 
اس��ت. امروز و بعد از گذش��ت چهار دهه از پيروزي 
انقالب اين محدود نگري و تنگ نظري در به كارگيري 
نيروهاي انساني متخصص، دلسوز و وطن دوست نه 
تنها اصالح نشده بلكه در ابعاد و سطوح مختلفي نيز 

گسترش يافته است. 
اين ش��يوه انتخاب و انتصاب گزينش هم در س��طح 
تصميم گيران و تصميم س��ازان كشور و هم در سطح 
مديران ارشد تا سطوح پايين، و هم در سطح كاركنان 
و مجريان تسري يافته است. تداوم همين شيوه باعث 
ش��ده تا انبوهي از نيروهاي انساني زبده، متخصص، 
باانگيزه و دلس��وِز ميهن يا تن ب��ه مهاجرت اجباري 
دهند يا در كش��ور دچار انزوا و مش��كالت ش��خصي 
شوند. شايد عدم درك يا غفلت تصميم گيران كشور 
از اهميت و نقش نيروهاي انس��اني كيفي در فرآيند 
توسعه يك كشور )كه در سطور باال اشاره شد( باعث 
شده كه هرساله شاهد خروج انبوه نخبگان كشور )در 
همه زمينه ها( باشيم، بدون آنكه كمترين حساسيتي 
در بين اين تصميم گيران و مسووالن براي حفظ اين 
تنها عامل پيشرفت كش��ور ايجاد نشود. نكته مهم و 
اساس��ي ديگر در نظام انتصاب، انتخ��اب، و گزينش 
تصميم گي��ران و مديران در همه قوا و دس��تگاه هاي 
متكي به بودجه عمومي كشور، تبديل شدن مسووليت 
به رانت و امتياز اس��ت. توضيح آنكه، سال هاست كه 
بسياري از افراد، دستيابي به مديريت ها را رانت و امتياز 
براي خود تلقي نموده و براي كسب آن تالش فراوان 
مي كنن��د. از آنجا كه اينگون��ه گزينش ها و انتصابات 
عمدتًا بر اساس روابط حزبي، سياسي، قومي و فاميلي 
است، ارزيابي ها با چش��م پوشي هاي ناشي از همين 
وابس��تگي ها صورت مي گيرد نه براساس عملكردها 
و چگونگي انجام تعهدات و وعده ها در زمان گزينش 
و انتصاب. به عبارت ديگر، مسووليت در كشور معني 
خود )يعني مورد س��وال قرار گرفتن( را از دست داده 
و تبديل به رانت و امتياز براي صاحبان آن شده است: 
يعني پس از پايان دوره خدمت، به ندرت ديده شده كه 
مسوولي در مورد عملكرد خود مورد سوال قرار گيرد 
)هرچند به دليل دعواها و رقابت هاي سياسي مديران 
بعضًا مورد سوال قرار مي گيرند( . همين رويه، افراد را 
ادامه در صفحه 5 در...  

مرتضي افقه

تعادل | فرشته فريادرس| 
واردات لوازم خانگي از سال ۹۷ مشمول ممنوعيت اعالم 
شد. ممنوعيت واردات كااليي كه به گفته تحليلگران، 
توليد آن به دليل وابس��تگي به مواد اوليه وارداتي فاقد 
مزيت اس��ت و با قاچ��اق ۶ ميليارد دالري ب��ازار آن به 
تعادل مي رس��د. از آن سو، مافيايي كه به بهانه حمايت 
از توليدملي جلوي هر گونه رقابت را مي گيرد و تا جايي 
بر طب��ل گراني مي كوبد كه گاليه رهب��ري را به دنبال 
داشته است. هرچند با وجود مخالفت سازمان حمايت، 
توليدكنندگان بي سرو صدا قيمت محصوالتشان را گران 
كردند، اما منكر افزايش قيمت شدند. با اين حال، از يك 
طرف توليدكننده گله مند از قيمت مواد اوليه تنها راه حل 
خود را افزايش قيمت ها مي بيند. از آنسو، مصرف كننده 
هم از افزايش چندين باره قيمت ها ناراضي است. باهمه 
اينها آنچه مشهود است، بازار بالتكليف و رهاشده لوازم 
خانگي اس��ت كه از توليدكننده گرفته تا فروشنده، به 
صورت سليقه اي و با بهانه هاي مختلف تغييرات قيمتي 
را بر روي محصوالت��ي كه از نظر كيفيت تغيير خاصي 
در آنها به وجود نيامده انجام مي دهند. بنابراين معلوم 
نيست فرمان قيمت گذاري در اين صنعت در دست چه 

كسي است!

    ماجراي يك نامه
مقام معظم رهبري روز يكشنبه دهم بهمن ماه در جمع 
توليدكنندگان كشور و مسووالن اقتصادي و صنعتي، 
به صنعت لوازم خانگي اش��اره كردن��د و با ابراز گاليه از 
عملكرد برخ��ي توليدكنندگان داخل��ي لوازم خانگي 
گفتند: »من گاليه مي كنم از دوس��تاني كه مسووالن 
لوازم خانگي هس��تند. ما از اينها حمايت كرديم، اسم 
آورديم؛ ش��نيدم بعضي از اقالم دوبرابر افزايش قيمت 
پيدا كرده؛ چرا؟! نبايستي با حمايت ها اين جور برخورد 
بشود.« اين در حالي است كه توجه مضاعف مسووالن، 
مقامات دس��تگاه هاي اجرايي و قانونگذاري به ارتقاي 
ظرفيت هاي توليدي كش��ور و رفع موانع از سر راه آنها 
به عنوان تنها عالج گذر از ش��رايط خطير كنوني جزو 
مهم ترين سياست هاي باالدستي نظام بوده است. با اين 
حال وضعيت توليد به ويژه در بخش كيفيت و قيمت در 
سنوات گذشته، به گونه اي بوده كه انتقاد اكثريت مردم، 
كارشناس��ان و حتي مس��ووالن را در پي داشته است. 
حال، رهبري هم در نشست با توليدكنندگان به برخي 
از اين انتقادات اشاره و گاليه خود را از وضعيت صنعت 

داخلي ابراز كردند. 
اما گاليه صريح رهبر انقالب از افزايش دوبرابري قيمت 
برخي محصوالت لوازم خانگي، به نامه مهرماه تعدادي 
از توليدكنندگان اين صنعت به رهبر انقالب وحمايت 
ايش��ان از اين صنعت بر مي گردد. مهرماه سال جاري 
عده اي به عنوان نماينده ۱۵۰۰ توليدكننده لوازم خانگي 
در كشور به رهبري نامه نوشتند كه جلوي واردات لوازم 
خانگي از كره جنوبي گرفته ش��ود. در نامه ارسال شده، 
تنها مهر پنج ش��ركت توليدكنن��ده لوازم خانگي و دو 
شركت ديگر كه آنها نيز در وابستگي شركت »اسنوا« 
و اطرافيان اين توليدكننده قرار دارند، ديده مي ش��د. 
در پي ارس��ال اي��ن نامه به رهبري و درخواس��ت براي 
ممانعت از واردات لوازم خانگي، ايش��ان نيز خطاب به 
رييس جمهور، دستور دادند جلوي واردات لوازم خانگي 
كره اي گرفته ش��ود. غالمحسين اس��ماعيلي رييس  
دفتر رييس جمهوري  هم دستور رييس جمهور در اين 

خصوص را به وزراي اقتصاد و صمت، ابالغ كرد.

اما اتفاقي كه پس از اين نامه حمايتي رخ داد، اين بود كه 
برخي از سودجويان بازار لوازم خانگي به بهانه حمايت از 
توليد داخلي، با تفسير اشتباه از نامه رهبري به دنبال اين 
بودند تا به بازار پرسود خود رونق بخشند. اين درحالي 
است كه رهبري با اين دستور بيش از هرچيزي به دنبال 
باثبات كردن صنعت لوازم خانگي از طريق حفظ سهم 
بازار برندهاي داخلي بودند كه در دوران تحريم توانسته 
بود توانمندي شان را ارتقا دهند. البته در آن مقطع نيز 
تأكيد شد، كه با توجه به دستور رهبري در ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي كره اي به كش��ور نبايد مسووالن 
سياست دوگانه اي را نسبت به برندهاي كره اي در بازار 
داشته باشند. به عبارتي ديگر اينكه واردات دو برند »ال 
جي و سامس��ونگ« ممنوع ش��ود، اما بقيه برندها آزاد 
باشند. چراكه غير از اين دو برندخارجي، دو برند ديگر 
»دوو و هيوندايي« نيز س��هم بااليي از بازار را در اختيار 
دارند؛ اين درحالي كه در دايره ممنوعيت هاي اعمالي 

قرار نگرفتند. 

    فرمان افزايش قيمت صادر شد! 
اما ماجرا وقتي جالبتر شد كه برخي توليدكنندگان لوازم 
خانگي دو هفته بعد از ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
كره اي به كشور، قيمت محصوالت خود را بين 8 تا ۱۲ 
درصد افزايش دادند. موضوعي كه باعث برهم خوردن 
آرامش بازار لوازم خانگي شد. وزارت صمت هم به عنوان 
نهاد متولي اع��الم كرد كه افزايش قيمت ها غيرقانوني 
است و به موضوع رسيدگي خواهد كرد. ناگفته نماند كه 
از ابتداي امسال تاكنون، شاهد رشد قيمت محصوالت 
لوازم خانگ��ي در چند مقطع زمان��ي بوديم؛ يك بار در 
ارديبهش��ت ماه، خبر رشد ۲۵ درصدي قيمت مصوب 
يك��ي از توليدكنن��دگان بزرگ لوازم خانگي منتش��ر 
ش��د؛ يك بار هم در اوايل خردادماه، كه رييس انجمن 
توليدكنندگان لوازم صوت��ي و تصويري از افزايش ۱۰ 
درصدي قيمت لوازم خانگي ايراني صحبت به ميان آورد. 
چندي از اين خبر نگذشت كه اواخر خردادماه، غزنوي، 
سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي هم از رشد 
به طور متوسط ۱۰ درصدي قيمت ها درخرداد امسال 

نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد. 
البته در آن مقطع زماني، اسالميان نايب رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگ��ي در اظهاراتي گفته بود كه 
افزايش قيمت لوازم خانگي ايراني ارتباطي به ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي ندارد، زيرا در اين طرح، واردات مواد 
اوليه ممنوع نيست. بنابراين لوازم خانگي به دليل افزايش 

هزينه هاي سربار، اندكي گران شده است. بنابه اظهارات 
او، به دليل گران ش��دن مواد اولي��ه، كارخانه ها مجبور 
بودند كه افزايش قيمت را ب��راي كاالهاي خود اعمال 
كنند. همچنين با توج��ه به افزايش 3۹ درصدي »نرخ 
دستمزد، نوسان قيمت دالر و مواد اوليه« اين افزايش 
قيمت طبيعي است؛ زيرا قطعات برخي از كاالهاي لوازم 
خانگي از كش��ورهايي مانند چين وارد مي شود وتوليد 

برخي قطعات در داخل مزيت ندارد. 

   توليدكنندگان چرا گران كردند؟ 
اما اينكه چرا توليدكنندگان دست به گراني محصوالت 
زدند، را از برخي فعاالن اين حوزه جويا شديم؛ سخنگوي 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي و عضو گروه صنعتي 
انتخاب كه جزو نويسندگان نامه به رهبري بودند، درباره 
گاليه رهبري از افزايش قيمت ها علي رغم حمايت ايشان 
از توليدكنندگان اين صنعت به »تعادل« اينطور گفت: 
در صنعت لوازم خانگي از آبان سال ۹۹ تا آبان ۱4۰۰ به 
صورت نقطه اي ۱۰ درصد افزايش قيمت اتفاق افتاده 
كه وزارت صمت هم بر اين آمار صحه مي گذارد. حميد 
رضا غزنوي، افزود: اما بسياري از توليدكنندگان، كه سهم 
عمده اي هم در توليد لوازم خانگي كشور دارند، پس از 
پيام مقام معظم رهبري وحمايت ايشان از صنعت لوازم 
خانگي، حتي يك درصد هم افزايش قيمت ندادند؛ اين 
درحالي است كه در اين مدت شاهد افزايش ۲۰ تا 3۰ 
درصدي وحتي بعضا ۱۰۰درصدي در قيمت مواد اوليه 
و افزايش باالي ۲۰۰ درصدي در حمل و نقل بين المللي 
بوديم. او عنوان كرد كه برخي از كارخانجات باتوجه به 
افزايش قيمت مواد اوليه در حاشيه ضرر هستند، چون 
افزايش قيمت ندادند. اما او بر اينكه لوازم خانگي گران 
است، صحه گذاشت و گفت: اين صنعت نسبت به بقيه 
صنايع گران نيست و افزايش قيمت تا اين ميزان با منطق 
اقتصادي جور در نمي آيد. غزنوي با تاكيد بر اينكه اين 
گراني و سختي كه بر مردم تحميل مي شود، قابل درك 
است، بيان كرد: اما سود اين افزايش قيمت در جيب ما 
نمي رود وما ميانگين 8 درصد افزايش قيمت داشتيم و 
درجريان اينكه قيمت برخي محصوالت دوبرابر افزايش 

يافته است، نيستيم. 
از آن س��و، حس��ين اس��الميان نايب ريي��س اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي هم در اظهاراتي به »تعادل« 
گف��ت: با توجه به نوس��ات نرخ ارز و قيم��ت مواد اوليه 
وارداتي، برخي اقالم لوازم خانگي بين ۵ تا ۱۰ درصدي 
در س��طح بازار از ابتداي سال تا كنون افزايش قيمت را 

تجربه كرده اند. او افزايش دوبرابري قيمت ها را بيش��تر 
مربوط به هزينه توليد عنوان كرد و گفت: در سطح توزيع 

افزايش قيمت ها نهايتا تا ۱۰ درصد بوده است. 
 در همين حال، عباس هاشمي دبيركل انجمن صنايع 
لوازم خانگي ايران، با ارس��ال نام��ه اي، به مقام معظم 
رهبري، ضمن تاكيد بر همراهي توليدكنندگان با بيانات 
ايشان مبني بر ممنوعيت واردات محصوالت و كاال هاي 
نهايي، از تدوين س��ند راهبردي توس��عه صنعت لوازم 
خانگي ايران از سوي اين انجمن با بهره گيري از پتانسيل 
صاحب نظران و پژوهش��گران اين صنعت خبر داد. اين 
اظهارات درحالي مطرح مي شود، كه مشاهدات از سطح 
بازار نشان مي دهد، در حال حاضر قيمت اكثر محصوالت 
لوازم خانگي بيش از ۱۰ درصد افزايش را تجربه كردند. 

    صمت و برنامه اي كه هنوز رونمايي نشده!
در اي��ن ميان، انتقادات از افزايش قيمت خودس��رانه 
توليدكنندگان محصوالت لوازم خانگي، به حدي باال 
گرفت كه فاطمي امين، وزير صمت در واكنش به اين 
گراني ها، از اصالح افزايش قيمت خارج از ضابطه لوازم 
خانگي خبر داد و درباره علت افزايش قيمت اخير لوازم 
خانگي ايراني، گفته بود: » بررسي ها در وزارت صمت 
در حال انجام اس��ت و اگر به اين نتيجه برسيم كه در 
افزايش قيمت ها، ضوابط رعايت نشده باشد به گونه اي 
عمل خواهيم كرد كه قيمت اصالح شود.« وزير صمت 
با اين حال در ادامه اظهار كرده بود: »در اينجا دو چيز 
داريم يكي گرانفروش��ي يكي گراني، گاهي به خاطر 
افزايش قيمت مواد اوليه تغيير قيمت مي دهند گاهي 
هم گرانفروشي كه اگر اين صنايع اقدام به گرانفروشي 
كرده باشند بايد سريعا نسبت به اصالح قيمت اقدام 
كنند. اما اگر بحث گراني قطعات و مواد اوليه مصرفي 
باش��د بايد موضوع بررس��ي و پيگيري شود و سعي 
كنيم تا مواد اوليه را با قيمت پايين تري به دست اين 
توليدكنندگان برسانيم.« اما موضوعي كه در اين ميان 
بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه وزارت صمت 
بارها اعالم كرد كه براي اين صنعت برنامه دارد، كه به 
زودي رونمايي خواهد شد. اما هنوز نه از برنامه خبري 
هس��ت ونه از آرامش در بازار. اين درحالي است كه از 
يك طرف توليدكننده گله مند از قيمت مواد اوليه تنها 
راه حل خ��ود را افزايش قيمت ها مي بيند. از آن س��و، 
مصرف كنن��ده هم از افزايش چندي��ن باره قيمت ها 
ناراضي اس��ت. از س��وي ديگر، توليدكنندگان لوازم 
خانگ��ي قرار بود از اول بهمن ماه س��ال جاري قيمت 
توليدكننده را به روي محص��والت خود درج كنند تا 
از اين طريق قيمت گذاري در اين كاال منطقي ش��ود 
و مانع سردرگمي مصرف كنندگان و گران فروشي ها 
شود اما با مقاومت توليدكنندگان در اجراي اين مصوبه، 
اين مصوبه هم به كما رفت تا يك بار ديگر شيوه عرضه 
محصول در بازار باب ميل آنها باشد. باهمه اينها آنچه 
كه ما مي بينيم، بازار رها شده اي است كه هر كس هر 

طور مي خواهد در آن مي تازد. 

   تقابل دو نگاه در اين صنعت
باهم��ه اينها، بازار ل��وازم خانگي ماه ه��اي ناآرامي را 
پشت سر گذاشت. از يك سو، برخي از توليدكنندگان 
ليس��ت هاي جديد را راهي بازار كردن��د؛ در مقابل، 
س��ازمان حمايت از عدم صدور مجوز افزايش قيمت 
مي گفت. حال آنچه در اين بازار مشهود بود، بالتكليفي 
ادامه در صفحه 5 فروشندگان لوازم خانگي بود.   

تفاوت گراني و گران فروشي

خسرو فروغان گران سايه

بح��ث مديري��ت مخ��ارج 
و هزينه ه��اي م��ردم در 
سال هاي گذشته همواره به 
عنوان يك اولويت جدي از 
سوي دولت ها مطرح بوده و 
مورد بحث قرار گرفته است، 
اما نگاهي ب��ه عملكرد آنها 
در تمام اين س��ال ها نشان 
مي دهد كه به دليل نبود ي��ك ديدگاه واحد و يك 
بستر مناسب براي تصميم گيري، عمال كار چه براي 

مردم و چه براي توليدكنندگان دشوار شده است.
ما در ايران يك نظام مش��خص براي قيمت گذاري 
نداريم، يعني معلوم نيست كه قيمت نهايي يك كاال 
بايد به چه شكل ارزيابي شده و در اختيار مردم قرار 
بگيرد. وقتي چنين مبنايي وجود ندارد، عمال امكان 
آنكه عوامل تاثيرگذار بر افزايش قيمت محاس��به 
شده و به طور دقيق ارزيابي شود نيز فراهم نمي شود. 
اين موضوع نه فقط در ح��وزه قيمت گذاري كه در 
بخش هايي چ��ون توزيع كاال و نظارت بر عرضه آن 

نيز خود را نشان مي دهد.
يكي از موضوعاتي كه در سال هاي گذشته بارها از 
طرف فعاالن اقتصادي مطرح ش��ده، بحث تفاوت 
در نحوه تعيين قيمت كاالها در حوزه هاي مختلف 
اس��ت. بايد توجه كنيم كه در اقتصاد ايران قيمت 
برخ��ي كاالها به ش��كل آزاد تعيين ش��ده و دولت 
هيچ گون��ه دخل و تصرفي در آنها ندارد و از س��وي 
ديگر برخي كاالها نيز تنها با قيمت دستوري عرضه 
مي ش��وند و توليد كنندگان آنها امكان آنكه بر روي 
محصول توليدي خود، قيمت مدنظرش��ان را قرار 

دهند پيدا نمي كنند. 
وقتي مبناي درس��تي براي نگاه  ب��ه بازارها وجود 
نداشته باش��د، در نتيجه ما نمي توانيم ميان گراني 
و گران فروش��ي يك كاال تفاوت قائل شويم. گراني 
وقت��ي به وجود مي آيد كه با توج��ه به هزينه باالي 
تولي��د و تورم��ي ك��ه در ه��ر بخش وج��ود دارد، 
توليدكننده مجبور ش��ده قيمت خ��ود را باال ببرد. 
اين با گران فروش��ي كه برخي افراد با اس��تفاده از 
خال هاي قانوني يا نظارتي محصول خود را گران تر 
از رقم واقعي مي فروشند متفاوت است. براي گروه 
اول ما بايد اين س��وال را مطرح كنيم كه چرا هزينه 
توليد باال رفته و اگر قصد ارزان كردن كاال را داريم 
بايد هزينه توليد را پايين بياوريم و در رابطه با گروه 
دوم جز ب��ا افزايش نظارت و نگاه دقيق بر اس��اس 
مبان��ي بازار، نمي توان با اين ش��يوه مقابله كرد. در 
واقع در بسياري از موارد تصميم گيران ميان گراني 
و گران فروش��ي يك كاال تفكيك قائل نمي شوند و 
همين موضوع چ��ه در تامين نظر م��ردم و چه در 
حماي��ت از توليدكننده تاثيرات منف��ي خود را به 

وضوح نشان مي دهد. 

27 بانك كشور 
با زيان انباشته 256 هزار 
ميليارد توماني همراه هستند

سود انباشته 15 بانك 
42.738 ميليارد تومان                    

زيان انباشته 12 بانك 
300 هزار ميليارد تومان

بررسي 
زيان انباشته 

و كفايت 
سرمايه 

بانك هاي 
كشور

 محسن شمش�يري | وضعيت زيان انباشته و 
سود انباشته ۲۷ بانك كشور كه براساس آخرين 
آمار در پايان س��ال ۹۹ و ۹ ماهه اول سال ۱4۰۰ 
جمع آوري شده است نشان مي دهد كه بانك هاي 
صفحه 3 را بخوانيد كشور با...  

در آستانه ايام اهلل دهه فجر و 
چهل وسومين سالروز پيروزي شكوهمند 

انقالب اسالمي صورت گرفت

 فرشاد مومني: سهم »سودسپرده ها« 
در توليد ناخالص داخلي از »بخش صنعت« 

بيشتر است

حضور
 رهبر انقالب

 در مرقد مطهر امام )ره(

»مالي سازي« 
اقتصاد بازي 

در زمين آمريكا است
صفحه 2    

صفحه 7    صفحه 2    

سالروز  ورود امام خميني)ره( به ميهن اسالمي و آغاز دهه فجر را به ملت ايران تبريك مي گوييم



براس��اس آخري��ن داده هاي آم��اري بانك مركزي 
ميزان نقدينگي در آبان ماه امسال به رقم چهار هزار 
و ۳۱۵ هزار ميليارد تومان رس��يد كه در مقايسه با 
مدت مش��ابه سال گذش��ته ۴۲ درصد رشد داشته 
است كه در مقايس��ه با آبان سال گذشته ۴۲ درصد 
رشد داشته اس��ت. همچنين نقدينگي در آبان ماه 
امس��ال در مقايس��ه با اسفند س��ال گذشته ۲۴.۲ 
درصد افزايش يافته است.اين آمار كه از سوي بانك 
مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه با وجود تمام 
هشدارها، همچنان روند رو به رشد نقدينگي ادامه 
پيدا كرده و اقتصاد ايران در اين حوزه در حال ثبت 
ركوردهايي پي د رپي اس��ت. اين عملكرد در حالي 
به ثبت رس��يده كه تحت تاثير افزايش نقدينگي در 
سال هاي گذشته، نرخ تورم بارها به باالي ۴0 درصد 
رسيده و در دي ماه نيز بار ديگر تورم ماهانه صعودي 
شده اس��ت.قرار گرفتن در اين موقعيت براي دولت 
دو مس��ير متناقض را به وجود آورده است. از سويي 
ب��ا توجه به باال بودن تورم، نياز به حمايت از اقش��ار 
مختلف جامعه افزايش يافته و از س��وي ديگر با باال 
رفتن ميزان حقوق ه��ا و درآمدها، دولت مجبور به 
خل��ق نقدينگي جديد مي ش��ود و اي��ن امر خود به 

افزايش تورم در سال هاي بعد منجر مي شود.
اين سيكل معيوب در تمام سال هاي گذشته ادامه 
داش��ته و الاق��ل در كوتاه مدت به نظر نمي رس��د، 
تصميم گيران راهي براي برون رفت از آن پيدا كرده 
باش��ند. يكي از اصلي ترين بحث هايي كه هر س��ال 
بخش مهمي از بودجه را به خود اختصاص مي دهد، 
بحث درباره حداقل دريافتي، حقوق و پاداش هايي 
اس��ت كه به كارگران و كارمن��دان اختصاص پيدا 
مي كند.يكي از ساده ترين راه هايي كه از سال ها قبل 
در اين حوزه در دس��تور كار قرار مي گيرد، افزايش 
حقوق بر مبناي نرخ تورم است. در شرايطي كه نرخ 
تورم اي��ران همچنان باالي ۴0 درصد اس��ت براي 
جبران كامل افزايش هزينه ها بايد عددي در همين 
ميزان به حقوق اضافه ش��ود اما چنين پولي نه براي 
دولت امكان پرداخت دارد و نه تبعات نقدينگي آن 
قابل مديريت است، از اين رو احتماال نرخي پايين تر 
از تورم مانند تجربه س��ال هاي آينده در دستور كار 
قرار خواه��د گرفت.در كنار افزاي��ش حقوق، بحث 
حداقل دريافتي نيز يكي ديگر از چالش هايي است 
كه دولت با آن رو به روست. كميسيون تلفيق چند 
روز قبل اعالم كرد كه عدد حداقل دريافتي در سال 
آينده به پنج ميليون و 600 هزار تومان خواهد رسيد 
اما هنوز بحث بر سر نحوه محاس��به آن ادامه دارد. 
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي 
كار در اين باره گفته: در اين باره بحث بسيار شد اما 
در نهايت به جمع بندي نهايي براي اينكه عدد سبد 
معيشت چقدر باشد، نرسيديم. البته درباره درصد 
وزني هر عامل بس��يار صحبت شد ولي به نتيجه اي 
نرس��يد. نياز بود وزارت اقتص��اد اطالعات جديدي 
بدهد ت��ا بتوانيم درصد وزني را نهايي كنيم. او ادامه 

مي ده��د: حاال هم به مدالس��يون بخ��ش خوراك 
رس��يده ايم اما هر عددي در اي��ن بخش اعالم كنم 
نمي تواند نشانگر عدد س��بد نهايي باشد چون وزن 
تاثير هر عامل بر سبد معيشت متفاوت است كه براي 
آن هم بايد تصميم گيري ش��ود. اين عضو ش��وراي 
عالي كار مي گويد: عدد سبد معيشت هر چه باشد به 
عنوان اولين آزمون دولت رييسي در رابطه با تحقق 
شعارهاي انتخاباتي اش در حوزه معيشت خانوارهاي 
كارگري معرفي مي شود. زيرا از اين طريق مي توان 
رويكرد دولت جديد نسبت به اجراي بند دو ماده ۴۱ 
قانون كار )تاثير سبد معيشت در حداقل دستمزد( 
را سنجيد.توفيقي تصريح مي كند: همين االن بدون 
اعالم سبد معيشت جديد، حداقل دستمزد از سبد 
س��ال قبل دو ميليون و ۷۵0هزارتومان عقب است. 
امسال هر عددي به س��بد معيشت اضافه شود اين 
شكاف را بيشتر مي كند. نه توقع بخش كارگري اين 
است كه شكاف يكساله حل ش��ود نه توان دولت و 
كارفرما است كه يكساله برطرفش كند اما خواست 
ما رفتن به سمت اين تعادل و جبران كاهش قدرت 
خريد كارگري است.در كنار بحث حقوق و حداقل 
دريافتي، هنوز تكليف نهايي عيدي امسال نيز معلوم 
نيست. هرچند گمانه زني هايي درباره مبلغ عيدي 
سال آينده وجود دارد اما هنوز تصميم گيران درباره 
مبلغ نهايي عيدي امسال به جمع بندي نرسيده اند 
و اين در حالي است كه معموال عيدي كارمندان يك 
ماه مانده به عيد و همزمان با پرداخت حقوق بهمن 

ماه پرداخت مي ش��ود. طبق مصوب��ه هيات وزيران 
براي امس��ال ضريب حقوق شاغالن مشمول قانون 
مديريت خدمات كشوري و كارمندان مشمول قانون 
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ۳0۴۸ ريال 
اس��ت، در اين حالت عيدي براي س��ال جاري يك 
ميليون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. اين در حالي 
اس��ت كه در برآوردهاي اوليه در بودجه ۱۴00 نيز 
مبلغ عيدي حدود ي��ك ميليون و ۵00 هزار تومان 
تعيين شده بود.البته اين رقم در جريان بررسي هاي 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي 
به داليلي مانند تغييرات حقوقي مي تواند متفاوت در 
هيات دولت به تصويب برس��د، به هر صورت عيدي 
سال گذشته يك ميليون و ۵00 هزار تومان بوده و 
تكرار آن براي س��ال جاري بعيد است و افزايش آن 
محتمل خواهد بود. در س��ال ۱۳۹۹، گرچه ميزان 
عي��دي در بودجه يك ميلي��ون و ۲00 هزار تومان 
پيش بيني ش��ده ب��ود اما در نهاي��ت مصوبه هيات 
وزيران نشان داد كه اين رقم به يك ميليون و ۵00 
هزار تومان افزايش يافته اس��ت كه دليل اين تغيير 
به اعمال فوق العاده ۵0 درصدي امتياز قانوني فصل 
دهم قانون مديريت خدمات كش��وري برمي گشت 
كه در نتيجه بر تغيير ضريب در محاس��بات عيدي 
موثر بود. برآوردهاي ابتدايي در بودجه س��ال آينده 
از پرداخت رق��م يك ميليون و 6۵0 ه��زار توماني 
در س��ال ۱۴0۱ حكايت دارد.اي��ن رقم ها در حالي 
مطرح ش��ده كه به نظر مي رسد خواسته كارمندان 

فاصله زيادي با برنامه دول��ت دارد. دبيركل جامعه 
اس��المي كارمندان با تاكيد بر انتظارات اين قشر از 
دول��ت و مجلس در جريان بررس��ي اليحه بودجه، 
گفت: كارمن��دان از دولت و مجلس انتظار دارند كه 
در تعيين حق��وق آنان طوري عم��ل كنند كه اين 
قش��ر بزرگ جامعه با مشكالت معيش��تي بيش از 
پيش مواجه نش��ود و قدرت خريدش در س��ال آتي 
كاهش پيدا نكند. به ويژه كه هرس��اله ش��اهديم با 
توجه به افزايش نرخ تورم و ساير مشكالت اقتصادي، 
قدرت خري��د كارمندان كم و كمتر ش��ده اس��ت. 
س��جادي گفت: به دولت پيش��نهاد مي كنيم براي 
تعيين عيدي كارمندان كه هن��وز ميزان دقيق آن 
مشخص نشده اس��ت، حقوق يك ماه آنان را در نظر 
بگيرد تا الاقل ميزان عيدي ش��ان از كارگران كمتر 
نشود. به خصوص كه معمواًل شاهديم ميزان عيدي 
كارمندان از كارگران نيز كمتر مي شود كه اميدواريم 
امسال با تدابير دولت ش��اهد تحولي در اين زمينه 
باشيم. با نزديك شدن به هفته هاي پاياني سال، به 
نظر مي رس��د تيم اقتصادي دولت رييسي به عبور 
از نخستين آزمون س��خت خود نزديك مي شوند، 
آزموني كه يك سوي آن سرعت باالي رشد نقدينگي 
و احتمال افزايش نرخ تورم در س��ال آينده اس��ت و 
سوي ديگر فش��ار بر زندگي حقوق بگيران و نياز به 
حمايت ها از آنها. بايد ديد كه در پايان س��ال، دولت 
سيزدهم براي رسيدن به كدام هدف، ديگري را فدا 

خواهد كرد.

راهبرد
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حضور  رهبر انقالب
 در مرقد مطهر امام )ره(

در آس��تانه ايام اهلل دهه فجر و چهل وس��ومين سالروز 
پيروزي ش��كوهمند انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در نخس��تين س��اعات صبح ديروز در مرقد 
بنيان گذار كبير انقالب اسالمي حاضر شدند و با قرائت 
نماز و قرآن، ياد و خاطره امام عظيم الش��أن ملت ايران 
را گرامي داش��تند. رهبر انقالب اسالمي همچنين با 
حضور بر مزار شهيدان عالي مقام بهشتي، رجايي، باهنر 
و شهداي حادثه هفتم تير ۱۳60، علّو درجات آنان را از 
خداوند متعال مسألت كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
سپس در گلزار شهيدان سرافراز حضور يافتند و به ارواح 

مطهر مدافعان اسالم و ايران اداي احترام كردند.

دير بجنبيم جايمان با صدام 
عوض مي شود

سخنگوي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي گفت: با 
تاسي به فرهنگ عاشورا و پيوند با واليت، توطئه هاي 
دشمنان يكي پس از ديگري خنثي مي شود و ما هر 
روز مقتدرتر از گذشته شده ايم. به گزارش سپاه نيوز؛ 
سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف سخنگو و 
مسوول روابط عمومي كل سپاه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي گفت: سواد رسانه اي موجود در جامعه در تراز 
انقالب اسالمي نيس��ت و بايد براي ارتقاي اين سواد 
تالش كنيم تا در دام عمليات رس��انه اي دش��منان 
قرار نگيريم.س��ردار شريف با بيان اينكه دشمن با به 
كارگيري ابزار رسانه تالش دارد تا تصويري غير واقعي 
از دستاوردها و جريانات انقالب مانند دفاع مقدس به 
نمايش بگذارد، خاطرنش��ان كرد: اگر دير بجنبيم و 
هوشمندانه در بيان دقيق روايت ها اقدام نكنيم جاي 
ما با صدام عوض مي شود.سخنگوي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي با اشاره به هجمه دشمنان در طول ۴۳ 
سال انقالب، تصريح كرد: اگر فشارهايي كه دشمنان 
به ميهن اس��المي در اين س��ال ها وارد مي كردند به 
هر كشور و جامعه اي تحميل مي ش��د ده ها بار فرو 
مي پاشيد، اما به دليل اتصال ملت ما با فرهنگ عاشورا 
و پيوند با واليت، اي��ن توطئه ها يكي پس از ديگري 
خنثي ش��د و ما هر روز مقتدرتر از گذشته شده ايم.

سردار شريف با بيان اينكه حاج قاسم سليماني، دنيا 
را انگشت به دهان كرد، گفت: انديشكده هاي نظامي 
غرب در حال مطالعه اين موضوع هستند كه چطور 
داعش با آن همه تجهي��زات نظامي و امكانات مالي 
نتوانس��ت به هدف خود كه فروپاشي نظام سياسي 
س��وريه و در ادامه شكست محور مقاومت بود دست 
يابد و سربازان مقاومت با دلدادگي به سرباز انقالب 
اسالمي، حاج قاسم سليماني توانستند بر اين جريان 
تكفيري صهيونيستي و تروريستي پيروز شوند.وي 
افزود: امريكا همه تالش خود را به كار گرفت تا با اعمال 
تحريم ها اجازه وارد شدن بنزين مورد نياز به ايران را 
ندهد، اما به همت قرارگاه خاتم و تالش متخصصان 
داخلي ظرف مدت كوتاهي بنزين در داخل توليد شد 
و حتي صادركننده بنزين شديم.سردار شريف گفت: 
بايد توجه داشت كه دشمن مي خواهد با تصويرسازي 
نادرست و غيرواقعي و بزرگ نشان دادن ناداشته ها و 
كوچك نشان دادن داشته هاي مان به ما القا كند كه 
حاكميت ديني كارامدي الزم را براي اداره يك جامعه 
ندارد.وي افزود: منكر برخي نارس��ايي ها از جمله در 
مسائل معيشتي نيستيم كه قابل حل هستند؛ چرا كه 
در گذشته مسائل بزرگ تري را حل كرديم، ولي بايد 
به دستاوردهاي عظيم انقالب اسالمي به ويژه در زير 
سلطه نبودن و استقالل و آزادي توجه داشته باشيم.

سردار شريف با اشاره به ۴۳ سال توطئه دشمنان به 
سركردگي امريكا عليه انقالب اسالمي، خاطرنشان 
كرد: عل��ت اصل��ي تهاجم هاي امنيتي، سياس��ي، 
فرهنگي و رسانه اي امريكا عليه انقالب و نظام ما اين 
اس��ت كه آنها نمي خواهند بپذيرند يك گفتمان و 
قدرت ديني در دنيا جريان سازي كرده و مقتدر شود.

سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي تصريح كرد: 
به بركت هدايت هاي مقام معظم رهبري و بصيرت 
و واليتمداري مردم از همه توطئه هاي دشمن عبور 
كرديم و امروز تبديل به يك قدرت در عرصه بين الملل 
شده ايم. سردار شريف با اشاره به برگزاري شش دوره 
جشنواره رسانه اي ابوذر، گفت: با همت سازمان بسيج 
رس��انه در همه جاي كشور ش��رايط جديدي براي 
كشف استعدادهاي حوزه رسانه با برگزاري جشنواره 

رسانه اي ابوذر فراهم شده است.

بررسي بسته پيشنهادي دولت 
براي رفع موانع توليد

در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به رياست 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي برگزار شد، بررسي روند 
حمايت ها و راهكارهاي اجرايي رفع موانع توليد كه از 
آغاز دولت سيزدهم در دستور كار قرار گرفته است، ادامه 
يافت.در اين جلسه بسته پيشنهادي دولت با جهت گيري 
رفع موانع و پشتيباني از بخش هاي توليدي و خدماتي كه 
از چند ماه قبل و با هدف تحقق رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري بر اس��اس ديدگاه هاي كارشناسي تهيه شده 
است، مطرح شد.محورهاي اصلي اين بسته پيشنهادي، 
تداوم خدمات رساني دولت از جمله ايجاد گشايش در 
حوزه هاي اعطاي تسهيالت، تامين مالي از بازار سرمايه، 
هدايت تس��هيالت بانكي و نقدينگي به سمت توليد، 
متنوع سازي ابزارهاي تضمين دريافت تسهيالت، رفع 
مشكالت مالياتي و تامين اجتماعي بنگاه هاي توليدي و 
خدماتي هستند.در اين بسته حمايتي، همچنين عالوه 
بر توجه به زير س��اخت ها، در زمينه اعطاي مجوزها و 
استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي در گسترش تجارت 
خارجي راهكارهايي پيش بيني شده است. در اين جلسه 
بخش هايي از بسته پيشنهادي تاييد و ادامه بررسي آن 

به جلسه بعدي ستاد موكول شد.

خريد سربازي حذف شد
سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۱۴0۱ از 
لغو و حذف شدن مصوبه خريد خدمت سربازي خبر 
داد. رحيم زارع گفت: كميسيون تلفيق مصوبه قبلي 
خود درباره خريد خدمت س��ربازي را ملغي كرد. وي 
افزود: كميسيون تلفيق به جاي خريد خدمت سربازي 
تصويب كرد كه مشموالن سرباز متاهل با ۳0 سال سن 
و داراي دو فرزن��د به ص��ورت رايگان كارت معافيت از 
خدمت سربازي دريافت كنند.كميسيون تلفيق چند 
روز گذش��ته مصوبه اي براي خدمت سربازي داشت 
كه به موجب آن ق��رار بود دارندگان مدرك تحصيلي 
كارداني و كمتر از آن با پرداخت ۲۵0 ميليون تومان، 
دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي 
ارشد با پرداخت مبلغ ۴00 ميليون تومان و دارندگان 
مدرك پزشكي عمومي و دكتراي تخصصي و باالتر از آن 
در تمامي رشته ها با پرداخت مبلغ 600 ميليون تومان 
به حساب خزانه كل كشور قادر به خريد سربازي خود 
شوند.همچنين نايب رييس كميسيون تلفيق بودجه 
۱۴0۱ از مصوبه اين كميس��يون براي دريافت كارت 
معافيت مشمولين متاهل داراي ۳0 سال سن و داراي 
حداقل دو فرزند خبر داد.محسن دهنوي در مطلبي در 
صفحه توييتر خود با اشاره به نشست ديروز كميسيون 
تلفيق نوش��ت:  »به منظور رعايت عدالت و حركت به 
»سربازي حرفه اي« در كميسيون تلفيق پيشنهاد دادم 
تا فرآيند و ارقام خريد سربازي، اصالح اساسي شود. لذا 
مشمولين متاهل داراي ۳0 سال سن و حداقل ۲ فرزند، 
كارت معافيت به صورت رايگان دريافت خواهند كرد.«

 برنامه دولت 
براي صندوق هاي بازنشستگي

دفتر مطالعات بخش عمومي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي طي گزارشي به بررسي صندوق هاي 
بازنشستگي در اليحه بودجه سال ۱۴0۱ پرداخت.به 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، در 
اين گزارش آمده: تغييرات جمعيتي س��ال هاي اخير 
موجب شده است تا در بسياري از كشورها از جمله ايران، 
سازوكار سيستم هاي تأمين اجتماعي و نحوه تأمين 
مالي آنها ب�ا مشكالت جدي روبرو شود. دليل اين امر 
تأثير قابل توجه اين تغييرات بر توازن مالي صندوق هاي 
بازنشستگي است كه با سيستم توازن درآمد-هزينه 
كار مي كنند و كاهش جمعيت حق بيمه پرداز در كنار 
افزايش تعداد مستمري بگيران موجب وابستگي اين 
صندوق ها به اعتبارات عمومي شده است.در اين گزارش 
تصريح شده: در همين راستا اعتبار اختصاص يافته به 
صندوق هاي بازنشستگي كشور در بودجه عمومي با 
روندي افزايشي به حدود ۲۱۷ هزار ميليارد تومان در 
اليحه بودجه سال ۱۴0۱ رسيده كه افزايش مداوم اين 
اعتبار نگراني ها را در اين باره افزايش مي دهد. با اين حال 
قابل تأمل است كه كشورهايي كه در مقايسه با ايران از 
نظر دارايي صندوق هاي بازنشستگي و شاخص هاي 
اقتصاد كالن در وضعيت مناسب تري قرار دارند، به 
جهت جلوگيري از وقوع بحران، با توجه به تغييرات 
جمعيتي دست به اصالحات تدريجي در مولفه هاي 
بازنشستگي خود زده اند؛ اما در ايران با وجود تغييرات 
شاخص هاي جمعيتي )همچون نرخ باروري و اميد به 
زندگي( و وضعيت نامساعد دارايي صندوق ها و به تبع 
آن ناتواني از پرداخت مستمري مكفي به بازنشستگان، 
تاكنون اراده اي جدي براي اصالح وضعيت موجود و 

جلوگيري از بروز بحران ديده نشده است.

مصوبه كميسيون تلفيق
براي قير رايگان

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴0۱ از مصوبه 
كميسيون تلفيق براي تامين قير رايگان جهت آسفالت 
معابر و بهسازي روستاها، نوس��ازي مدارس، آسفالت 
معابر ش��هرها و موارد ديگر خبر داد. رحيم زارع گفت: 
براساس مصوبه اين كميسيون وزارت نفت مكلف شد 
تا از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و از محل سهم 
۱۴.۵ درصد اين ش��ركت تا مي��زان ۳0 هزار ميليارد 
 ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح هاي 
نيمه تمام گازرساني به روس��تاها، تداوم گازرساني با 
اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان 
و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز مناطق 
سردسير استان هاي رويش��ي زاگرس، مناطقي كه از 
لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط 
كشور مي باشند و همچنين روستاهاي واقع در مناطق 
كوهستاني و صعب العبور حداقل ۴ برابر سرانه اقدامات 
الزم را به عمل آورد. وي افزود: ديگر مصوبه كميسيون 
تلفيق بودجه در خصوص تامين قير رايگان بود كه به 
موجب موافقت اعضا وزارت نفت مكلف ش��د تا معادل 
۱۵0 هزار ميليارد ريال نفت خام مازاد بر سقف منابع 
جزء )۱( بند )ب( تبصره يك را به صورت ماهانه در اختيار 
پااليشگاه ها قرار دهد تا براساس تخصيص سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، مواد اوليه قير )وكيوم باتوم( با اولويت 
مناطق محروم تحويل دستگاه هاي اجرايي شود. زارع 
اضافه كرد: سهميه دس��تگاه هاي اجرايي بدين شرح 
تعيين مي ش��ود؛ بنياد مس��كن انقالب اسالمي براي 
آسفالت معابر و بهسازي روس��تاها ۲0 درصد، وزارت 
راه و شهرسازي براي آسفالت راه هاي فرعي و روستايي 
و روكش آسفالت ش��بكه راه هاي اصلي، فرعي، معابر 
محالت هدف بازآفريني شهري و طرح هاي مسكن مهر 
و مس��كن ملي و جاده هاي عشايري ۴۸ درصد، وزارت 
آموزش و پرورش براي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 
كش��ور براي نوس��ازي مدارس 6 درصد، وزارت كشور 
براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط ۱۷ 
درصد، بسيج سازندگي براي آسفالت راه هاي بين مزارع، 
پاسگاه ها و پايگاه ها 6 درصد، نيروهاي مسلح )ارتش( 
۳ درصد در نظر گرفته ش��د. وي ادامه داد: همچنين 
وزارت نفت مجاز شد تا از طريق شركت دولتي ذيربط 
خود نسبت به احداث پتروپااليشگاه نفت سنگين به 
ظرفيت ۳00 هزار بشكه در روز از محل منابع داخلي 
با مشاركت بخش غيردولتي، تامين مالي خارجي 
فاينانس يا تحويل نفت خام به پيمانكاران اقدام نمايد.

دولترييسيبرايكارمندانچهميكند؟

سخنگويوزارتخارجه:

بودجه 1401 و معضل حقوق

مذاكرات وين پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان درباره آخرين 
تحوالت در ارتباط با بدهي كره جنوبي به ايران و برخي 
از اخبار منتشر شده در اين زمينه گفت: كره جنوبي 
به اي��ران بدهي قطعي دارد. پيگيري ها در اين زمينه 
انجام شده و اميدواريم براي يك بار اين پرونده تمام 

شود و موضوع به نتيجه برسد.
وي همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري مبني بر 
اينكه طبق برخي از اخبار منتشر شده سعيد جليلي 
دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي كشور در مورد 
مذاك��رات وين نامه اي را به برخي از مقامات كش��ور 
نوشته و از اين مذاكرات انتقاد كرده است، آيا وزارت 
خارجه در جريان اين موضوع است، گفت: من خبري 

از اين موضوع ندارم.
مناسب است در مورد اين مساله از خود ايشان سوال 
كنيد. اما مي توانم بگويم كه ما در مذاكرات وين با يك 
اجماع ملي و با اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي داخلي 
گفت وگوها را به جلو مي بريم و اين س��رمايه بزرگي 

است كه بايد پاس داشته شود.
سخنگوي وزارت خارجه در ادامه گفت وگوي خود با 
خبرنگاران همچنين در پاسخ به سوالي در ارتباط با 
اخبار منتشر شده مبني بر اهداي تعدادي واكسن از 
سوي ايتاليا به ايران گفت: برخي از همكاري ها بين 
ايران و كش��ورهاي ديگر در حوزه سالمت همچنان 
ادامه دارد. ما از دولت ايتاليا براي اهداي واكس��ن به 

ايران تشكر مي كنيم.
وي همچنين افزود: ايران نيز تمام تالش خود را به كار 
گرفته كه به برخي ديگر از كشورها در حوزه بهداشت 
كمك هايي را داشته باشد. از اين جهت كه ما در داخل 
كشور در حوزه واكسن و تهيه آن و موارد مربوط به آن 

در وضعيت خوبي قرار داريم.
خطيب زاده همچنين در مورد تفاهم صورت گرفته 
بين عربستان و عراق در زمينه تهيه برق و نگاه ايران 
به اين تفاهم گفت: ما از گس��ترش روابط كشورهاي 
منطقه با يكديگر از جمله گسترش روابط ميان عراق 
و عربس��تان حمايت مي كنيم. ما همواره بر اهميت 
گس��ترش همكاري هاي منطقه اي تأكيد كرده ايم 
و آن را ب��ه نفع منطقه مي دانيم. اي��ران خود يكي از 
پيش��نهادكنندگان همكاري هاي منطقه اي است و 
اميدواريم اين همكاري ها كه به نفع كل منطقه است 

افزاي��ش پيدا كند. در منطقه ما فض��ا به اندازه كافي 
براي همكاري ه��اي منطقه اي وجود دارد و نيازي به 

رقابت هاي بيجا و غيرسازنده نيست.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي 
ديگري در م��ورد روابط ايران و عربس��تان و آخرين 
تحوالت مربوط به آن گفت: ميان ايران و عربس��تان 
تحول خاص جديدي رخ نداده است و اگر اتفاق بيفتد 

آن را به شما رسما اعالم مي كنيم.
وي در همين ارتباط گفت: بدون شك هر چه بتوانيم 
از فضاي تقابل به فضاي تعامل منطقي حركت كنيم 

اين موضوع به نفع دو كشور و منطقه است.
خطيب زاده همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري 
مبني ب��ر اينكه آي��ا در جريان ديدار اخير روس��اي 
جمهور دو كش��ور ايران و روس��يه در مورد حمالت 
رژيم صهيونيستي به مواضع ايران در سوريه بحث و 
گفت وگو شده است، خطاب به خبرنگار پرسش كننده 
گفت: مناسب است كه در مورد اين مالقات مفصل و 
چند ساعته از سخنگوي دولت سوال كنيد ولي جهت 
اطالع ش��ما بگويم كه در آن مالق��ات و گفت وگوي 
صميمانه و چند ساعته روساي جمهور دو كشور ايران 
و روسيه در حوزه هاي مختلف دو جانبه، منطقه اي و 
بين المللي از جمله موضوع سوريه با يكديگر رايزني 
و گفت وگوهاي خوبي انجام دادند.وي همچنين در 

پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا تحوالت يمن 
و تشديد بحران در اين كشور بر روي مذاكرات ايران و 
عربستان اثرگذار خواهد بود يا خير، گفت: متأسفانه 
ائتالف خودخوانده به صورت وحشيانه مردم يمن را 
هدف حمالت گسترده خود قرار داده است. مردم يمن 
قرباني اين تجاوزات هستند. ايران همواره سعي كرده 
كه صداي مظلوميت مردم يمن باشد و در همين راستا 
تالش كرده كه از طريق س��ازوكارهاي بين المللي و 
گفت وگوهاي يمني-يمني اين بحران پايان پيدا كند 
و در چند روز گذشته ايران رايزني ها و گفت وگوهاي 
خود در اين زمينه را شدت بخش��يده و از تمام توان 
خود در اين حوزه استفاده كرده است. ما شاهد ادامه 
چرخه خشونت توسط برخي از كشورهاي منطقه در 
اين كشور هستيم. اين چرخه بي پايان است مگر اينكه 
كشورهايي كه به خش��ونت متوسل مي شوند نقطه 
پاياني بر آن بگذارند و بدانن��د كه راه حل اين بحران 

سياسي است نه نظامي.
خطيب زاده همچنين در پاس��خ به سوال ديگري در 
مورد گفت وگوي تلفني اخير روساي جمهور ايران و 
فرانسه و تأثير آن بر مذاكرات وين اظهار كرد: دو كشور 
ايران و فرانسه دو كشور مهم در جريان مذاكرات وين 
هستند. تاكنون روساي جمهور دو كشور چندين بار 
به صورت تلفني با يكديگر گفت وگو كرده اند. در اين 

گفت وگوي تلفني مواضع تهران در جريان مذاكرات 
وين بار ديگ��ر به خوبي تبيين ش��د. در مورد برخي 
از مس��ائل بين دو طرف تبادل نظ��ر صورت گرفت و 
اميدواري��م طي روزهاي آتي نتيج��ه اين رايزني ها و 

گفت وگوها را در وين مشاهده كنيم.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين بار ديگر در پاسخ 
به سوال ديگري در مورد مذاكرات وين تصريح كرد: 
اگر فرداي بازگشت هيات ها به وين طرف هاي مقابل 
حقوق ايران را به رسميت بشناسند و به خواسته هاي 
به حق ايران پاسخ درست بدهند و در چارچوب برجام 
خواس��ته هاي خود را مطرح كنند و انتظاري بيش از 
آن نداشته باشند ما در فرداي آن روز مي توانيم به يك 

توافق خوب و پايداري برسيم.
اين ديپلمات ارشد كش��ورمان ادامه داد: طرف هاي 
مقاب��ل موارد اختالفي را به روش��ني مي دانند و بايد 
تصميمات سياس��ي در مورد آن اتخاذ كنند به ويژه 

در واشنگتن.
وي همچني��ن با بيان اينكه در ح��وزه رفع تحريم ها 
موضوع��ات مهم��ي همچن��ان باقي مانده اس��ت و 
برخي از اختالف ها وج��ود دارد، اظهار كرد: در حوزه 
تضمين ها و راستي آزمايي ها نيز بايد امريكايي ها اين 
تضمين را بدهند كه بار ديگر به مانند چند سال پيش 
حقوق بين الملل را به سخره نمي گيرند. مجددا اتباع 
ما را به بهانه هاي واه��ي دور زدن تحريم ها گروگان 
نمي گيرند و اين زمينه را فراهم مي كنند كه ايران از 
منافع اقتصادي برجام استفاده كند. متأسفانه عملكرد 
اروپايي ه��ا و امريكايي ها در حوزه برجام براس��اس 

عملكرد چند سال اخيرشان خوب نبوده است.
خطيب زاده با بيان اينكه در بحث مذاكرات وين ايده ها 
مكتوب شده است و ما از فاز ايده ها رد شده ايم، گفت: 
جمهوري اسالمي ايران خالقانه تمام موارد را مكتوب 
كرده اس��ت. ابتكارات را مطرح كرده اس��ت. منتظر 
پاس��خ طرف هاي مقابل هستيم. اميدواريم در حوزه 
رف��ع تحريم ها به نتيجه خوبي برس��يم. وي در عين 
حال گفت: بر اين نكت��ه نيز تأكيد مي كنم كه دولت 
س��يزدهم تاكنون در حوزه خنثي س��ازي تحريم ها 
و ايجاد سازوكارها براي گس��ترش روابط تجاري دو 
كشور در حوزه منطقه اي و بين المللي پيشرفت هاي 
قابل توجهي داشته و ما همه چيز را به وين گره نزده ايم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
وضعيت زيان انباشته و س��ود انباشته 27 بانك كشور 
كه براساس آخرين آمار در پايان سال 99 و 9 ماهه اول 
سال 1400 جمع آوري ش��ده است نشان مي دهد كه 
بانك هاي كشور با زيان انباشته 256 هزار ميليارد توماني 
مواجه هستند. زيرا در مقابل 300 هزار ميليارد تومان 
زيان انباشته در 12 بانك كشور، بقيه بانك ها يعني 15 
بانك تنها با سود انباشته 42738 ميليارد توماني مواجه 
هستند كه تجمع سود و زيان انباشته همه اين 27 بانك 
را به 256.580 ميليارد تومان زيان انباشته رسانده است.  
براين اساس بايد گفت كه ميزان سود انباشته 15 بانك 
س��ود آور با عدد 42738 ميليارد تومان تنها به ميزان 
14.3 درصد رقم زيان انباشته 300 هزار ميليارد توماني 
12 بانك كش��ور است و 27 بانك كش��ور عمال با زيان 
انباشته 256 هزار ميليارد توماني مواجه هستند.   از بين 
اين 27 بانك، صورت هاي مالي 12 بانك كشور با حدود 
300 هزار ميليارد تومان زيان انباشته مواجه هستند كه 
شامل شش بانك بزرگ دولتي و شش بانك خصوصي 
است. بانك هاي دولتي به ترتيب با بيشترين زيان انباشته 
شامل ملي، سپه، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات و 
توسعه تعاون بوده اند. البته وضعيت بانك سپه به دليل 
ادغام بزرگ شش بانك نظامي رخ داده و زيان انباشته 35 
هزار ميليارد توماني بانك سپه تنها به عملكرد خود بانك 
سپه مربوط نيست و زيان بانك هاي ادغام شده بر عملكرد 
برند بانك سپه اثرگذار بوده است و در مجموع اين بانك 
كه بزرگ ترين بانك كش��ور با بيشترين تعداد شعبه و 
پرسنل است، زيان ده ش��ده است. در بين بانك هاي با 
زيان انباشته، ش��ش بانك خصوصي شامل بانك هاي 
آينده، سرمايه، شهر، ايران زمين، پارسيان، و دي نيز قرار 
دارند.  بخشي از زيان انباشته بانك هاي خصوصي به دليل 
مطالبات معوق ابربدهكاران بزرگي است كه در سال هاي 
اخير از اين بانك ها تس��هيالت كالن گرفته و موفق به 
بازگرداندن آن نشده اند و اين بانك ها همچنان به دنبال 
دريافت مطالبات خود از اين بدهكاران بخش خصوصي 
و عمومي هستند.  بانك هاي دولتي نيز به دليل كسري 
بودجه دولت و برداشت هاي مختلف براي مخارج دولت 
و همچنين ادغام بانك ها و موسسات اعتباري زيان ده، 
مخارج مسكن مهر و ساير عملكرد هاي دولت و بدهكاران 
بانكي در س��ال هاي اخير رخ داده است و بدهي دولت و 
ابربدهكاران بانكي مهم ترين عامل اين زيان دهي 300 
هزار ميليارد توماني محسوب مي شود.  بانك هاي كشور 
عالوه بر مخارج عادي خود شامل جذب سپرده، حقوق 
و دس��تمزد، مخارج مالي، هزينه هاي ساختمان و... با 
مش��كل مطالبات معوق و بدهي دولت مواجه هستند. 
اموال مازاد بانك ها و وثيقه هايي كه بدهكاران بانكي به 
خاطر عدم پرداخت اقس��اط و وام دريافتي ضبط شده 
است، عمال امكان نقدشوندگي سريع نداشته و نه تنها 
به سودآوري بانك كمك نكرده است بلكه عمال سرمايه 
بانك ها نيز كفايت الزم را نداشته و به دليل خلق شديد 
نقدينگي و تورم و رشد سپرده ها و تسهيالت، سرمايه 
بانك ها عمال تناسبي با سرمايه آنها ندارد.  همچنين در 
بين بانك هاي سود آور، بانك هاي بزرگ خصوصي شده 
ملت، صادرات و تجارت به اضافه بانك پاسارگاد در راس 
بانك هاي با سود انباش��ته بوده اند. در رتبه هاي بعدي 
بانك هاي سامان، مهر ايران، اقتصاد نوين، خاورميانه، 
كارآفرين، سينا، رسالت، صنعت و معدن، پست بانك، 
رفاه و گردشگري قرار دارند. البته بايد توجه داشت كه 
بانك هاي سودآور مانند بانك هاي صادرات و تجارت به 
دليل سياس��ت هاي دو سال اخير بانك مركزي، حذف 
سود روزانه حس��اب هاي كوتاه مدت و ماه شمار شدن 
سود كوتاه مدت، افزايش س��پرده ديداري، پايين نگه 
داش��تن نرخ سود در مقايس��ه با تورم كه انگيزه افراد را 
براي حساب هاي سپرده بلندمدت با سود باال كم كرده 
است و در نتيجه بيشترين سپرده با سود صفر و اندك را 
داشته اند، موفق شدند كه زيان خود را كاهش داده و به 
بانك هاي سودآور تبديل شوند و تا سه سال پيش اين 
بانك ها نيز زيان ده بودند و نمادهاي آنها در بورس براي 

مدتي بسته بود.  
 بانك ملي ايران نيز به دليل برداش��ت هاي دولت از اين 
بانك ب��زرگ دولتي، با زيان انباش��ته 67 هزار ميليارد 
توماني دومين بانك بزرگ با زيان انباشته باال محسوب 
مي شود.  پس از آن بانك س��رمايه به دليل برداشت ها 
و تس��هيالتي كه بيش از سقف سپرده ها و نرخ طبيعي 
تسهيالت دهي است در س��ال هاي گذشته با مشكل 
مواجه شده و در نتيجه با 38.503 ميليارد تومان زيان 
انباشته مواجه شده است.  بانك سپه نيز به خاطرادغام 
شش بانك و موسسه اعتباري به عنوان بزرگ ترين بانك 
كشور كه بيشترين شعبه و پرسنل را دارد، اكنون با زيان 
انباشته حدود 35 هزار ميليارد تومان همراه است كه با 
ساماندهي بانك هاي ادغام شده به تدريج به سمت بهبود 
حركت خواهد كرد و مدتي را بايد به ساماندهي مشكالت 
بانك هاي ادغام ش��ده مشغول باشد.  بانك شهر نيز كه 
سهامداران اصلي آن شهرداري هاي كشور هستند، به 
دليل بدهي شهرداري ها و نهادهاي مرتبط با آن با زيان 
انباشته 23.856 ميليارد توماني مواجه است.  بانك هاي 
ايران زمين و پارس��يان نيز در سال هاي اخير با مشكل 
مطالبات مع��وق و بدهي ابربده��كاران مواجه بوده اند 
و اي��ران زمين با 20.102 ميليارد تومان و پارس��يان با 
11.382 ميليارد تومان زيان انباش��ته مواجه شده اند.  
بانك كش��اورزي نيز يك بانك دولتي تخصصي است 
كه به خاطر مخارج دولت، خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي و س��اير مخارج و مشكالت اقتصادي با زيان 
انباشته 7.841 ميليارد تومان مواجه شده است.  از سوي 
ديگر بانك مسكن به عنوان يك بانك دولتي تخصصي به 
دليل مخارج عظيم طرح مسكن مهر در سال هاي اخير 
با زيان انباشته 3.222 ميليارد توماني مواجه است اما 
كارشناسان معتقدند كه رقم اقساط پايين بابت وام هاي 
مسكن و مسكن مهر، به اين بانك كمك خواهد كرد كه به 
تدريج به سمت سودآوري حركت كند.  در بين بانك هاي 
س��ودآور، بانك ملت، به دليل برخورداري از بيشترين 
تعداد كارت و حساب داراي تراكنش مبلغ باال، فعاليت 
در بازارهاي نسبتا سودآور ارز و طال، نفت و پتروشيمي، 
صنايع مختلف، طرح هاي عمراني، برخورداري از شركت 
به پرداخت با بيشترين سهم در صنعت پرداخت و بازار 
تراكنش هاي بانكي، برخورداري از گروه سرمايه گذاري 
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بررسي زيان انباشته و كفايت سرمايه بانك هاي كشور

مالي بانك ملت و ساير زيرمجموعه هاي خود توانسته 
است، به عنوان بانكي سودآور مطرح شده و بيشترين سود 
انباشته را به خود اختصاص دهد.  البته بايد توجه داشت 
كه سود آوري اين بانك ها به دليل رشد شديد تسهيالت 
دهي بانك ها در س��ال هاي اخير كه بيش از 51 درصد 
رشد داشته است، مشكل تورم، تاكيد دولت بر پرداخت 
وام هاي بدون ضامن، و سايرمشكالت اقتصادي موجود، 
احتماال در سال هاي آينده با مشكل مطالبات معوق و 
سوخت شده و مشكوك الوصول، اموال مازاد بيشتر و... 
مواجه مي شود و در شرايطي كه خلق پول و نقدينگي و 
سپرده به شدت رشد مي كند، كفايت سرمايه بانك ها نيز 
به سرعت روبه افول خواهد گذاشت و مشكالت را بيشتر 
خواهد كرد و ممكن است كه تعدادي از بانك هاي سود 

ده نيز به زيان ده تبديل شوند. 

    افزايش سرمايه بانك هاي دولتي
بند »د« تبصره »2« اليحه بودجه 1401 اشعار مي دارد: 
» به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي 
دارايي هاي بانك هاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله 
)با نرخ صفر مالياتي( را صرف افزايش س��رمايه دولت 
در اين بانك ها نمايد«.بند »ه���« تبصره »18«اليحه 
نيز متضمن حكم زير اس��ت:  »ه�- به دولت اجازه داده 
مي شود تا سقف س��يصد هزار ميليارد از سهام و سهم 
الشركه خود در ش��ركت هاي دولتي و همچنين اموال 
منقول و غيرمنقول را صرف افزايش س��رمايه دولت در 
بانك هاي دولتي نمايد. بانك هاي مذكور موظفند سه 
)3( برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيالت حمايت از 

توليد و اشتغال اختصاص دهند«.

    نسبت كفايت سرمايه بانك هاي دولتي
در اسفندماه1399

نس��بت كفايت س��رمايه بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي باي��د حداقل معادل8% باش��د. با وجوداين، 
ميانگين اين شاخص براي هشت بانك دولتي بررسي 
شده، برابر1/12- درصد اس��ت.  در سال1399نسبت 
كفايت سرمايه بانك هاي سپه، ملي، پست بانك و توسعه 
تعاون، مقدار منفي را نشان مي دهد. ازسوي ديگر براي 
بانك هاي توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي و صنعت 
و معدن اين مقدارمثبت بوده و تنها بانك هاي توس��عه 
صادرات و مسكن توانسته اند طبق دستورالعمل بانك 
مركزي مقداري بي��ش از8% را براي اين ش��اخص در 
عملكرد خود داشته باشند. عليرغم اينكه در ماده )24( 
دس��تورالعمل مزبور، تنبيهات مناس��ب و مجازاتهاي 
انضباطي نسبتا ً خوبي براي تخلف بانك هاي غيردولتي 
از مفاد دستورالعمل در نظر گرفته شده، طبقماده )25( 
در صورتي كه نسبت كفايت سرمايه بانك هاي دولتي 
از4درصد كمتر ش��ود )50 درصد نس��بت استاندارد( 
بانك مركزي صرفا ً موظف اس��ت موض��وع را به هيات 
وزيران گزارش نمايد. گرديد. به عبارت روشنتربراساس 
مقررات فعلي، افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از محل 
تجديد ارزيابي يا واگذاري س��هام غيرنقدشونده عالوه 
بر بي كيفيت بودن، نسبت كفايت سرمايه را به صورت 
ظاهري نيز تغييري نمي دهد. با توجه به بانك محور بودن 
اقتصاد ايران و نقش محوري كفايت سرمايه درتوانمندي 
مالي بانك هاو با عنايت به روند نزولي ميزان تش��كيل 
سرمايه ثابت، افزايش سرمايه و توانمندسازي بانك ها 
يك ضرورت انكارناپذير است.  در بررسي هاي 23 بانك 
كشور، نرخ كفايت س��رمايه 8 بانك منفي، شش بانك 
بين صفر تا 4 درصد، چهار بانك بين 3 درصد تا 8 درصد 
است و فقط 6 بانك نرخ كفايت سرمايه 8 درصد و بيشتر 
را دارا هستند. در ميان بانك هاي دولتي تنها بانك هاي 
ملي و توس��عه صادرات و در بي��ن بانك هاي خصوصي 
فقط 4 بانك سينا، خاورميانه و كارآفرين و پاسارگاد نرخ 
كفايت سرمايه استاندارد دارند.  نرخ كفايت سرمايه بانك 
آينده در پايان س��ال 99 بسيار كمتر از نرخ 0.9 درصد 
است. نرخ كفايت سرمايه در 17 بانك و موسسه اعتباري 
بورسي بسيار پايين تر از نسبت استاندارد بال يك است. 

    كفايت سرمايه بانك ملي
بررسي كلي بر روي صورت هاي مالي بانك ملي به عنوان 

يكي از بزرگ ترين بانك هاي دولتي، از زيان انباشته اي 
به مبلغ 66 همت و همچنين نسبت كفايت سرمايه اي به 
ميزان )11.11 درصد( حكايت دارد. بانك ملي در كسب 
درآمد تسهيالت ناكام بوده است. بررسي مطالبات بانك 
از دولت و تس��هيالت اعطايي به اشخاص دولتي و غير 
دولتي حاكي از آن است كه چيزي در حدود 95 درصد 
مطالبات بانك از دولت غير جاري مي باشد، و مي توان 
بخش عمده اي از علت حاشيه سود منفي بانك را در عدم 
وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اينچنيني 
دولت از بانك ملي و عدم برگشت آن، موجب استقراض 
از بانك مركزي و همچنين تحميل هزينه مالي زياد به 

بانك در مقايسه با سال 1398 شده است.

    زيان انباشته تا 96 برابر سرمايه ثبت شده 
بررس��ي هاي مهدي عبدالله��ي، دبير گ��روه اقتصاد 
روزنامه فرهيختگان نش��ان مي دهد كه زيان انباشته 
بانك آينده 50 برابر س��رمايه اين بانك و زيان انباشته 
بانك سرمايه 96 برابر سرمايه ثبت شده اين بانك است. 
براس��اس ماده 141 قانون تجارت، در صورتي كه زيان 
انباشته يك شركت به 50 درصد سرمايه پايه آن برسد، 
هيات مديره يا بايد سرمايه شركت را افزايش دهد يا اعالم 
ورشكستگي و انحالل كند. در قوانين پولي و بانكي كشور 

ماده يا بندي مربوط به سازوكار ورشكستگي وجود ندارد 
و به همين دليل قوانين عام شركت ها براي بانك ها نيز 
جاري است. در چند س��ال گذشته در مورد موسسات 
مالي و اعتباري اين اتف��اق رخ داد و اختيار آنها را بانك 
مركزي در دست گرفت و تالش كرد ساختار مالي آنها 
را اصالح كند كه در بس��ياري از م��وارد اين اقدام بانك 
مركزي موفقيت آميز نبود و ادغام و انحالل ها هزينه هاي 
بسيار هنگفتي را به مردم تحميل كرد. به واسطه هزينه 
امنيتي و سياسي بسيار باال؛ پرواضح است دولت ها در 
ايران اجازه اعالم ورشكس��تگي به بانك ها را نخواهند 
داد اما پرداخت ض��رر و زيان س��هامداران بانك هايي 
كه مورد سوءاستفاده موسس��ان يا دولت قرار گرفتند 
از جي��ب همه ملت ه��م دور از انصاف و عدالت اس��ت. 
فروش اموال و ام��الك مازاد، تغيير مديريت بانك هاي 
ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانك هاي ناسالم 
از مناب��ع بانك ها، نق��د كردن تس��هيالت غيرجاري و 
ايجاد قوانين و مقررات جدي براي مهار سوءاس��تفاده 
اش��خاص زيرمجموعه بانك ها از منابع بانك ها، توجه 
جدي به بهداش��ت اعتباري و اعتبارسنجي تسهيالت 
كالن، توجه به اصل متنوع سازي دارايي ها و جلوگيري 
از ريسك تمركز ازجمله راهكارهايي است كه دولت بايد 
براي ساماندهي وضعيت بانك هاي زيان ده به كار گيرد.

    زيان انباش�ته 300هزار ميلي�ارد توماني 12 
بانك

براساس آخرين صورت هاي مالي منتشرشده از سوي 
بانك ه��اي كش��ور، از مجموع 27 بانك بررسي ش��ده 
كشور، 12 بانك خصوصي و دولتي داراي زيان انباشته 
و 15 بانك فاقد زيان انباش��ته هستند. طبق اطالعات 
صورت هاي مالي، مجموع زيان انباشته 12 بانك 299 
هزار و 318 ميليارد تومان است. طبق آمارها، باالترين 
رقم زيان انباش��ته مربوط به بان��ك خصوصي آينده با 
81 هزار و 955 ميليارد تومان اس��ت. پس از اين بانك، 
بانك دولتي ملي با 67 هزار و 524 ميليارد تومان زيان 
انباشته تا پايان سال 1399 )آخرين صورت مالي( دوم 
است. بانك خصوصي سرمايه با 38 هزار و 503 ميليارد 
تومان سوم است. با توجه به اينكه بانك سپه پس از ادغام 
با بانك هاي نظامي صورت مال��ي ارايه نكرده، با در نظر 
گرفتن اطالعات ارايه شده در اليحه بودجه سال 1401 
ك��ه رقم زيان اين بانك را 35ه��زار ميليارد تومان ذكر 
كرده، اين بانك چهارمين بانك با باالترين زيان انباشته 
است. بانك ش��هر پنجمين بانك است كه با 23 هزار و 
856 ميليارد تومان زيان انباش��ته، ازجمله بانك هاي 
پرريسك كشور است. بانك ايران زمين با 20 هزار و 102 
ميليارد تومان، بانك پارسيان با 11هزار و 382 ميليارد 
تومان، بانك كش��اورزي با هفت ه��زار و 841 ميليارد 
توم��ان )تا پايان س��ال 1399(، بان��ك دي با 7/7هزار 
ميليارد تومان؛ بانك مسكن )تا پايان سال 1399( با 3.2 
هزار ميليارد تومان، بانك توسعه صادرات )تا پايان سال 
1399( با 1251 ميليارد تومان و بانك توسعه تعاون با 
949ميليارد تومان زيان انباشته به ترتيب در رتبه هاي 

ششم تا دوازدهم قرار دارند.

    15 بانك با سود انباشته
بررس��ي صورت ه��اي مالي بانك هاي كش��ور نش��ان 
مي دهد بين 27 بانك بررسي ش��ده طي پايان س��ال 
1399 و 9 ماهه نخست امس��ال، 15 بانك داراي سود 
انباشته هستند. بانك ملت با س��ود انباشته 15هزار و 
350 ميليارد توماني در رتبه اول، پاس��ارگاد با نزديك 
به 14ه��زار ميليارد تومان دوم، ص��ادرات با نزديك به 
2.5 هزار ميليارد تومان سوم، تجارت و سامان هركدام 
ب��ا نزديك به 1.6 هزار ميليارد توم��ان چهارم و پنجم، 
مهرايران با 1500 ميليارد تومان ششم و اقتصادنوين با 
1300 ميليارد تومان هفتم است. خاورميانه، كارآفرين، 
سينا، رس��الت، بانك صنعت و معدن، پست بانك، رفاه 
و گردش��گري نيز به ترتيب ب��ا 1122 ميليارد تومان، 
1024 ميليارد تومان، 714 ميليارد تومان، 658 ميليارد 
تومان، 653 ميليارد تومان، 437 ميليارد تومان، 375 
ميليارد تومان و 10 ميليارد تومان در رتبه هاي هشتم 

تا پانزدهم قرار دارند.

    دستبرد 22هزار ميليارد توماني 67 نفر
 به بانك سرمايه

بانك سرمايه نيز ازجمله بانك هاي غيردولتي است كه 
پس از بانك هاي آينده و ملي، باالترين زيان انباشته را 
بين بانك هاي كشور دارد. براساس صورت مالي 9 ماهه 
نخست امسال، زيان انباش��ته اين بانك به رقم عجيب 
38 هزار و 503 ميليارد تومان رس��يده است. براساس 
توضيحات حس��ابرس صورت مالي، مان��ده مطالبات 
غيرجاري بانك س��رمايه در 6ماهه نخست سال جاري 
معادل 90درصد كل تس��هيالت اعطايي بانك بوده و 
اقدامات بانك جهت وصول مطالبات، علي رغم پرداخت 
مبلغ 335 ميليارد تومان جهت هزينه هاي دادرسي و 

وصول مطالبات، چندان نتيجه بخش نبوده است.

    كفايت سرمايه منفي ۴03 درصد
 در بانك سرمايه 

طبق اطالع��ات صورت مالي بانك س��رمايه، مطالبات 
معوق )غيرجاري( 67 شخص حقيقي و حقوقي تا 6ماهه 
نخست سال جاري 22 هزار و 281 ميليارد تومان بوده 
است. نكته قابل تامل ديگر، بدهي حدود 268 ميليارد 
توماني شركت هاي زيرمجموعه يا تحت مديريت بانك 
گردشگري به اين بانك است. همچنين در توضيحات 

حسابرس صورت مالي آمده است، مانده بدهي به بانك 
مركزي بابت اضافه برداش��ت در پايان 6ماهه نخس��ت 
امس��ال بالغ بر 27 هزار و 723 ميليارد تومان اس��ت. 
سرمايه نظارتي بانك تا مبلغ منفي 37.5 ميليارد تومان 
كاهش يافته است. همچنين نسبت خالص دارايي هاي 
ثابت، سرقفلي و وثايق تمليكي به سرمايه و اندوخته ها 
627 درصد ب��وده و درجه اهرمي به منفي 247 درصد 
و كفايت س��رمايه به منفي 403 درص��د كاهش يافته 
است. درحال حاضر زيان انباشته اين بانك معادل 96 
برابر س��رمايه شده و همان گونه كه از صورت هاي مالي 
بانك مشهود است، طي دوره مورد گزارش درآمد بانك 
از تسهيالت اعطايي و سود س��پرده گذاري نزديك به 
161 ميليارد تومان و س��ود پرداختي به س��پرده هاي 
بانكي 1491 ميلي��ارد تومان بوده و به عبارتي، س��ود 
پرداختي به سپرده ها حدود 1330ميليارد تومان بيشتر 
از درآمد تس��هيالت بوده كه اين مقدار را بانك از جيب 
خود پرداخت كرده است. موارد باال نشان دهنده وجود 
ابهامي با اهميت نسبت به توانايي بانك به ادامه فعاليت 
است. در گزارش حس��ابرس آمده است، بانك سرمايه 
در س��ال 1395 بابت وصول مانده مطالبات ناش��ي از 
تس��هيالت اعطايي و ضمانتنامه هاي پرداخت شده به 
تعداد 67 ش��ركت در قالب 30 گروه ذي نفع واحد نزد 
دادس��راي عمومي و انقالب تهران ط��رح دعوي كرده 
است. عمده وثايق تسهيالت مذكور قرارداد الزم االجرا، 
اس��ناد تجاري و چك و اس��ناد رهني با قابليت وصول 
پايين است. موضوع از طريق اداره حقوقي بانك درحال 
پيگيري است. نگاهي به اسامي اين 67 شركت و شخص 
نشان مي دهد نام هاي مش��هوري در اين ليست وجود 
دارد كه به رغم گذشت 6 س��ال از شكايت بانك، هنوز 
قصد ندارند بدهي هاي كالن را به اين بانك پس دهند. 
براي نمونه، آخرين بدهي تسهيالت و تعهدات محمود 
جهانباني حدود دوه��زار و 350 ميليارد تومان، بدهي 
حس��ين هدايتي دوهزار و 236 ميليارد تومان، بدهي 
ريخته گران هزارو 408 ميليارد تومان، بدهي س��امان 
مدلل هزارو275 ميليارد تومان، بدهي حسن شاملويي 
1035 ميليارد تومان و بدهي اقداميان نزديك به 669 

ميليارد تومان است.

    دست دولت در جيب بانك هاي دولتي
بررس��ي صورت هاي مالي س��ال99 بانك  ملي نشان 
مي دهد مانده بدهي دولت به بانك  در پايان اسفندماه 
س��ال99 به رقم 120هزار ميليارد تومان رسيده است. 
اين رقم در تاريخ يادش��ده در بانك هاي خصوصي شده 
صادرات، ملت و تج��ارت رقم 110هزار ميليارد تومان 
را نش��ان مي دهد. اين رقم حدود 9درصد دارايي هاي 
اين بانك ها را شامل مي شود. درحالي اين مطالبات در 
صورت هاي مالي بانك ها ثبت ش��ده كه نه تنها سودي 
از آن نصيب بانك ها نمي ش��ود، بلكه پرداخت اصل آن 
نيز با ابهام مواجه اس��ت. همين بررس��ي روي صورت 
مالي يك س��ال اخير بانك ملي حكايت از منفي بودن 
حاشيه سود بانك دارد. يعني بانك ملي در كسب درآمد 
تس��هيالت ناكام بوده است. بررس��ي مطالبات بانك از 
دولت و تسهيالت اعطايي به اشخاص دولتي و غيردولتي 
حاكي از آن است كه چيزي در حدود 95درصد مطالبات 
بانك از دولت غيرجاري است و مي توان بخش عمده اي از 
علت حاشيه سود منفي بانك را در عدم وصول مطالبات 
از دولت دانست و استقراض اينچنيني دولت از بانك ملي 
و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانك مركزي و 
همچنين تحميل هزينه مالي زياد به بانك در مقايسه با 
سال1398 شده است. البته نسبت مطالبات غيرجاري 
بانك ملي به اشخاص دولتي و غيردولتي چيزي بين 2 
تا 5درصد است كه پايين بودن اين نسبت را يا مي توان 
واقع��ا به دليل وص��ول مطالبات غيرجاري دانس��ت يا 
امهال مطالبات . يكي از معضالت و مشكالت بانك هاي 
كشور، به خصوص بانك هاي دولتي را دركنار تسهيالت 
تكليفي، مطالبات از دولت كه عمدتا دليل آن كس��ري 

بودجه دولت است، دانست.

    بانك شهر
 21ش��ركت فرعي و وابسته بانك ش��هر چيزي حدود 
4هزار و 100ميليارد تومان به اين بانك بدهي داش��ته 
كه فعاليت عموم اين شركت ها غيربانكي و در حوزه هاي 
پرريس��كي مانند عمران، ارز، بيمه و... است. همچنين 
بسياري از ش��ركت هاي اين بانك داراي زيان انباشته 

بوده است.

    بانك سپه و بانك هاي ادغام شده 
 بانك هاي نظامي ادغام شده نمونه جالب تر تاسيس بانك 
ازس��وي نهادهاي مختلف در ايران است. گرچه از رقم 
زيان انباشته بانك سپه پس از ادغام با بانك هاي نظامي 
)4بانك و يك موسسه اعتباري( خبري منتشر نشده، اما 
در اليحه بودجه سال آينده رقم زيان بانك سپه حدود 
35هزار ميليارد تومان برآورد شده است. همچنين در 
اليحه بودجه سال1400 ش��ركت هاي دولتي نيز رقم 
زيان بانك سپه در سال1400 بيش از 38هزار ميليارد 
تومان برآورد شده بود. احمد حاتمي يزدي، مديرعامل 
اسبق بانك هاي تجارت و صادرات در 13تير1400 و در 
گفت وگو با خبرگزاري ها گفته بود: »بازار زيان بانك هاي 
ادغامي در بانك سپه مجموعا بيش از 70هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود و تاكنون هيچ فردي در اين مورد 
از مس��ووالن بانك سپه س��وال نكرده است كه چگونه 

مي توانند زيان موجود را مهار كنند.«

     316هزارميليارد تومان مطالبات معوق
مطالب��ات غيرجاري بانك ه��ا از ابتداي س��ال1398 
با نوس��انات زي��ادي همراه ب��وده، اما در آب��ان 1400 
به 316ه��زار ميلي��ارد توم��ان رس��يده و 31 درصد 
در هش��ت ماه اول س��ال 1400 رش��د كرده اس��ت.  
درعربستان سعودي، گرجستان و تركيه نسبت مطالبات 
غير جاري به ترتيب 2/2درصد، 2.3درصد و 3.9درصد 
است. در سطح جهان نيز نس��بت مطالبات غيرجاري 
به كل تسهيالت بانكي در امريكا 1/1درصد و در چين 
1.8درصد اس��ت. اما در ايران بيش از 10 درصد است و 
در بانك س��رمايه معادل 95درصد و در بانك پارسيان 

37درصد بوده است.

زيان انباشته ميليارد تومان تاريخ آخرين اعالم بانك با زيان انباشتهرتبه 

981.955 ماهه 1400 آينده 1 

67.524پايان 99ملي )دولتي( 2

938.503 ماهه 1400سرمايه 3

35.000بودجه 1401سپه با ادغام شش بانك و موسسه اعتباري )دولتي( 4

923.856 ماهه 1400شهر5

920.102 ماهه 1400ايران زمين6

911.382 ماهه 1400پارسيان 7 

7.841پايان 99كشاورزي )دولتي تخصصي( 8 

7.733بهار 1400دي9 

3.222پايان 99مسكن )دولتي تخصصي( 10

1.251 پايان 99 توسعه صادرات )دولتي تخصصي( 11

949پايان 99توسعه تعاون )دولتي تخصصي( 12

299318جمع كل نزديك به 300 هزار ميليارد تومان

سود انباشته ميليارد تومانتاريخ آخرين اعالمبانك با سود انباشتهرتبه 

915.390 ماهه 1400ملت )خصوصي شده( 1

913.939 ماهه 1400پاسارگاد2

92.448 ماهه 1400صادرات )خصوصي شده( 3 

91.578 ماهه 1400تجارت )خصوصي شده( 4 

91.570 ماهه 1400سامان5

91.519 ماهه 1400مهر ايران6

91.301 ماهه 1400اقتصاد نوين7

91.122 ماهه 1400خاورميانه 8

91.024 ماهه 1400كارآفرين9

9714 ماهه 1400سينا10

9658 ماهه 1400رسالت11

653پايان 99صنعت و معدن )دولتي تخصصي( 12

9437 ماهه 1400پست بانك )دولتي( 13

9375 ماهه 1400رفاه )خصوصي شده( 14

910 ماهه 1400گردشگري15

42.738جمع كل بانك ها با سود انباشته

256.580تفاوت زيان انباشته و سود انباشته در 27 بانك

نسبت كفايت سرمايه اسفند 1399 بانك 
- درصد 

افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها 
در پنج سال اخير

23.212 - سپه 

11.1172-ملي 

-1.3-پست بانك 

-0.6-توسعه تعاون 

-2.6صنعت و معدن

3.69.7كشاورزي

-8.7مسكن ٭

12.42توسعه صادرات٭

سرمايه به ميليارد تومان در 1399كفايت سرمايه – درصد سرمايه به ميليارد تومان در 1399

2.11150بانك 

0.91600سامان 

7.520704آينده سال 97

0.0517535-ملت ٭

34.99714-صادرات

5.3815634-دي 

0.18323پارسيان

6.822393پست بانك

12.11500تجارت

4600-خاورميانه٭

10.82684گردشگري

0.3400كارافرين٭

397400-ايران زمين

4.053.042سرمايه

10.36552اقتصادنوين

8.92538پاسارگاد٭

35.691557-سينا٭

1.451000شهر سال 98

109.053ملل

جمع سرمايه بانك هاي خصوصي



ش��اخص كل بورس طي يك هفته با ريزش ۶۸ هزار 
واح��دي مواجه و محدوده يك ميلي��ون و 300 هزار 
واحدي را در عرض چندساعت از دست داد. حال بازار 
حدود چهار روز معامالتي است كه مثبت شده و انتظار 
مي رود كه شاخص وارد كانال يك ميليون و 300 هزار 

واحدي شود.
رييس جمهور روز سه شنبه هفته اخير در گفت وگوي 
تلويزيوني شركت كرد. وعده هايي در خصوص بورس 
داد. بالفاصله پس از اتمام گفت وگوي رييس جمهور، 
احسان خاندوزي وزير اقتصاد در توييتي نوشت: »فردا 
روز يك ش��روع ديگر در اجراي مصوب��ات اقتصادي 

خواهد بود؛ ان شاءاهلل.«
بر همين اس��اس روز چهارشنبه هفته گذشته هيات 
دولت جلسه اي با حضور وزير اقتصاد، وزير صمت، وزير 
نفت، رييس سازمان برنامه، معاون اول رييس جمهور، 
معاون اقتصادي رييس جمهوري و رييس س��ازمان 
بورس برگزار كرد. در نهايت محمد مخبر، معاون اول 

اقتصادي مصوبه پنج بندي بازار سرمايه را ابالغ كرد.
خاندوزي همان روز توضيح داد: مجموعه اين مصوبات 
كه از ابتداي بهمن ماه اجرا خواهد شد و موكول به سال 
۱۴0۱ نيست. اين مجموعه، اقداماتي است كه حتي 
پيش از تاريخ تصويب دولت هم مشمول آن خواهد شد. 
بنابراين، اين مصوبات حامل پيام جدي حمايت دولت از 
صنايع، با ثبات بودن فعاليت اقتصادي، پيش بيني پذير 
بودن متغييرها و در نهايت چشم انداز مثبت اقتصاد در 

ماه هاي آينده است.
از صبح روز چهارشنبه روند صعودي بورس آغاز شد 
و همچنان ادامه دارد. با وجود اين صعود فعاالن بازار 
سرمايه مي گويند كه بورس به صورت دستوري روند 
صعودي به خ��ود گرفته؛ چراكه ارزش معامالت خرد 
بازار رشد چنداني را تجربه نمي كند و به سختي از مرز 
سه هزار ميليارد تومان گذشته است. برخي نيز عقيده 
دارند كه بازار سرمايه در سطحي از ارزندگي قرار داشته 
و توانس��ته به كمك محرك هاي سياسي و اقتصادي 

مجددا در مسير رشد قرار گيرد.
به گفته كارشناس و تحليلگران بورسي در صورتي كه 
ارزش و حجم معامالت طي روزهاي آينده افزايش��ي 
باشد مي توان روي رشد بازار تا پايان ماه حساب باز كرد.

    نگاهي به اعداد
براي بررسي وضعيت بايد به ارقام شاخص نگاهي كنيم. 
دقيق��ا روز 2۸ دي ماه ش��اخص كل در محدوده يك 
ميليون و 300 هزار قرار داش��ت كه با افزايش صف ها 
اين محدوده ها از دست داد. حتي زماني وارد محدوده 
يك ميليون و ۱00 هزار واحدي ش��د كه اين موضوع 
نگراني سرمايه گذاران را در پي داشت.در اين محدوده 
زماني بسياري از فعاالن بورسي در تجمع هاي مختلف 
نسبت به نابودي سرمايه شان اعتراض كردند.با وجود 
اين افت و اعتراض از ف��رداي گفت وگوي تلويزيوني 
رييس جمه��ور  بورس در مدار صع��ودي قرار گرفت. 
به نحوي كه طي دو روز كاري گذش��ته )چهارشنبه 
ششم بهمن و شنبه نهم بهمن( شاخص كل ۵۱ هزار 

واحد معادل ۴/2 درصد رشد كرد. در همين حال ورق 
شاخص هم وزن نيز همزمان با شاخص كل برگشته و 
طي اين دو روز، رشد 2/۵ درصدي را ثبت كرده است. 
اين در حالي اس��ت كه ارزش معام��الت خرد بازار در 
روز چهرشنبه سه هزار و 200 ميليارد تومان و در روز 
گذشته سه هزار ميليارد تومان بوده است. عدم تناسب 
رشد نمادها با ارزش و حجم معامالت بازار از يك سو و 
برخي نشانه هاي بيروني، معامله گران را نسبت به رشد 
واقعي بازار با ترديد مواجه كرده است.در روز دوشنبه 
نوس��ان معامالت افزايش يافت و صف هاي فروش در 
حال سبقت گرفتن از صف هاي خريد بودند اما در ميانه 

مسير وضعيت تغيير كرد و شاخص سبزپوش شد.

    جلسه براي مثبت شدن بازار!
جلسات صبحگاهي حقوقي هاي بزرگ بازار سرمايه 
در شركت بورس كه به نظر مي رسد از روز چهارشنبه 
هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتي تداوم داشته 
باشد، اين گمانه را مطرح كرده است كه حمايت هاي 
حقوقي ها از س��هام طي دو روز معامالتي گذشته كه 
سبب رشد شاخص هاي كل بورس، هم وزن و فرابورس 
شده است، به صورت دستوري انجام شده و تكرار اشتباه 

دولت دوازدهم در شاخص سازي است.
 از همين رو بيم آن مي رود كه در ادامه مس��ير رش��د 
غيرواقعي ب��ازار، مجددا اص��الح عميق تري گريبان 
سهامداران حقيقي و خرد را بگيرد. به ويژه آنكه گفته 
مي شد مجيد عشقي رييس س��ازمان بورس نيز روز 
گذشته در جلسه حقوقي هاي بازار حضور داشته است. 
از همين رو طرفداران نظريه شاخص سازي دستوري 
نگران آنند كه ورود حقوقي ها در سمت خريد و حمايت 
از سهام تنها به مقطع كوتاهي محدود شود تا صداي 
اعتراض سهامداران زيان ديده و نااميد را براي مدتي 
هر چند كوتاه خاموش كند. در همين حال طي دو روز 
معامالتي گذش��ته، ناظر بازار بازارگردان ها را از انجام 
س��فارش هاي فروش و معامله در سمت عرضه معاف 
كرده اس��ت. اين ترديدها همچنين با در نظر گرفتن 

عوامل بيروني اثرگذار بر بازار سرمايه تقويت مي شود. 
از س��ويي س��خنگوي صنعت برق به تازگ��ي خبر از 
سهميه بندي برق صنايع فوالدي و سيماني داده است 
كه دست كم تا دوازدهم ماه جاري ادامه دارد و مشخص 
نيس��ت كه مجددا تكرار خواهد شد يا خير و از سوي 
ديگر هنوز كميسيون تلفيق، مصوبه ستاد اقتصادي 
دولت در تعيين سقف نرخ خوراك گاز صنايع را اعالم 
وصول و تصويب نكرده است. در همين حال همچنان 
مشخص نيس��ت ارز ترجيحي در بودجه سال آينده 
برقرار خواهد بود يا حذف مي شود. اين ابهامات در حالي 
مطرح مي شود كه سايه ابهام بزرگ تري همچنان بر سر 
بازار س��رمايه سنگيني مي كند و آن سرنوشت مبهم 
مذاكرات وين است. در حالي كه طي روزهاي گذشته 
سيگنال هاي مثبتي از وين مخابره شده اما هنوز نتيجه 
عملي حاصل نش��ده و گاه از سوي برخي طرف هاي 
اروپايي اظهارات منفي نگرانه اي نسبت به سرنوشت 

برجام شنيده مي شود.

   ترس دوباره از شاخص سازي
دولت ها س��ابقه اي زي��ادي در شاخص س��ازي دارد و 
فعاالن بازار س��رمايه نس��بت به شاخص سازي دولت 
نگران هس��تند. اغلب تحليلگران بازار بر اين باورند كه 
دولت دوازدهم در مقاطعي از س��ال گذش��ته درصدد 
شاخص س��ازي برآمده تا وضعيت بازار سرمايه را بهتر 
از آنچه واقعا بوده است، نش��ان دهد. به ويژه آنكه از دو 
سال گذشته بدين سو، مس��ووالن دولتي آگاهانه يا از 
روي عدم شناخت مكانيسم هاي بازار، شاخص كل را 
به عنوان نماگر اصلي بازار و روندهاي واقعي معامالت 
معرفي كرده اند؛ رويكردي كه در دولت س��يزدهم نيز 
دنبال شده است و حتي محسن رضايي معاون اقتصادي 
رييس جمهوري نيز به رسم رييس دفتر رييس جمهوري 
در دولت گذشته، ارتفاع يك ميليون و ۷00 هزار واحدي 

را براي شاخص كل هدف گذاري كرد.
اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه كارش��ناس بازار 
سرمايه ش��اخص كل را نماينده روند معامالت تعداد 

محدودي از نمادهاي بزرگ بازار توصيف مي كنند و بر 
همين اساس گفته مي شود شاخص كل نمي تواند معيار 
مناسبي براي تحليل وضعيت واقعي بازار باشد. به ويژه 
آنكه طي ماه هاي گذش��ته در مقاطع زيادي شاخص 
كل در روندي مثبت قرار گرفته بود اما اغلب نمادهاي 
كوچك و متوسط بازار همچنان در صف فروش قفل 
بودند. اين گمانه ها از منظر اجتماعي و سياس��ي نيز 
تقويت مي ش��وند. طي هفته هاي گذش��ته، سازمان 
بورس، مجلس شوراي اسالمي و حتي سازمان برنامه 
و بودجه شاهد تجمع سهامداران زيان ديده اي بوده اند 
كه نس��بت به تداوم روند نزولي بازار با وجود ارزندگي 
سهم ها و عدم حمايت واقعي دولتي كه با شعار »بورس؛ 
اولويت نخست« روي كار آمده است، معترض بوده اند.

    سيگنال هاي مثبت
اگرچه س��يگنال هاي زيادي براي تردي��د در واقعي 
بودن رشد اين روزهاي بازار سرمايه ارسال مي شود اما 
نمي توان از متغيرهاي مثبتي كه توانسته اند نشانه هايي 
از اميد را در بازار سرمايه ايجاد كنند غافل شد. يكي از 
اين متغيرها كه طي هفته هاي گذشته قول اصالح آن 
از سوي دولت داده شده بود، نرخ بهره بين بانكي است. بر 
اين اساس از نيمه دي ماه بدين سو، اهالي بازار سرمايه 
شاهد كاهش تدريجي نرخ بهره بين بانكي بوده اند. بر 
اس��اس مصوبات حمايتي ستاد اقتصادي دولت، قرار 
است اين نرخ در بازه كمتر از 20 درصد حفظ شود؛ از 
همين رو پايداري نرخ بهره بين بانكي در مسير نزولي 
طي هفته هاي اخير، به عنوان يكي از س��يگنال هاي 

مثبت دولت به بورس ارزيابي مي شود.
بر اين اساس گفته مي ش��ود تداوم اين روند طي يك 
ماه اخير اهالي بازار را تا حدي نس��بت به نگاه مثبت 
تصميم گيران به بورس اميدوار كرده است. در همين 
حال طي هفته هاي گذشته، فرابورس ايران تغييرات 
موثر و مناسبي را در مقررات معامالتي نمادهاي اين 
بازار، دامنه نوس��ان و حجم مبنا به ويژه در نمادهاي 
كوچك صورت داده است. اقداماتي كه گره كور بسياري 
از نمادهاي كوچك كه طي ماه هاي گذشته در صفوف 
فروش قفل ش��ده و حتي توان اصالح نيز نداشتند را 
باز و فرصتي براي خروج سرمايه گذاران زيان ديده را 
فراهم كرده است. اثرگذاري اين تغييرات را مي توان در 
كنار كاهش عرضه دست اول اوراق دولتي طي ماه هاي 
گذشته بررس��ي كرد. در همين حال طي هفته هاي 
اخير گزارش هاي مثبتي از سوي بسياري از گروه هاي 
فعال در بازار سرمايه روي سامانه كدال نقش بسته كه 
حاكي از عملكرد خوب ش��ركت ها با وجود فشارها و 
ابهامات اقتصادي است.همچنين روز گذشته روابط 
عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار طي اطالعيه اي 
اعالم كرد: ميزان دريافت اعتبار توسط سهامداران به 
اتكاي پرتفوي آنها در مرحل��ه اول از ۶0 به ۶۵ درصد 
افزايش مي يابد. اين تصميم با هدف تقويت س��مت 
تقاضا در معامالت اتخاذ ش��ده است.افزايش ضريب 
براي مشتريان اعتباري مي تواند سيگنال مثبتي براي 

بازار سرمايه به حساب بيايد.
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حمايت از صندوق توسعه ملي 
راهگشاي بورس

سنا| غالمحس��ين كرمي، نماينده مردم بوشهر 
با انتقاد از عملكرد دولت درباره اس��تفاده درست از 
صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ملي نبايد 
حياط خلوت دولت ها باشد و هر جا دولت با كسري 
منابع مواجه ش��د به س��مت صندوق رفته و از آن 
برداشت هاي بي حساب و كتاب داشته باشد. كرمي 
در اين باره افزود: طبق اساس��نامه صندوق توسعه 
ملي، منابع صندوق بايد در راس��تاي توس��عه ملي 
كشور از جمله اشتغال زايي و توسعه زيرساخت ها به 
كار برده شود و كاركرد صندوق نياز به بررسي بيشتر 
دارد.عضو هيات رييس��ه كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس ضمن تاكيد براينكه صندوق 
توسعه ملي بايد در كنار توسعه كشور باشد، گفت: 
ظرفيت ها و سياست هاي صندوق توسعه ملي براي 
كمك به توليد تبيين نشده و بايد با توجه به مشكالت 
اين ح��وزه، اقدامات و برنامه ه��اي اين صندوق در 
جه��ت رفع موانع و پش��تيباني ها از توليد تدوين و 
اجرا شود تا ظرفيت هاي آن براي توليد در دسترس 
توليدكنندگان ق��رار گيرد.وي عنوان كرد: موضوع 
مهم در اين زمينه، بهره مند شدن صندوق تثبيت 
از صندوق توسعه ملي براي حمايت از بازار سرمايه 
است كه خوش��بختانه نمايندگان ديدگاه مثبتي 
نسبت به بازار سرمايه و حمايت از آن را دارندكرمي 
با تاكيد به اينكه از اعتبارات و منابع صندوق توسعه 
بايد در جهت اهداف تعيين ش��ده از جمله توسعه 
زيرساخت ها استفاده شود، تصريح كرد: نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي بايد جدي تر از گذشته 
درباره افزايش منابع صندوق باشند تا بتوان از منابع 
صندوق به نحو احسن در جهت توسعه بخش هاي 
مختلف اقتصادي استفاده كرد.نماينده مردم بوشهر 
)دش��تي و تنگس��تان( درباره ارز ترجيحي گفت: 
در حال حاضر كميس��يون تلفيق موافق حذف ارز 
ترجيحي نيست زيرا تا استراتژي درستي براي تامين 
كاالهاي اساسي وجود نداشته باشد و موانع برطرف 
نشده باشد حتي با حذف ارز ترجيحي نيز كشور با 
مشكالتي مواجه خواهد ش��د. بنابراين، بهتر است 
ضمن نظارت كامل بر عملكرد دولت در بخش تامين 
كاالهاي اساسي، در جهت بهبود شرايط و جلوگيري 

از رانت و فساد گام هاي مهمي برداشته شود.

دولت براي احياي
اعتماد سهامداران تالش كند

بهروز محبي نجم آب��ادي، عضو كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به حمايت ج��دي دولت و مجلس از بازار س��رمايه به 
خصوص س��هامداران خرد گفت: بازار سرمايه همراه 
با قيمت گذاري دستوري معنايي ندارد و ماهيت بازار 
س��رمايه با قيمت گذاري دس��توري در تعارض است.

بهروز محبي نجم آبادي عنوان ك��رد: دولت در زمينه 
قيمت گذاري دس��توري بايد تكليف خود را مشخص 
كند. نمي ت��وان هم بازار س��رمايه را داش��ت و هم در 
برخورد با قيمت گذاري دستوري رفتار دوگانه داشت.

وي با اشاره به اينكه خوشبختانه بين دولت و مجلس 
ارتباط نزديكي وج��ود دارد، اظهار كرد: دولت با كمك 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي راهكارهايي براي 
جبران آس��يبي كه به سهامداران در سال گذشته وارد 
شد، در دستور كار دارد و خوشبختانه وزير امور اقتصاد و 
دارايي حدود ۱0 دستورالعمل براي اين موضوع در نظر 
گرفته است و پيگيري جدي براي عملياتي شدن آنها 
دارد. نماينده مردم سبزوار در مجلس با تاكيد به اينكه 
بازار سرمايه انتظار دارد دولت اقدامي براي احياي اعتماد 
در بازار سرمايه انجام دهد، تصريح كرد: دولت بايد براي 
احياي اعتماد تالش كند در غير اين صورت وضعيت بازار 
درست نخواهد شد و هر وضعيت مثبتي، فرصت براي 
فروش محسوب مي شود و دولت بايد اعتمادسازي كند.

محبي نجم آبادي خاطرنشان كرد: همچنين در حمايت 
از بازار سرمايه با توجه به ظرفيت قانون رفع موانع توليد 
و عزم و اراده اي كه در دولت وجود دارد مصوبه اي آماده 
و در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده تا منابعي 
از صندوق توس��عه ملي به صورت يك جريان دايمي و 
مستمر به صندوق تثبيت بازار منتقل شود.وي ادامه 
داد: به طور قطع دولت بايد زمينه هاي مختلفي را براي 
رونق بازار س��رمايه فراهم كند زيرا تعداد بي شماري از 
مردم كشور جزو سرمايه گذاران اين بازار به شمار مي روند.

سرخابي ها قطعا تا آخر بهمن 
بورسي مي شوند

ايس�نا| حس��ين قربان��زاده، ريي��س س��ازمان 
خصوصي سازي درمورد آخرين وضعيت صورت هاي 
مالي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس توضيح داد: 
هر دو باش��گاه صورت هاي مالي حسابرس��ي شده 
خود را تحويل سازمان خصوصي س��ازي داده اند و 
درحال بررسي است. وي درمورد زمان عرضه سهام 
دو باشگاه در بازار س��رمايه، گفت: هيچ كس اعالم 
نكرده بود عرضه سهام دو باشگاه در بازار سرمايه در 
تاريخ 22 بهمن ماه صورت مي گيرد. در نامه اي كه 
به فيفا نوشتيم اعالم كرديم عرضه در فرويه 2022 
صورت مي گيرد كه حدودا بهمن ماه مي ش��ود اما 
روز دقيق آن مشخص نشده است. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي ادامه داد: درم��ورد عرضه اين دو 
باش��گاه تقريبا هر روز در سازمان خصوصي سازي 
جلسه برگزار مي شود. همچنين هفته اي سه مرتبه با 
نمايندگان باشگاه ها، سازمان بورس و وزارت ورزش 
جلساتي برگزار مي ش��ود تا مدلي كه طراحي شده 
كه افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق 
تقدم است براي دوباشگاه اتفاق بيفتد. بر اين اساس 
مردم مي توانند در ۱0 تا 20 درصد مردم در افزايش 
سرمايه دو باشگاه مش��اركت كنند. پول هم به دو 
باشگاه مي رود. قربانزاده تاكيد كرد: عرضه سهام دو 
باشگاه در بازار سرمايه تا پايان بهمن اتفاق مي افتد.

هرماه به حساب صندوق تثبيت 
مبلغي واريز مي شود

اميرمهدي صبايي، رييس هيات عامل صندوق تثبيت 
بازار سرمايه به كمك صندوق تثبيت بازار سرمايه در بهبود 
روند معامالت بورس اشاره كرد و افزود: ريسك هاي مريوط 
به نقدشوندگي و مس��ائل قانوني از جمله ريسك هاي 
تهديدكننده معامالت بورس هستند كه در ٢ ماه اخير 
قانون اليحه بودجه ۱۴0۱ جزو ريسك قانوني بازار بود و 
روند معامالت بورس را تحت تاثير خ��ود قرار داد.وي با 
تاكيد بر اينكه همين موضوع منجر به افزايش عمق ركود 
در معامالت بازار سرمايه شد، گفت: به طور طبيعي تجهيز 
صندوق تثبيت بازار سرمايه به نقدينگي، مي تواند در زمان 
وقوع بحران ها و تشديد ريسك ها كمك كننده در بهبود 
روند معامالت و افزايش نقدشوندگي بازار باشد كه همين 
امر به مراتب در زمان وجود بحران در معامالت، از ترس 
فراگير در بازار جلوگيري خواهد كرد.صبايي خاطرنشان 
كرد: به هر ميزان كه نقدينگي در اين صندوق بيش��تر 
باشد، توان و قدرت اين صندوق در راستاي انجام وظايف 
خود افزايش پيدا مي كن��د. زماني كه رييس جمهور به 
عنوان باالتري��ن مقام اجرايي در صحبت ه��اي خود از 
صندوق تثبيت بازار سرمايه سخن مي گويد، زمينه ايجاد 
دلگرمي ها را براي ورود بيشتر نقدينگي در اين بازار فراهم 
مي كند.وي ادامه داد: همچنين صندوق توسعه ملي كه 
به عنوان اصلي ترين منبع براي تامين نقدينگي صندوق 
تثبيت بازار سرمايه تلقي مي شود، تحت تاثير صحبت هاي 
رييس جمهوري مساله واريز منابع به صندوق را جدي 
خواهند گرفت كه اين اتفاق هم رخ داد و در چند وقت اخير 
همكاري هاي خوبي از سوي صندوق توسعه ملي صورت 
گرفته است.صبايي تأكيد كرد: اكنون بخش نخست اين 
منابع از سوي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز شده است و طبق صحبت هاي انجام شده، 
قرار بر اين است تا از اين به بعد صندوق توسعه ملي براساس 
توان و برنامه هاي خود به صورت منظم واريزي ها را انجام 
دهد.رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه در 
واكنش به اعتراض برخي از سهامداران در اين خصوص 
كه صندوق تثبيت بازار سرمايه در زمان ريزش شاخص 
بورس از ورود نقدينگي به اين بازار و نيز كنترل نوسان ها 
خودداري كرد، گفت: معامالت بازار سهام طي چند وقت 
اخير تحت تاثير شديدترين ريسك هاي موجود در اين 
بازار قرار داش��ت، مهم ترين آن ريسك هايي بود كه در 
اليحه بودجه ديده شده و بازار را به شدت تحت تاثير خود 
قرار داد.وي معتقد اس��ت كه افزايش نرخ گاز و سوخت 
در صنايع بزرگ مانند پتروشيمي، فلزي و معدني جزو 
متغيرهاي بنيادي بازار تلقي مي شوند و كنترل آن براي 
تاثيرگذاي بر روند بازار خارج از حيطه صندوق تثبيت بازار 
سرمايه است.صبايي با بيان اينكه زماني كه بازار از لحاظ 
متغيرهاي بنيادي مورد حمايت قرار نگيرد، نمي توان 
ب��ا تزريق نقدينگي مش��كل حاكم در ب��ازار را برطرف 
كرد، گفت: تزريق نقدينگي زمان��ي در اين بازار جوابگو 
خواهد بود كه ايجاد بحران موقت، روند معامالت بازار را 
تحت تاثير خود قرار ندهد. در اين زمان ورود نقدينگي 
كمك كننده براي كاهش اثر اين بحران ها در بازار است.

رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار س��رمايه اظهار 
داشت: تا قبل از حمايت رييس جمهور از بازار و مصوبه 
معاول رييس جمهور، ريسك هاي جدي تهديد كننده 
معامالت بازار بودند؛ بنابراين تا زماني كه بازار شاهد وجود 
برخي از ريسك ها است نبايد انتظار داشت كه صندوق 
تثبيت بازار سرمايه تحت هر شرايطي بازار را مثبت نگه 
دارد.وي با تاكيد بر اينكه صندوق تثبيت بازار سرمايه در 
زمان وجود بحران از بيش واكنش ها جلوگيري مي كند، 
گفت: برخي مدعي هس��تند كه صن��دوق تثبيت بازار 
سرمايه در زمان وجود بحران و به منظور كنترل نوسان ها 
اقدام به كنترل ب��ازار نكرد در حالي كه چنين صحبتي 
درست نيست و اين صندوق در روزهايي كه بازار با فشار 
فروش مواجه بود به اين بازار ورود كرد و در جايگاه خود 
اثرگذار بر معامالت بازار بود.صبايي با اشاره به اينكه گاهي 
ممكن اس��ت وجود برخي ش��رايط باعث تغيير قيمت 
جهاني و نيز ريزش نرخ كاموديتي ها شود، افزود: در اين 
زمان بورس كل دنيا با عددي سنگين ريزش مي كند، در 
چنين موقعيتي كدام صندوق تثبيتي در دنيا مي تواند از 
اين ريزش جلوگيري كند و تا چه ميزان مي توان منابع 
وارد اين بازار كرد تا مانع از نوس��انات شديد شود. رييس 
هيات عامل صندوق تثبيت بازار س��رمايه با بيان اينكه 
هر ريزشي را نمي توان ناشي از عملكرد ضعيف صندوق 
تثبيت بازار سرمايه دانست، ادامه داد: اينكه اعالم مي شود 
صندوق تثبيت بازار سرمايه كار خود را در زمان ريزش 
شاخص بورس، متناسب با تغييرات منفي به خوبي انجام 
نداده اس��ت، صحبت چندان درستي نيست.وي درباره 
زمان واريز مرحله دوم نقدينگي از صندوق توسعه ملي 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه گفت: طبق توافقات انجام 
شده با صندوق توس��عه ملي؛ قرار بر اين است تا واريزي 
ثابتي به صورت ماهانه به صندوق تثبيت بازار س��رمايه 
صورت گيرد. هفته گذشته نخستين واريزي از صندوق 
توسعه ملي انجام شد و براساس صحبت هاي مطرح شده 
قرار بر اين است كه مرحله بعد واريزي پايان ماه جاري يا 
ابتداي اسفند ماه انجام شود.رييس هيات عامل صندوق 
تثبيت بازار سرمايه به مصوبات اخير ستاد اقتصادي دولت 
و تاثير آن بر معامالت بورس اشاره كرد و گفت: مسائل 
مطرح شده در مصوبه چندان جديد نبود اما اجرا و عمل 
آن نياز به تاكيد و ضرورت پيگيري مجدد داشت.وي با 
بيان اينكه صحبت سه شنبه شب رييس جمهوري و نيز 
وزير اقتصاد زمينه ساز رشد معامالت بورس در چند روز 
اخير بوده است، افزود: در غيراينصورت همچنان بازار 
در فاز ريزش��ي روزهاي قبل قرار داشت، مسائل مطرح 
شده در جلسه مقامات اقتصادي و معاون رييس جمهور 
كه هفته گذشته برگزار شد، تاثير ش��ديدي را بر روند 
معامالت بازار گذاش��ت.صبايي با بيان اينكه مس��ائل 
مطرح شده در مصوبه اخير و ابالغ آن از سوي معاون اول 
نشان دهنده اهميت بازار سرمايه براي دولت سيزدهم 
و تيم اقتصادي دولت است، ادامه داد: تصميمات اتخاذ 
شده با پيگيري هاي وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس 
احيا شدند كه اين امر نقطه بازگشت رشد به معامالت 
بورس بود، اميدواريم اين پيگيري ها ادامه دار باش��د و 

تصميمات به اجراي قطعي برسند.

»تعادل«گمانهزنيهاوحواشيرشدبازارسرمايهرابررسيميكند

دليل سبزپوشي بورس چيست؟

ناراحتي كاربران فضاي مجازي از بورس

رشدصعوديبورس

تقريبا روزي نيست كه كاربران فضاي مجازي، خصوصا 
توييتري ها درخصوص بورس مطلبي ننويسند. گله و 
شكايت بورس��ي ها طي ۱۸ ماه اخير به اوج رسيده و 
برخي كاربران س��عي مي كنند با توييت مشكالت را 
بيان كنند. رضا غالمي، كارش��ناس حوزه اقتصاد بود 
نوشت: »راه توسعه كشور از توسعه بورس نمي گذرد. 
بورس فقط يك بازار است براي كمك به تبادالت مالي 
و تامين مالي شركت ها.متاسفانه بورس ايران در بخش 
تامين مالي تقريبا عملكرد قابل دفاعي نداشته ولي در 
سفته بازي كامال موفق عمل كرده است .« امير سيدي، 
فعال حوزه بورس نوشت: »كسري بودجه دولت باعث 
مي شود براي برداش��تن از جيب شركت ها همه نوع 

اقدامي شود، تمام شركت هايي كه بيشترين ضربه را 
از بودجه امسال خواهند ديد يا در سبد سهام عدالت 
هستند يا متعلق به صندوق هاي بازنشستگي، دولت 
بيش از آنچه در بودجه به دست مي آورد درقالب سود 
و ارزش شركت ها از دس��ت خواهد داد. « محمدرضا 
قاس��مي از ديگر فعاالن حوزه ب��ورس هم در صفحه 
خود نوشت: »چهارش��نبه هاي سبز به يكشنبه هاي 
قرمز بازار اضافه ش��ده اس��ت، بايد ديد يكشنبه اين 
هفته بازار از رش��د قيمت جهاني و وع��ده دولتي ها 
بيش��تر تاثير خواهد پذيرفت يا از عدم اطمينان هاي 
چند ماه گذش��ته و افزايش فروش احتمالي حقوقي 
طبق روال سنتي پايان سال!« حسين دروديان هم در 

رشته توييتي نوشت: »بهترين حمايت دولت از بازار 
سهام، كمينه كردن تصميمات موثر بر بازار است؛ حتي 
تصميمات ظاهرا حمايتي. تصميمات حمايتي هم دو 
ريسك ايجاد مي كند: اوال هر نوع روند صعودي قيمت 
سهام، مصنوعي/ دوپينگي تصور شده و افزايش هاي 
بنيادين شاخص نيز دولت س��اخته تفسير مي شود 
كه سقف هاي توقف ش��اخص را پايين مي آورد. ثانيا 
آدم ه��اي عاقل پيش خود حس��اب مي كنند دولتي 
كه با يك تصميم حمايتي خود شاخص را باال آورده، 
چه بسا فردا روز تصميمي ديگر بگيرد. براي حمايت 
از بازار س��هام، قيمت گذاري را به حداقل رس��انده و 
قيمت گذاري هاي دولتي ناگزي��ر را تابع فرمول هاي 

معقول بلندمدت كنيد. ارتباط بودجه س��االنه با بازار 
س��هام را قطع و از توليد اخبار-تصميمات مهم براي 
بازار خودداري كنيد. بهترين خبر براي بازار س��هام، 
فقدان خبر است. «كاربري نوشت: »هنوز هم تحليل 
تكني��كال و فاندامنتال مي كني��د و معتقديد كه كار 
كردن در بورس ايران مهارت و دانش نياز دارد؟!!«يك 
فعال بازار سهام نوشت: »يكسري مستند از پشت پرده 
حمايت و اعتراضات اخير بورس هست كه نشون ميده 
عده اي با مديري��ت و برنامه ريزي هزينه مي كنند در 
جهت اهداف خاص براي ... حواسمون باشه كه تو زمين 
كي بازي مي كنيم و قبال چه جماعتي با نامه نگاري ها و 

حرفاشون ضربه زدن به بدنه بازارسرمايه.«

در معامالت س��ومين روزكاري هفته يعني دوشنبه 
بيش از هفت ميليارد و ۷2 ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۴۶ هزار و 3۶۶ ميليارد ريال داد 
و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 2 هزار و 
۹۶۶ واحد افزايش به 330 هزار و ۷2۶ واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با يك  هزار و ۸۶2 واحد رشد به 20۷ 
هزار و ۵۷۴ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۱0 هزار و 
۶۹ واحد و ش��اخص بازار دوم، ۱۱ هزار و ۷۴۵ واحد 

افزايش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد سه هزار و 2۹0ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي 23درصد يعني ۷۷0ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان هفت درصد 
از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به 
بورس و فرابورس در سه گروه »فرآورده هاي نفتي«، 
»فلزات اساسي« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد 
در حالي ك��ه برآيند معامالت گروه ه��اي »خودرو و 
س��اخت قطعات« و »خدمات فني و مهندس��ي« به 
نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فملي«، »شبندر« 
و »شپنا« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به 

»وبملت«، »خساپا« و »وتجارت« معطوف بود.
عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، بانك ملت )وبملت( با 
۷0۹ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۵۸۵ واحد، 
معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با ۵۷۴ واحد، پااليش 

نفت تهران )شتران( با ۵3۵ واحد، ايرا خودرو )خودرو( با 
۴۷۵ واحد، مخابرات ايران )اخابر( با ۴0۴ واحد و معدني 
و صنعتي چادرملو )كچ��اد( با 3۶0 واحد تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داش��تند.در مقابل، پتروشيمي پرديس 
)ش��پديس( با ۷۹ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسيان 
)پارسان( با ۷0 واحد، صنعت غذايي كورش )غكورش( با 
۶۵ واحد و داروسازي اكسير )دلر( با 3۹ واحد تاثير منفي 
بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. برپايه اين گزارش، در 

اين روز نماد پااليش نفت تهران )شتران(، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، ايران 
خودرو )خ��ودرو(، ملي صنايع مس ايران )فملي(، فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( وس��ايپا )خس��اپا( در نمادهاي 
ُپرتراكن��ش قرار داش��تند. گروه ف��رآورده نفتي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه ۹2۱ ميليون و پنج هزار برگه سهم به ارزش 

پنج هزار و ۱2 ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
طي روز دوش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از ۸۷ 
واح��د افزايش داش��ت و بر روي كان��ال ۱۷ هزار و 
۶۱۸ واحد ثابت ماند.نمادهاي پتروشيمي زاگرس 
)زاگرس(، پتروش��يمي تندگويان )شگويا(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، بيمه پاس��ارگاد )بپاس(، 
فرابورس ايران )فرابورس(، بيمه س��امان )بساما( و 
پااليش نفت الوان )شاوان( تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين بيمه كوثر )كوثر(، 
پليمر آريا ساس��ول )آريا(، كلر پ��ارس )كلر(، بيمه 
تجارت نو )بنو(، صنعتي بهپاك )بهپاك( و تجارت 
الكترونيك پارس��يان كيش )تاپكيش( تاثير منفي 

بر شاخص فرابورس داشتند. 

    رشد بيش از يك درصدي سهام عدالت
در پايان معامالت روز دوش��نبه بازار س��هام، ارزش 
سهام عدالت در مقايس��ه با روز گذشته، ۱.۱درصد 
افزايش يافت و ارزش س��بد ۵32هزار توماني، يك 
ميليون توماني و ۴۹2هزار توماني س��هام عدالت به 
ترتيب به ۱۱ ميليون و ۹۷0هزار تومان، 22 ميليون و 
۵۵0هزار تومان و ۱۱ ميليون و ۹۸هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0درصد قابل فروش 
سبد ۵32هزار توماني س��هام عدالت به ۷ ميليون و 

۱۸2هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي| 
»تكذيب ورود فاضالب شهر جديد پرديس به آب شرب 
مردم تهران«، »قطعي شدن مشاركت شركت هاي چيني 
و تركيه اي در انبوه س��ازي دولتي«، »تعيين قيمت 4.7 
ميليون تومان براي ساخت هر مترمربع مسكن دولتي«، 
»مالكيت 3 هزار واحد مسكن مهر در اختيار يك نفر« از 
جمله مهم ترين خبرهاي ديروز عليرضا جعفري، معاون 
وزير راه و شهرسازي و سرپرست شركت عمران شهرهاي 
جديد بود. سرپرست ش��ركت عمران شهرهاي جديد 
ديروز در يك كنفرانس خبري، درباره بحث ورود فاضالب 
خام انساني شهر پرديس به آب شرب مردم تهران اعالم 
كرد: به طور قطع اين موضوع را تكذيب مي كنم و حوزه 
استاندارد آب در فضاي شرب شهري كنترل بسيار دقيقي 
دارد و وزارت نيرو در اين باره هيچ تعارفي با ساير دستگاه ها 
نداشته است. جعفري در اين كنفرانس خبري در پاسخ به 
ايلنا درباره بحث ورود فاضالب خام انساني شهر پرديس به 
آب شرب مردم تهران، با بيان اينكه مديريت فاضالب هاي 
شهرهاي جديد در حوزه مسووليت وزارت راه و شهرسازي 
و شركت شهرهاي جديد اس��ت، گفت: نه تنها از لحاظ 
رعايت استانداردها و انجام وظايف و مسووليت هاي اين 
شركت بلكه ما به اين موضوع نگاه شرعي داريم و معتقديم 
كه نبايد سرريز فاضالب وارد محيط زيست شود، از اين 
رو، مديريت كنترل شبكه فاضالب و كانال هاي تاسيسات 
عمومي را به صورت جدي در دس��تور كار داريم و هرگز 
در اين ب��اره كوتاهي نمي كنيم و نخواهيم كرد. جعفري 
تاكيد كرد: البته منكر اين نمي شويم كه برخي از طرح ها 
و پروژه ها در اين حوزه تكميل نش��ده است و ما به دنبال 
مديريت اين موضوعات هستيم اما رهاشدگي فاضالب 
پرديس در فضاي طبيعت را انكارا نمي كنيم البته تاكيد 
داريم اين فاضالب نه به حوزه كشاورزي منطقه و نه آب 

شرب، صدمه اي وارد نكرده است.

   تاييد ورود فاضالب از سوي ساير مسووالن
سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد در حالي ديروز 
فاجعه ورود فاضالب پرديس به آب سد ماملو را تكذيب 
كرد كه عالوه بر تغيير رنگ و بوي آب ش��رب مناطقي از 
ش��رق تهران، طي هفته هاي گذشته مسووالن مختلف 
بر وجود اين مس��اله تاكيد كرده بودند. از جمله ابراهيم 
نظري نيا، عضو هيات مديره شركت عمران پرديس گفته 
بود: »حدود ۱۰ درصد فاضالب پرديس صرفا مربوط به 
جمعيت 3۰ هزار نفري فاز ۸ وارد روستاي باغكمش در 
نزديكي سد ماملو مي شود.« هدايت فهمي، رييس مركز 
پژوهاب گس��تر وزارت علوم اما با اشاره به جمعيت ۶۰۰ 
هزار نفري باالدست س��د ماملو گفته بود: فقط نيمي از 

جمعيت ۵۰۰ هزار نفري شهر جديد پرديس به تاسيسات 
جمع آوري و تصفيه فاضالب دسترسي دارند و نيمي از 
فاضالب توليدي پرديس به منابع آبي سد ماملو سرازير 
مي ش��ود. در عين حال حسين نايب، عضو هيات مديره 
انجمن آب و فاضالب ايران بيان كرده بود كه ساالنه ۲۰ 
ميليون متر مكعب، فاضالب انساني وارد مخزن سد ماملو 
مي شود. حدود يك سال قبل نيز عزيز ميكاييلي، رييس 
اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرستان پرديس اعالم 
كرده بود: 3۰ تا 4۰ درصد فاضالب شهرس��تان پرديس 
تصفيه مي ش��ود و مابقي آنكه عمدتا مربوط به مسكن 
مهر است وارد رودخانه جاجرود و حوضه آبريز سد ماملو 
مي شود و در نهايت پشت تاج اين سد - كه تامين كننده 
بخش عمده آب ش��رب كالن ش��هر تهران است - جمع 
مي ش��ود كه مي تواند تبعات جبران ناپذيري را به همراه 
داشته باشد. پيش از آن هم در سال هاي ۹7 و ۹۸ موضوع 
آلودگي آب سد ماملو به گوش رسيد اما ظاهرا اقدامات 
عاجل آن طور كه بايد و شايد با سرعت پيش نرفت. نهايتا 
تيرماه س��ال ۱4۰۰ مناقصه احداث پروژه تصفيه خانه 
شماره ۲ شهر جديد پرديس برگزار شد كه پس از تعيين 
پيمانكار، مدت اجراي پروژه دو ساله در نظر گرفته شد اما 

اين زمان بندي بعدا به سه سال افزايش پيدا كرد.

     ۴.۷ ميليون تومان
 قيمت ساخت هر متر مسكن دولتي

معاون وزير راه و شهرس��ازي ديروز همچنين با اعالم 
انتخاب پيمانكاران پروژه هاي نهضت ملي مسكن تا قبل 
از عيد نوروز، گفت: قيمت هر مترمربع ساخت نهضت 

ملي مسكن چهار ميليون و 7۰۰ هزار تومان تعيين شد. 
به گزارش ايرنا، جعفري گفت: با استفاده از منابع صندوق 
ملي مسكن و مصالح با قيمت دولتي، هزينه هاي ساخت 
را براي پيمانكاران كاهش مي دهيم تا در نهايت قيمت 
خانه هاي نهضت ملي در توان دهك هاي پايين جامعه 
باش��د و در عين حال س��ازندگان راضي به مشاركت و 
حضور در پروژه ها شوند. جعفري اضافه كرد: در ساخت 
خانه هاي نهضت ملي مسكن اولويت با سازندگان داخلي 
اس��ت و از توليد داخلي حمايت مي كنيم، اما ظرفيت 
رقابت��ي را نيز در نظر داريم و بر اين اس��اس از ظرفيت 
صنعتي س��ازان در جهان نيز اس��تفاده مي كنيم و 
اكنون مذاكراتي در همين زمينه انجام شده است.

     مشاركت چيني ها و ترك ها 
قطعي شده است

سرپرس��ت شركت عمران ش��هرهاي جديد اعالم كرد: 
شركت هاي صنعتي سازي از چين و تركيه براي انتقال 
فناوري و حضور در پروژه هاي نهضت ملي مسكن قطعي 
ش��ده اس��ت و در اين طرح حضور دارند. جعفري درباره 
آخرين وضعيت ثبت نام نهضت ملي مس��كن در تعهد 
شركت عمران ش��هرهاي جديد، گفت: ۶۰۸ هزار واحد 
نهضت ملي در تعهد شركت عمران شهرهاي جديد است 
كه در ۱۵ هزار هكتار زمين س��اخته مي شود. وي افزود: 
ثبت نام شدگان نهضت ملي مسكن در شهرهاي جديد 
۶7۰ هزار نفر هس��تند كه از اين رقم ۵ هزار نفر تشكيل 
پرونده داده اند  و تا روز گذشته يك هزار و ۲۱3 نفر افتتاح 
حساب داشتند، اما فقط ۱۱۱ نفر آورده اوليه 4۰ ميليون 

تومان را واريز كردند. برخي متقاضيان نيز هنوز در مرحله 
پااليش هستند. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: از ۱۵ 
هزار هكتار زمين نهضت ملي مسكن در شهرهاي جديد، 
زمين براي ساخت ۱۱3 هزار واحد تامين شده و عمليات 
س��اخت در حال اجراس��ت. به گفته سرپرست شركت 
عمران شهرهاي جديد، متراژهاي نهضت ملي مسكن 
بين 7۰ تا ۱۱۰ متر مربع برآورد ش��ده است و با توجه به 
تغيير مدل ساخت و ساز در اين دولت، كيفيت خانه هاي 

نهضت ملي مسكن قابل مقايسه با مسكن مهر نيست.

    تعهدات سنگين روي دوش بانك ها
جعفري درباره اينكه بانك ها مكلف به پرداخت 3۶۰ 
هزار ميليارد تومان به نهضت ملي مسكن هستند اما 
چيزي كه در عمل تاكنون محقق شده ۹4۸ ميليارد 
تومان بوده است، اظهار كرد: اراده همه بانك هاي عامل 
بر حماي��ت و همراهي در اجراي ط��رح نهضت ملي 
است، اما با توجه به محدوديت هاي منابع، تعهداتي كه 
روي دوش اين بانك ها قرار دارد بسيار سنگين است. 
وي ادام��ه داد: در كنار بانك ها به دنبال ايجاد ظرفيت 
و تعاري��ف جديد براي مديريت منابع مالي مس��كن 
هستيم. عزم مديران بانك ها براي تحقق اين حمايت را 
اميدواركننده مي دانم. اين موضوع در دستور كار دولت 
و شوراي عالي پول و اعتبار است و اميدوارم بانك ها از 
اين فشاري كه روي آنها است با سربلندي بيرون بيايند.

سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد، درباره كيفيت 
پايين واحدهاي مس��كن دولت��ي در دوره هاي قبل نيز 
گفت: كيفيت ساخت پايين برخي پروژه ها توسط بعضي 
سازندگان را رد نمي كنم. در اين خصوص در نظر داريم 
از ظرفيت نخبگان دانشجو براي ارتقاي كيفيت استفاده 
كنيم و تجربه شهرهاي جديد انديشه، پرديس و پرند در 

اين زمينه در نظر گرفته مي شود.

   يك نفر ۳۰۰۰ واحد مسكن مهر دارد!
جعفري درباره مبارزه با داللي واحدهاي مسكن مهر 
از سوي كاركنان شهرهاي جديد نيز گفت: با هر گونه 
بورس بازي، داللي و خريد و فروش خانه در شهرهاي 
جديد از س��وي كاركنان و مديران برخورد مي شود. 
سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد در ادامه اين 
نشست درباره بحث فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي 
مسكن گفت: ما با اين موضوع به جد برخورد مي كنيم 
و تيم هاي نامحسوسي را براي مقابله با افرادي كه در 
اين موضوع ورود مي كنند، آماده كرده ايم. به طور مثال 
يك نفر 3۰۰۰ واحد مسكن مهر را در اختيار گرفته و 

متاسفيم كه سوءاستفاده ها انجام مي شود.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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ايمن سازي پل وردآورد
پس از سرقت اتصاالت فلزي

سرپرست سازمان مهندس��ي و عمران شهر تهران، از 
پيشرفت ۸۵ درصدي عمليات ايمن سازي پل تقاطع 
بزرگراه شهيد همداني با رودخانه وردآورد خبر داد. به 
گزارش فارس، مسعود حق لطفي سرپرست سازمان 
مهندسي و عمران شهر تهران در تشريح اقدامات سازمان 
مهندسي و عمران شهر تهران متعاقب سرقت اتصاالت 
فلزي پل تقاطع بزرگراه شهيد همداني با رودخانه ورآورد 
سخن مي گفت، از آغاز عمليات ايمن سازي پل از پانزدهم 
دي ماه سال جاري خبر داد و گفت: اقدامات فوق پس از 
انسداد ترافيكي در بزرگراه شهيد همداني حدفاصل بلوار 
پژوهش تا خيابان اردستاني در دستور كار قرار گرفت 
تا وضعيت بحراني سازه پل ورآورد در كوتاه ترين زمان 
ممكن رفع شده و اين تقاطع به چرخه ترافيكي بازگردد.
گفتني است پل تقاطع بزرگراه شهيد همداني با رودخانه 
وردآورد در س��ال ۱3۹۲ احداث شد. دي ماه امسال و 
در پي انتشار گزارش هايي مبني بر سرقت و آسيب به 
اتصاالت فلزي اين پل سواره رو، ستاد مديريت بحران 
شهر تهران ايمن سازي پل مذكور را با قيد فوريت تصويب 

و به سازمان مهندسي و عمران شهر تهران واگذار كرد.

نظام ناكارآمد گزينش مديران 
 مسابقه براي نيل به پس��ت و مقام هاي اجرايي و بعضًا 
سوءاس��تفاده هاي مادي و مالي با بهره گي��ري از رانِت 
قدرت، شجاع كرده است زيرا مي دانند دستيابي به اين 
مس��ووليت ها، يعني امتياز و منافع مادي و مالي بدون 
آنكه مورد ارزيابي از عملكرد قرار گيرند. تداوم اين رويه 
ناكارآمد در نظام گزينش و انتص��اب تصميم گيران و 
مديران حاكميتي، كار را به آنجا رسانده كه مدت هاست 
تعارض منافع شخصي و عمومي نيز در بسياري موارد 
رعايت نمي شود. شايد اين، بدترين و مضرترين شيوه 
گزينش و انتصاب مديران باشد. سال هاست كه مديراني 
در دس��تگاه هاي تصميم گي��ر انتخاب مي ش��وند كه 
شركت هاي خصوصي در راستاي مسووليت دولتي خود 
دارند )يا ازقبل داشته اند يا در مدت مسووليت با استفاده از 
قدرت سياسي تأسيس كرده اند( . بديهي است در غياب 
يك نظام ارزيابي بي طرف و كارآمد، گرايش اين مديران 
به ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي سنگيني كند. 
امري كه از يك طرف موجب كس��ب درآمدهاي انبوه 
براي گروهي خاص، و ضرر و زيان مردم و جامعه از سوي 
ديگر شده است. خوشبختانه وجود شبكه هاي اجتماعي 
گسترده و وجود گروه ها و رسانه هاي دلسوز باعث شده كه 
نام و عملكرد اين گروه از مديران در شبكه هاي اجتماعي 
اعالم و دست به دست شود اما در بسياري موارد اقدامي 
جدي براي رفع اين پديده نامبارك نش��ده است. به هر 
حال تداوم اي��ن نظام ناكارآم��د در گزينش و انتصاب 
مديران و تصميم گيران، كش��ور را همچون چهار دهه 
گذشته از مسير توسعه منحرف نموده كه حاصل آن اتالف 
وسيع منابع انساني و غيرانساني و فرصت سوزي هاي 

جبران ناپذير است.

 فرمان قيمت 
لوازم خانگي دست كيست؟!

حال اگر موضوع واردات لوازم خانگي را بخواهيم فارغ از 
مسائل سياسي تحليل كنيم، با تقابل دو ديدگاه مواجه 
هس��تيم؛ يك ديدگاه كه با طرفداري از توليد داخل، 
حاضر اس��ت به هر قيمتي دربهاي واردات بسته شود، 
تا توليد داخل در يك محدوده امن قرار بگيرد. در راس 
اين هرم توليدكنندگاني قرار دارند كه 4۰ درصد بازار 
اين محص��والت را در اختيار دارند. ام��ا ديدگاه دوم بر 
اين اصل استوار است كه واردات نبايد منع شود؛ بلكه 
بايد به گونه اي مديريت شود كه منجر به ايجاد رقابت و 
شكستن انحصار دربازار شود. اين نگاه تا حدي سليقه 
و نياز مصرف كنن��ده را نيز در نظر مي گيرد. فارغ از اين 
دونگاه، چيزي ك��ه در حال حاضر در بازار لوازم خانگي 
مشهود هس��ت، اينكه هنوز توليد داخل در بخشي از 
محصوالت از نياز مصرف بازار عقب است و براي تامين 
اين فاصله نياز به واردات احس��اس مي شود. از طرفي، 
كاالهاي��ي كه در حال حاضر در كش��ور توليد وعرضه 
مي شوند، به دليل نبود رقيب تجاري، بازار را در يد خود 
دارند و مش��تري ناگزير به خريد است و حق انتخابي 
ندارد؛ آنهم با هر قيمتي كه انحصارگران عرضه كنند.  
در اين ميان، مساله مهم تر بحث قاچاق است؛ چراكه در 
سه سال اخير كه  ممنوعيت واردات وضع شده، ميزان 
و حجم كاالي قاچاق اين برندها چندين برابر شده كه 
در نتيجه دولت، توليد، توزيع و مصرف كننده متضرر 
شده اند، چون كاال بدون  گمركي، پايين تر از قيمت  برند 
ايراني و بعضا تقلبي و قطعا بدون خدمات و گارانتي به 
فروش مي رسد. برخي از فعاالن اقتصادي هم با انتقاد از 
اينكه صنعت لوازم خانگي ايران نبايد گرفتار معضالتي 
كه امروز صنعت خودرو با آن دس��ت به گريبان است 
ش��ود، معتقدند كه نمي توان ارتب��اط يك صنعت را با 
خارج از كش��ور قطع كرد و همواره فض��اي رقابتي در 
صنعت و جريان انتقال تكنولوژي بايد به صورت پيوسته 
در توليد وجود داشته باشد، كه اين مساله جز با همكاري 
خارجي ها مقدور نيست. بانگاه به اين صحبت ها مي توان 
گفت: »به همان اندازه كه ممنوعيت واردات وجود دارد، 
توليدكنن��ده داخلي نيز بايد تالش خ��ود را بر ارتقاي 
كيفيت متمركز كند ت��ا مدل هاي مختلف و خدمات 
پ��س از فروش بهتري را ارايه كند. حال اگر به هر دليل 
قيمت توليد داخل گران تر از نمونه خارجي باشد، قطعا 
برند خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود و 
عوارض قانوني را پرداخت نمي كند و درنتيجه ارزان تر 
است، با استقبال بيشتري مواجه مي شود. ناگفته نماند 
ذائقه مشتري ايراني به كاالي خارجي عادت كرده و اين 
برندها امتحانشان را پس داده اند، بنابراين توليدكنندگان 

بايد بر كيفيت كاالها تمركز كنند.

يارانه پنهان 2۰ هزار ميليارد توماني 
به ايرالين ها

طبق آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا و 
رينگ صادراتي بورس انرژي، دولت ساالنه حدود 
۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان به شركت هاي 
هواپيمايي و اقش��ار مرفه و برخوردار كثيرالسفر 

هوايي پرداخت مي  كند.
به گزارش فارس، بررسي رويكرد اقتصادي دولت 
س��يزدهم نش��ان مي دهد كه دولتمردان عزمي 
جدي براي اصالح س��اختار اقتصادي و برقراري 

عدالت در كشور دارند.
اين رويك��رد دولت در حوزه ان��رژي نيز به منصه 
ظهور رسيد و اصالح قيمت گاز و برق مشتركان با 

تمركز بر پرمصرف ها اجرايي شد.
همچني��ن پيش��نهاد اص��الح قيمت س��وخت 
پتروشيمي ها، پااليشگاه ها و صنايع عمده به ۱۰۰ 
درصد قيمت خوراك گاز پتروشيمي نيز در اليحه 
بودجه مطرح شد كه در كميسيون تلفيق پس از 

انجام اصالحاتي به تصويب رسيد.
به طور كلي رويكرد اصالح قيمت انرژي در كشور 
از دو جهت حائز اهميت است، اول  افزايش منابع 
هدفمن��دي يارانه ه��ا و دوم برق��راري عدالت در 
بازتوزيع منابع كشور؛ اين اصالحات اگر با رعايت 
مالحظات مربوط ب��ه طبقات پايين جامعه انجام 
ش��ود مي تواند صنايع و بخش  هاي مختلف را به 
سمت ارتقاي بهره وري هدايت كند و از سرازيري 
رانت ياران��ه پنهان بدون هي��چ منطق اقتصادي 

جلوگيري كند.
در موضوع حذف يارانه پنه��ان با رويكرد تعريف 
ش��ده، يكي از بخش هايي كه تاكن��ون از تيررس 
اذهان عمومي خارج بوده، »يارانه پنهان سوخت 

هواپيما« است.
طبق آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا 
در سال ۹7 )آخرين آمارنامه منتشر شده(، روزانه 
4.۵ ميليون ليتر س��وخت جت در كشور مصرف 

مي شود. 
با توج��ه به مصرف تقريبا ثابت س��وخت جت در 
س��ال هاي اخير، مي توان مصرف اين سوخت در 
س��ال جاري را نيز عدد ثابت 4.۵ ميليون ليتر در 
روز در نظر گرفت كه در سال رقمي معادل ۱.۶۵ 

ميليارد ليتر محاسبه مي شود.
براي محاسبه يارانه پنهان پرداختي توسط دولت 
به ش��ركت هاي هواپيمايي كافي اس��ت اختالف 
قيمت داخلي و صادراتي سوخت جت را در ميزان 

مصرف آن )۱.۶۵ ميليارد ليتر( ضرب كنيم.
در حال حاضر نرخ سوخت جت براي هواپيماهاي 
مسافري كشور ليتري ۶۰۰ تومان درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت. از طرفي طبق آمار رينگ صادراتي 
بورس انرژي، ميانگين قيمت صادراتي س��وخت 
هوايي )ATK( در س��ال ج��اري ۶7۰ دالر بر تن 
بوده است كه معادل ليتري ۱34۰۰ تومان است.

كاهش سود وام ساخت
مسكن روستايي به ۵ درصد

بنا به دستور رييس جمهور، سود تسهيالت ساخت 
مسكن روس��تايي از ۱۸ به ۵ درصد كاهش يافت. 
به گزارش ايس��نا، همزمان با اجراي طرح نهضت 
ملي مسكن با هدف ساخت س��االنه يك ميليون 
واحد مسكوني، به دستور س��يد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور نرخ سود تسهيالت ساخت مسكن 
روستايي از ۱۸ درصد به ۵ درصد كاهش يافته است.
اين خبر را اكبر نيكزاد، رييس بنياد مس��كن اعالم 
كرده و گفته است: براي ساخت مسكن روستايي 
۲۰۰ ميليون تومان وام با سود ۵ درصد در نظر گرفته 
شده و اين نهضت بايد ادامه پيدا كند؛ به گونه اي كه 
تا سال ۱4۱۰ هيچ مسكن غيرمقاوم روستايي در 

كشور نداشته باشيم.
مدتي قبل مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن 
به ايسنا اعالم كرده بود كه طبق برنامه تا سال ۱4۰۵ 
بالغ بر 7۰ درصد واحدهاي مسكوني مقاوم سازي 

مي شود.
بنا به گفته حميدرضا سهرابي، تا قبل از سال ۱3۸4 
كه طرح نوسازي مسكن روستايي شروع شد تنها 
7 درصد واحدها مقاوم بودند. البته ۱۰ سال پيش 
از آن طرح بهس��ازي داشتيم اما بيشتر به نوسازي 
واحدهاي آسيب ديده در سوانح پرداخته مي شد. 
از س��ال ۱3۸4 به شكل جدي مقاوم سازي ساالنه 
ح��دود ۲۰۰ هزار واح��د كليد خورد كه ب��ا فراز و 
فرودها يك ميليون و ۸۵3 ه��زار واحد در اين ۱۶ 
سال نوسازي شده است. در بخش واحدهاي آسيب 
ديده در سوانح نيز ۵۵۰ هزار واحد بازسازي شد كه 
جمعا با 7 درصد قبلي ب��ه حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ 
هزار واحد يعني تقريب��ا ۵۰ درصد كل واحدهاي 

روستايي مي رسد.
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تكذيب ديرهنگام ورود فاضالب پرديس به آب تهران

بحران كمبود جايگاه سوخت در آينده نزديك
رييس انجمن صنفي سي ان جي كشور با اشاره به كمبود 
جايگاه هاي بنزين و سي ان  جي در كشور و نبود زمين براي 
ايجاد جايگاه هاي جديد، گفت: ب��ا وجود الزم االجرا بودن 
مصوبه هاي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، 
مصوبه اين شورا مبني بر افزايش كارمزد جايگاه هاي سوخت 
سي ان جي اجرا نشده و اين انجمن قصد دارد اين مساله را از 

طريق ديوان عدالت اداري پيگيري كند. 
اردش��ير دادرس، رييس انجمن صنفي سي ان جي كشور 
درباره ميزان استفاده از سي ان جي در ناوگان حمل و نقل 
و جايگاه هاي عرضه اين سوخت در كشور، توضيح داد: ما 
حدود ۲۸ ميليون وسيله نقليه موتوري شامل ۲۲ ميليون 
خودرو سبك و سنگين و ۶ ميليون موتورسيكلت داريم. در 
حال حاضر 4 هزار پمپ بنزين و ۲۵۰۰ جايگاه سي ان جي 
در كشور داريم كه اين تعداد جايگاه، از ُنرم استاندارد پايين تر 
است. بر اساس استاندارد، به ازاي هر ۱۰۰۰ خودرو بايد يك 
جايگاه سي ان جي داشته باش��يم، بنابراين ما بايد 4۵۰۰ 
جايگاه داشته باش��يم. يعني ۲ هزار جايگاه كم داريم، اين 
كمبود به ويژه در كالن شهرها بيشتر به چشم مي آيد. در 
مورد بنزين هم براي ۲۲ ميليون خودرو كه همگي مصرف 
بنزين دارند، حدود ۸ تا ۱۰ هزار جايگاه سوخت بايد در كشور 
داشته باشيم، يعني تعداد جايگاه هاي سوخت فعلي تقريبا 

بايد ۲ برابر شود تا در وضعيت استاندارد باشيم. 
وي با بيان اينكه در تهران ۱۶۰ جايگاه كم داريم، افزود: البته 
براي ايجاد و راه اندازي جايگاه سوخت جديد مشكل زمين 
هم وجود دارد. س��االنه يك ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو به 
تعداد خودروهاي موجود در كش��ور اضافه مي شود و آمار 
خودروهاي كش��ور در چند سال آينده به مرز 4۰ ميليون 
خودرو نزديك مي شود. نه تنها خيابان ها ظرفيت اين تعداد 
خودرو را ندارند بلكه جايگاه س��وخت كافي هم براي اين 
خودروها در شهرها نخواهيم داشت و با بحران شديدي در 

زمينه مجاري عرضه سوخت روبرو خواهيم شد.
رييس انجمن صنفي س��ي ان جي در پاس��خ به اينكه آيا 
مي توان با برقي كردن خودروها، نياز به س��وخت و جايگاه 
سوخت را كاهش داد؟ گفت: برقي كردن خودروها در ايران، 
اما و اگرهايي دارد. اوال ما در برق با كمبود مواجه هستيم و 
گاز را به برق تبديل مي كنيم و نمي توانيم دوباره اين برق را به 
خودروها بدهيم. از سوي ديگر قيمت خودرو برقي در ايران 
بسيار باالست و تكنولوژي آن را هم نداريم. خودروهاي برقي 
بيشتر مناسب كشورهايي هستند كه گاز ندارند. ضريب نفوذ 
گاز در كشور ما ۹۸ درصد بوده و ايران دومين كشور دارنده 
مخازن گازي در جهان است. به زودي به ركورد توليد هزار 
ميليون متر مكعب گاز در روز مي رسيم، البته از اين به بعد، 
اين رقم نزولي مي شود زيرا ما تا چند سال ديگر، برداشتي 
از پارس جنوبي نخواهيم داش��ت. از سوي ديگر، ۱۰ تا ۱۲ 
درصد رشد مصرف گاز در كشور داريم، بنابراين بايد سوختي 
مانند ال پي جي را اضافه كنيم تا پاسخگوي نيازهاي ما باشد. 
دادرس درباره نقش شهرداري ها يا نهادهاي مختلف براي 
افزايش سرمايه گذاري در حوزه جايگاه هاي سوخت، توضيح 

داد: موضوع سرمايه گذاري در زمينه جايگاه هاي سوخت، 
از دغدغه هاي مهم ماست. شهرداري ها و وزارت نفت بايد 
در يك طرح ملي و ضربتي، جايگاه هاي سوخت را توسعه 
دهند، زيرا در حال حاضر به تراز منفي در زمينه نس��بت 
خودروها و جايگاه هاي سوخت رسيده ايم. از سوي ديگر در 
زمينه هدفمندي يارانه ها در بخش انرژي داريم به هدرمندي 
يارانه ها مي رسيم و بايد هدفمندي را به طور اصولي اعمال 
كنيم. ب��راي مثال در تركيه، ح��دود ۱۶ ميليون خودرو و 
۱4 هزار جايگاه سوخت وجود دارد كه ۶ هزار جايگاه، ويژه 
ال پي جي و بيش از ۹ هزار جايگاه مربوط به بنزين اس��ت. 
در كش��ور ما متاسفانه بيش از ۵۵۰۰ جايگاه سي ان جي و 
بنزين وجود ندارد. در حالي كه با توجه به مصرف بيش از ۹۰ 
ميليون ليتر بنزين روزانه در كشور، نياز داريم در اين زمينه 
حركتي ملي انجام شود كه فقط بر عهده شهرداري نيست، 
بلكه سه قوه بايد در اين زمينه نقش موثر ايفا كنند و بايد اين 
مساله در شوراي امنيت ملي مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
وي با اشاره به جايگاه ايران در توليد سي ان جي و تجهيزات 
اين حوزه، بيان كرد: ۲۲ ميليون خودرو گازسوز در دنيا داريم 
كه 4.۵ ميليون آن متعلق به ايران است، يعني بيشترين 
تعداد خودروهاي گازسوز دنيا را داريم و از اين نظر در دنيا 
پرچمدار هستيم. همچنين 4 كارخانه بزرگ توليد مخازن 

سي ان جي در كشور فعالند. 
رييس انجمن صنفي سي ان جي درباره علت منفجر شدن 
بعضي از خودروها هنگام گاز زدن، توضيح داد: در ۲۰ سالي 
كه سوخت سي ان جي رايج ش��ده، در مجموع حدود 3۰ 
خودرو در زمان گاز زدن منفجر شده اند كه مخزن همه آنها 
توسط قاچاقچي ها يا افراد ناشي دستكاري شده بوده اند. 
استفاده از س��وخت سي ان جي هيچ ترسي ندارد و در دنيا 

مثل استفاده از بنزين و گازوييل رايج است.
دادرس درباره اظهاراتش مبني بر اينكه ايران اجازه استخراج 
گاز از ميدان هاي مشترك با روسيه در درياي خزر را ندارد، 
توضيح داد: حدود 3 ماه پيش در كميس��يون انرژي اتاق 
بازرگاني بحثي در زمينه اس ان جي مطرح بود كه تكنولوژي 
جديدي است و در آن ال پي جي را رقيق مي كنند و مي توان 
از آن براي جبران كمبود گاز صنايع و بحران هايي مانند پيك 
زمستانه اس��تفاده كرد. در حال توضيح دادن اين موضوع 
بودم و جمعي حدود ۱۵۰ نفره متش��كل از معاونان فعلي 
و پيشين وزارت نفت، كارشناسان داخلي و كارشناساني از 
كشورهاي ديگر به طور زنده اين بحث را دنبال مي كردند. 
يكي از معاونان س��ابق وزير نفت سوال كرد مگر در زمينه 
گاز طبيعي، ما كمبودي داريم يا خواهيم داش��ت؟ چون 
بحث به اينجا كشيد من ناچار شدم درباره اين خبر توضيح 
دهم. قبل از آن بگويم كه يك سايت معتبر خارجي به نام 
oil price داريم كه منبع و آژانس اطالع رساني انرژي در 
دنياست و همه صاحبنظران انرژي دنيا هر روز اين سايت 
را چك مي كنند و ميزان عرضه، قيمت ه��ا را در آن رصد 
مي كنند. اين سايت ۲۹ مرداد امسال خبر داده بود كه ايران 
۸ حلقه از چاه هاي مشترك سردار جنگل در چالوس را به 

روسيه واگذار كرده است. خبرگزاري تسنيم و تجارت نيوز 
هم كه سايت هاي معتبري هستند اين خبر را بازنشر و روي 
آن كار كرده بودند. من در جلسه اتاق بازرگاني به اين خبر 
اشاره كردم و گفتم طبق خبر oil price ايران طي قرارداد 
۲۰ ساله با سه ش��رط مي تواند از اين ميادين بهره برداري 
كند، اينكه اعالم كند به چه كسي مي خواهد بفروشد، به 
كجا مي خواهد انتقال دهد و به چه بهايي مي خواهد بفروشد. 
بعد از اين نشست، يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه با من 
تماس گرفت و درباره صحت اين خبر پرسيد كه من تاييد 
كردم و گفتم حتما ايران مزيت هايي در اين كار ديده است 
و ما نمي توانيم در بازي بزرگان دخالت كنيم. اين خبر را كار 
كرده بودند و شب ديدم شبكه هاي داخلي و خارجي دارند 

اين موضوع را تحليل مي كنند.
او درباره ماجراي مطرح ش��دن مشكل سوخت كشور به 
سازمان ملل هم توضيح داد: زماني كه رستم قاسمي وزير 
نفت بود، بحراني در زمينه سوخت ايجاد شده و ۱۵۰ جايگاه 
سوخت تعطيل شده بود. تاكسي ها اعتراض كرده بودند. 
سوخت سي ان جي نبود و به همين دليل جايگاه هاي بنزين 
هم بيش از حد ش��لوغ شده بود. وزير شبانه من را خواست 
و وقتي به وزارت رفتم ديدم جلس��ه  اي با حضور مسووالن 
است و تعداد زيادي خبرنگار آنجا حضور دارند. حدود ۵۵ 
دقيقه در نشست با وزير و چند نفر از معاونان او، مشكالت و 
موارد را توضيح دادم. وزير تازه به اين وزارتخانه آمده بود و 
چندان آشنايي با مباحث نداشت. به من گفت بايد موضوع را 
بررسي كنم و با مقامات باالتر صبحت كنم. به او گفتم از شما 
مقامي باالتر در اين زمينه نيست، با چه كسي مي خواهيد 
صحب��ت كنيد؟! گفتم من با همه مقام��ات در اين زمينه 
نامه نگاري كرده ام و ۸۵ نامه در اين ماه زده ام. اين مساله اي 
نيست كه بتوان درباره آن صبر كرد. از جلسه كه بيرون آمدم 

خبرنگاران من را س��وال پيچ كردند كه پاسخي ندادم، در 
نهايت يكي از خبرنگاران سماجت كرد و پرسيد اگر اتفاق 
مثبتي نيفتد، چه كار بايد كرد؟ من به شوخي گفتم اگر نشد، 
به دبيركل سازمان ملل نامه مي زنيم تا آقاي بان كي مون 
بيايد و مشكل را حل كند. روز بعد تيترهايي زده بودند با اين 
مضمون كه مشكل سوخت كشور به دبيركل سازمان ملل 
ارجاع شد، حتي نماينده سازمان ملل در ايران مدعي شده 
بود كه چرا بدون اطالع من، چنين نامه اي به سازمان ملل 
ارسال شده است. رييس انجمن صنفي سي ان جي درباره 
اينكه چطور مي توان مجلس و دولت را براي حل مش��كل 
كمبود جايگاه هاي س��ي ان جي بس��يج كرد، اظهار كرد: 
بايد كميسيون انرژي مجلس، گروه انرژي سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت نفت دس��ت به دست هم دهند و تامين 
جايگاه هاي س��وخت را در اولويت بگذارند. ۱۸ سال است 
هيچ بسته پيشنهادي براي حمايت از جايگاه هاي سوخت 
اجرا نشده اس��ت. حتي مصوبه شوراي گفت وگوي دولت 
با بخش خصوصي در زمين��ه افزايش كارمزد جايگاه هاي 
س��وخت س��ي ان جي هم اجرا نشده اس��ت، در حالي كه 
نمايندگان سه قوه در اين شورا حضور دارند و مصوبه هاي 
آن، الزم االجراست و در صورتي كه اجرا نشود، مي توان به 
ديوان عدالت اداري ش��كايت كرد. البته دولت ها هم چون 

بودجه ندارند، در اين زمينه اقدامي نمي كنند.
دادرس با اش��اره به تصميم براي شكايت به ديوان عدالت 
اداري بيان كرد: ما منتظر بوديم تا ببينيم تكليفمان با دولت 
جديد چه مي ش��ود و اگر اين دولت هم كمكي به اجراي 
مصوبه ش��وراي گفت وگو نكرد، به ديوان شكايت كنيم. 
به اين جمع بندي رس��يده ايم كه بعد از عيد، موضوع را در 
ديوان عدالت اداري پيگيري كنيم، چون بحث منافع ملي 

در ميان است. 

آقاي اكرم ش�امرادي داراي شناسنامه شماره 10156 بشرح دادخواست به كالسه 
0000456 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان خانزاده پروين شناسنامه 246 در تاريخ 1400/4/1 در اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اكرم شامرادي به ش ش 3329194456 صادره از گيالن غرب پسر متوفيه

2- تيمور شامرادي به ش ش 3329285877 صادره از گيالن غرب پسر متوفيه
3- محمدرضا شامرادي به ش ش 3329194464 صادره از گيالن غرب پسر متوفيه

4- فرزانه شامرادي به ش ش 3329194480 صادره از گيالن غرب دختر متوفيه
5- فرح ناز شامرادي به ش ش 3329194472 صادره از گيالن غرب دختر متوفيه

6- روح انگيز شامرادي به ش ش 3320136348 صادره از گيالن غرب دختر متوفيه
7- سميه شامرادي به ش ش 3329229561 صادره از گيالن غرب دختر متوفيه
8- فاطمه شامرادي به ش ش 3329229551 صادره از گيالن غرب دختر متوفيه

9- عليداد شامرادي به ش ش 3329282029 صادره از گيالن غرب همسر متوفيه
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
بدينوسيله اعالم می نمايد به موجب درخواس�ت خانم غزال سهرابی فرزند سليمان با وکالت خانم طاهره دبيری به 
طرفيت خانمها 1- آمنه 2-نسرين آقای 3-محمد امير 4-شيدا همگی شيرپوريان فرزندان على کرم 5-خانم مريم 
سيفی فرزند محمد قرار تحرير ترکه مرحوم علی کرم شيرپوريان طى قرار شماره 140050390004411675 در شعبه 
اول شورای حل اختالف شهرستان گيالنغرب صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10 صبح مورخه 1400/12/23 روز دوشنبه 
تعيين گرديده اس�ت. لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها، بستانکاران و مديونين به متوفی و کسان ديگری که حقی بر 
ترکه متوفی دارند دعوت می ش�ود در موعد مذکور در محل اين شورا واقع در شهرستان گيالنغرب به آدرس ميدان 
مقاومت- جنب دادگستری ش�ورای حل اختالف مرکزی گيالنغرب-شعبه اول حاضر شوند و عدم حضور مدعوين 

مانع اجرای قرار نخواهد بود.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان گيالنغرب - نورالدين صفری

صورتمجلس

»آگهی وقت اجرای قرار تحرير ترکه«  دادگستري كل
 دادگستري   استان كرمانشاه

جمهوري اسالمي

رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف مركزي گيالن غرب -حشمت اله تيموري

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 



هم زمان با افزايش فشار فروش در بازار ارزهاي ديجيتال و 
تغيير قابل توجه وضعيت برخي از شاخص هاي تكنيكال، 
چشم انداز صعودي بلندمدت بيت كوين در معرض خطر 
از دس��ت دادن اعتبار خود قرار گرفته است؛ اتفاقي كه 
تا حد زيادي تحت تأثير عوامل كالن اقتصادي اس��ت. 
اص��الح اخير بازار تحت تأثير عوام��ل كالن اقتصادي و 
به طور مش��خص نگراني از كاهش نرخ به��ره بانكي در 
امريكا و برنامه بانك مركزي اين كش��ور است. در حال 
حاضر گمانه زني ها بيش��تر به اين سمت متمايل است 
كه س��اير بانك هاي مركزي جهان هم ممكن اس��ت از 
سياس��ت هاي فدرال رزرو پيروي كنند؛ موضوعي كه 
مي تواند شرايط را براي بيت كوين و ديگر دارايي هاي با 

ريسك سرمايه گذاري باال، پيچيده تر كند.
هيستوگرام ش��اخص مكدي )MACD( در نماي 
يك ماهه ب��ازار »بيت كوي��ن/ دالر« به تازگي به زير 
محور مياني يا همان س��طح صفر رس��يده اس��ت. 
تحليل گ��ران اين اتفاق را يك نش��انه نزولي در نظر 
مي گيرند كه مي تواند براي بلندمدت منجر به تغيير 
روند بازار از صعودي به نزولي شود. كيتي استاكتون، 
بنيان گذار ش��ركت تحليلي فيرليد استراتجيز، در 
يادداش��ت تحقيقاتي اخير خود نوشته است: »يك 
س��يگنال تأييدنش��ده فروش در ش��اخص مكدي 
به چش��م مي خورد كه اگر در ادامه تأييد ش��ود و با 
شكسته شدن حمايت ۳۷,۴۰۰ دالري همراه باشد، 
احتمال شكل گيري چش��م انداز نزولي بلندمدت را 
تقويت مي كند.« در حال حاضر، بيت كوين با قيمتي 
پايين تر از ۳۷,۴۰۰ دالر معامله مي ش��ود. اوايل ماه 
نيز يكي از حمايت هاي كليدي قيمت از دست رفته 
بود. هيستوگرام مكدي بايد تا پايان روز دوشنبه قرمز 
)در ناحيه منفي( باقي بماند تا بتوان اين س��يگنال 
فروش را تأييد ك��رد. آخرين باري كه مكدي ماهانه 
وارد ناحيه منفي شده بود، به ژوييه سال ۲۰۱۸ )تير 
۹۷( باز مي گردد. قيمت بيت كوين در ماه هاي پس 
از آن بيش از نصف ارزش خود را از دست داد و از اوج 
۲۰,۰۰۰ دالري به ۳,۵۰۰ دالر س��قوط كرد. برخي 
از كارشناس��ان معتقدند از آنجايي كه ميانگين هاي 
متحرك با تأخير س��يگنال مي دهند و شاخص هاي 
تكنيكالي نظير مكدي هم بر اس��اس نوسانات آنها 
تغيير مي كنند، عوامل فاندامنتال يا كالن اقتصادي 
براي تحليل قيمت ها قابل اعتمادتر هس��تند. از بد 
ماجرا، در حال حاضر عوامل فاندامنتال هم بيشتر به 

سمت كاهش قيمت ها سنگيني مي كنند.

    افزايش نرخ بهره بانكي و تأثيرات آن 
بر قيمت بيت كوين

بازار بيت كوين در آستانه ش��روع سومين ماه نزولي 
متوالي خود قرار دارد و اين در حالي اس��ت كه ترس 
معامله گران از سياس��ت هاي پولي انقباضي هم رو به 
افزايش اس��ت. بيت كوين هم اكنون حوالي ۳۷,۰۰۰ 
دالر معامله مي شود كه نشان مي دهد قيمت از ابتداي 
ژانويه )دي( ۲۰ درصد س��قوط كرده است. همانطور 
كه از داده هاي بازار پيداست، بازدهي بيت كوين براي 
ماه هاي دس��امبر )آذر( و نوامب��ر )آبان( هم به ترتيب 
منفي ۱۹ و منفي ۷ درصد بوده اس��ت. نوئله آكسون، 
از كارشناسان مجموعه جنسيس گلوبال تريدينگ، 
به تازگي در لينكدين خود نوشته است: »اصالح اخير 
بازار تحت تأثير عوامل كالن اقتصادي و به طور مشخص 
نگراني از كاهش نرخ بهره بانكي در امريكا و برنامه بانك 
مركزي اين كشور براي كاهش سرعت چاپ و عرضه 
دالر است. همبستگي ۶۰ روزه بين قيمت بيت كوين 
و شاخص س��هام »S&P۵۰۰« در پايان سال ۲۰۱۷ 
حدوداً صفر درصد بود. اكنون اما اين رقم به ۶۵ درصد 
رسيده است.« چهارشنبه هفته گذشته، بانك مركزي 
امريكا براي برنامه خود را براي حذف محرك هاي پولي 
مربوط ب��ه دوران همه گيري كرونا، تنظيم كرد. از آن 
زمان تاكنون، تعداد زيادي از بانك هاي وال استريت از 
جمله گلدمن ساكس، پيش بيني كرده اند كه فدرال 
رزرو براي سال جاري ۵ مرتبه نرخ بهره بانكي را افزايش 

خواهد داد. بازار هم انتظار دارد نرخ بهره هر بار ۰.۲۵ 
درصد افزايش پيدا كند. رافائل باستيك، رييس دفتر 
فدرال رزرو در شهر آتالنتا امريكا، روز جمعه گفته بود 
كه ممكن اس��ت بانك مركزي اين كش��ور با افزايش 
۰.۵ درصدي نرخ بهره در ماه مارس )اس��فند( همه را 
غافل گير كند. در حال حاضر گمانه زني ها بيش��تر به 
اين سمت متمايل اس��ت كه ساير بانك هاي مركزي 
جهان هم ممكن است از سياس��ت هاي فدرال رزرو 
پيروي كنند؛ موضوعي كه مي تواند ش��رايط را براي 
بيت كوين و ديگر دارايي هاي با ريسك سرمايه گذاري 
باال، پيچيده تر كند. با افزايش قيمت كاالها و خدمات 
در سراسر جهان، بانك هاي مركزي هم احتمااًل دليل 
خوبي براي افزايش نرخ بهره بانكي و حفظ ارزش پول 
خود در برابر دالر خواهند داشت. باالبودن ارزش پول 
يك كشور در بازارهاي جهاني، هزينه  واردات را كاهش 

داده و به كنترل تورم كمك مي كند.

   گلدمن ساكس: رشد پذيرش بيت كوين 
هولدرهاي آن را لزومًا ثروتمند نمي كند

گلدمن ساكس، دومين بانك س��رمايه گذاري بزرگ 
جه��ان كه س��ابقه اي طوالني در مخالفت ب��ا ارزهاي 
ديجيت��ال دارد، در تازه تري��ن صحبت ه��اي خود از 
ام��كان ثابت مان��دن قيمت ه��ا هم زمان ب��ا پذيرش 
بيش��تر بيت كوين و ارزه��اي ديجيتال گفته اس��ت. 
كارشناسان گلدمن س��اكس به تازگي هشدار داده اند 
كه س��رمايه گذاران نبايد انتظار داشته باشند افزايش 
پذيرش ارزهاي ديجيتال باعث ثروتمندترش��دن آنها 
ش��ود. اين موسسه س��رمايه گذاري همچنين عنوان 
كرده كه تحليلگرانش حدس مي زنند ممكن اس��ت با 
افزايش پذيرش، قيمت ها رشد نكنند. زك پاندل و ايزابال 
روزنبرگ، تحليلگران گلدمن ساكس، اخيراً يادداشتي 
منتش��ر كرده اند كه در آن نوشته ش��ده است ارزهاي 
ديجيتالي مانند بيت كوين، در چند س��ال اخير شاهد 
رش��د خوبي بوده اند و تا حدي همبستگي آنها با رشد 
ارزش ساير كالس هاي دارايي  نيز مشاهده شده است. 
آنها اضافه كردند كه به نظر مي رسد قيمت بيت كوين با 
قيمت اقالم مرتبط با شاخص هزينه هاي مصرف كننده، 
نظير نف��ت خام و همچنين تورم سربه س��ر و س��هام 
شركت هاي فعال در حوزه فناوري همبستگي مثبت 
دارد. تمام اين دارايي ها با نرخ بهره واقعي و ارزش دالر 
امريكا در بازارهاي جهاني همبستگي منفي دارند؛ يعني 
خالف جهت يكديگر حرك��ت مي كنند. فروش اخير 
بازار ارزهاي ديجيتال همزمان با فروشي گسترده تر در 
بازارهاي سهام رخ داد كه باعث شد شاخص سهام نزدك 
حدود ۱۴ درصد از ارزش خود را طي ۳۰ روز از دس��ت 
بدهد. هم زمان با آن، بيت كوين هم سقوطي ۲۱ درصدي 
را تجربه كرد. تحليلگر گلدمن ساكس نوشته است: »اين 
مساله )اشاره به پذيرش ارزهاي ديجيتال( در حالي كه 
احتمال دارد باعث افزايش قيمت ش��ود، ممكن است 
ميزان همبس��تگي قيمت ارزهاي ديجيتال با س��اير 
متغيرهاي مربوط به بازارهاي مالي را هم بيشتر كند. در 
اين صورت ديگر كمتر مي توان روي ارزهاي ديجيتال 

به عنوان يك كالس دارايي براي متنوع تركردن سبد 
سرمايه حساب باز كرد.« ارزش دالر اخيراً تحت تأثير 
سياست هاي پولي انقباضي فدرال رزرو )كاهش عرضه 
پول( و ساير بانك هاي مركزي سراسر جهان، افزايش 
يافته است. موضع اخير فدرال رزرو، عالوه بر دارايي هاي 
ديجيتال روي سهام شركت هاي فعال در حوزه فناوري 
نيز تأثير گذاشته است. اين تحليلگران تخمين زده اند كه 
»توسعه بيشتر فناوري بالك چين، از جمله برنامه هاي 
كاربردي در متاورس، ممكن است روند تغييرات قيمت 
ارزه��اي ديجيتال را تا ح��دي قابل پيش بيني كند«. 
تحليلگران گلدمن ساكس با اين حال گفته اند كه اين 
دارايي ها »از عوامل اقتصاد كالن، از جمله سياست پولي 
انقباضي بانك مركزي مصون نخواهند بود.« اين افراد 
چندي پيش هم برآورد كرده بودند كه اگر بيت كوين 
نسبت به طال در سرمايه گذاري ها بيشتر مورد استفاده 
قرار گيرد و سهم بازار دارايي هايي ضدتورمي را از چنگ 
طال خارج كند، قيم��ت آن ممكن اس��ت در آينده تا 

۱۰۰/۰۰۰ دالر افزايش پيدا كند.

    سه دليل براي اينكه 
بيت كوين هاي خود را بفروشيد

سقوط قيمت بيت كوين بس��ياري از معامله گران را بر 
س��ر دوراهي فروش و نگهداري قرار داده است. يكي از 
حاميان بيت كوين اما به س��ه طرز فكر اساس��ي اشاره 
كرده كه معتقد است اگر ذهنيت سرمايه گذاري با آنها 
همخواني دارد، بهتر است بيت كوين هاي خود را بفروشد. 
چندي پيش، الكساندر ِسِوتس��كي، يكي از حاميان و 
مدرس��ين فعال در حوزه آم��وزش ارزهاي ديجيتال و 
بنيان گذاران اس��تارت آپ پرداختي اس��تراليايي امبر 
لبز، در مطلبي س��رگرم كننده توضيح داده اس��ت كه 
از نظ��ر او چه  نوع س��رمايه گذاراني نبايد در بيت كوين 
س��رمايه گذاري كنند. مقال��ه او »۴۲ دليل براي اينكه 
بيت كوين هايتان را بفروشيد« نام دارد و در وب سايت 
بيت كوين مگزين منتش��ر ش��ده است. س��ه مورد از 
مهم ترين داليلي است كه ِسِوتسكي به آنها اشاره كرده 
و معتقد است اگر كسي تفكري اين چنيني دارد، بهتر 
اس��ت در بازار بيت كوين سرمايه گذاري نكند، در ادامه 
آمده است. اول اينكه اگر فكر مي كنيد قيمت بيت كوين 
هرگز از اين پايين تر نمي رود، در اين صورت ممكن است 
بعدها با واقعيت تلخي مواجه ش��ويد؛ پس بهتر است 
بيت كوين هاي خود را بفروشيد. دوم اگر فكر مي كنيد 
قيمت بيت كوين ديگر افزاي��ش نمي يابد، اگر اين طور 
فكر مي كنيد، پس اصاًل در اين بازار چه كار مي كنيد؟! 
بيت كوين هاي خود را بفروش��يد. س��ه اينكه اگر فكر 
مي كنيد تحليل گران ۱۴ ساله توييتري با حساب هاي 
كاربري پرطرفدارشان درست مي گويند، يعني اگر به  
خاطر حرف اين تحليل گران بيت كوين خريده ايد، پس 
حتمًا بايد آن را بفروش��يد. همانطور كه با نگاه كردن به 
كسي كه در باشگاه تمرين مي كند، نمي توان وزن كم 
كرد، كشيدن چند خط روي نمودار هم به شما كمك 
نمي كند كه بفهميد چ��را بايد بيت كوين هايتان را نگه 
داريد. ب��راي درك بيت كوين بايد مق��داري از آن را به 
دست بياوريد، از آن استفاده كنيد، آن را ذخيره كنيد، 
مدام درمورد كاركرد آن مطالعه كنيد، دليل مهم بودن 
آن را درك كنيد و با بخش هاي مرتبط با آن مثل انرژي، 
اقتصاد، مردم شناسي و پيچيدگي هاي شبكه آشنا شويد. 
قيمت و وضعيت بازار تنها زماني مهم است كه فكر كنيد 
مي توانيد آن را به طور كامل پيش بيني كنيد، كه البته 
كاري غيرممكن است. ِسِوتسكي توضيح مي دهد كه هر 
وقت قيمت بيت كوين پايين بيايد، خوش حال مي شود. 
دليل او براي خوش حال ش��دن اين نيست كه مي تواند 
ساتوشي هاي بيشتري را با قيمت پايين خريداري كند؛ 
دليل اصلي او اين است كه كاهش قيمت بيت كوين باعث 
مي شود سرمايه گذاران سست بنيان از بازار خارج شوند. 
به  نظر او بيت كوين شبيه يك كشتي است؛ با اينكه همه 
به نوعي دعوت شده اند، ورود به كشتي هزينه زيادي دارد 
و همه نمي توانند سوار آن شوند. او معتقد است هر كسي 
مي تواند از بيت كوين استفاده كند، اما اين ارز ديجيتال 

براي همه آدم هاي روي زمين مناسب نيست.
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رييسدانشگاهآزاد:
خوشحالم كه همراه اول توانسته 

بخشي از عقب ماندگي هاي كشور در 
عرصه فضاي مجازي را جبران كند

رقابتتنگاتنگبرسرجذبمشتركانجديد
همراه اول ركورددار بيشترين 

مشترك 4G  شد
موبنا؛ محمدرضا حبيبيان - ضريب نفوذ تلفن همراه با 
بيش از ۱۳۵ ميليون و ۸۸۹ هزار خط فعال، از مرز ۱۶۰ 
درصد عبور كرد. براس��اس گزارشي كه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي منتشر كرده، همراه اول - در 
ميان اپراتورهاي فعال - پيشگام توسعه صنعت ارتباطات 
همراه كشور معرفي ش��ده است. گزارش جديد سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حاكي از رشد ۵.۰۳ 
درصدي ضريب نفوذ تلفن همراه در كش��ورمان است. 
در اين گزارش رتبه نخس��ت توسعه ارتباطات همراه در 
اختيار همراه اول است؛ به طوري كه تعداد خطوط فعال 
اين اپراتور در پايان شهريور سال جاري ۷۱ ميليون و ۲۶۰ 
هزار و ۵۰۷ س��يمكارت بوده، ام��ا در گزارش جديد اين 
عدد به ۷۲ ميليون و ۷۹۴ هزار و ۸۱۶ س��يمكارت فعال 
رسيده اس��ت. بر اين اساس تعداد سيمكارت هاي فعال 
اين اپراتور يك ميليون و ۵۳۴ هزار و ۳۰۹ قطعه افزايش 
را نشان مي دهد. جالب است بدانيد به غير از اينكه ضريب 
نفوذ تعداد سيمكارت هاي فعال در كشور رقم افزايشي را 
نشان مي دهد، آمار ضريب نفوذ اينترنت همراه نيز افزايش 
چشم گيري طي بازه زماني اين گزارش داشته؛ به طوري كه 
هم اكنون ضريب نفوذ اينترنت همراه از مرز ۱۰۹ درصد نيز 
گذشته است. اگر آمار اينترنت همراه را با بخش ارتباطات 
ثابت مقايسه كنيد، برنده اين رقابت با اختالف اپراتورهاي 
تلفن همراه هستند، هرچند تلفن ثابت كماكان طرفداران 
سنتي خود را دارد و حتي به تعداد مشتركان آن افزوده 
مي شود. درخصوص  ام. تي .ان-ايرانسل نيز بايد به اين نكته 
اشاره شود كه اين اپراتور نيز در سه ماهه پاييز يك ميليون و 
۳۰۰هزار مشترك فعال جديد جذب كرده كه با اختالف 
بعد از همراه اول قرار مي گيرد. رتبه بعدي جذب مشتركان 
جديد مربوط به رايتل است كه برخالف دو اپراتور قبلي، 
رايتل وضعيت چندان خوبي ندارد، چراكه در س��ه ماهه 
پاييز، اين اپراتور ۷۹ هزار و ۸۴۰ مش��ترك از دست داده 
و با اختالف بس��يار زيادي بعد از دو اپراتور همراه اول و ام.

تي.ان- ايرانسل قرار مي گيرد. بد نيست بدانيد بررسي ها 
نشان مي دهد به طور مستمر از مشتركان نسل ۳G كاسته 
و به مشتركان نسل ۴G افزوده مي شود؛ به طوري كه مثال 
تعداد مشتركان نسل چهارم همراه اول بيش از ۲,۴ ميليون 
نفر افزايش داشته است. آخرين آمارها نشان مي دهد بيش 
از ۴۰ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۲۸۸ مش��ترك نسل چهارم 
اينترنت همراه اول هستند، درحالي كه همين آمار براي ام.

تي.ان-ايرانسل حدود ۳۴ ميليون مشترك است.

بانكبينالملليگلدمنساكس:افزايشنرخبهرهبانكيدرامريكابهبيتكوينآسيبميزند

زمستان بيت كوين در راه است؟

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي واگذاري خدمات اداره امور انبارهاي 
ملكي مركزي و گورت و انبار استيجاري ارتش واقع در استان اصفهان )تخليه و بارگيري و دپو- نگهداري 
و توزيع نهاده هاي دامي و طيور راهبري فني تاسيس�ات و ابنيه - نظافت عمومي و نگهداري فضاي سبز و 
حفاظت فيزيكي( به شماره فراخوان )۲۰۰۰۰۰۱۰۱۴۰۰۰۸۹۹( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

برگزار نمايد. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ساعت ۰۹:3۰ مي باشد. 
٭ نوع تضمين شركت در مناقصه: مناقصه گران اصل ضمانتنامه بانكي را بنام مناقصه گزار )شركت پشتيباني 
امور دام استان اصفهان( تا قبل از پايان مهلت ارايه پيشنهاد به واحد امور مالي شركت تسليم و در سامانه 

ستاد به همراه پاكت )ب و ج( با امضاي ديجيتال )مهر گرم( بارگذاري نمايند. 
-مبلغ تضمين شركت در مناقصه ) ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال( دو ميليارد ريال بنام اداره كل پشتيباني امور 

دام استان اصفهان 
مهلت زماني خريد اسناد مناقصه از سامانه: تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۱6 تا ساعت ۱۹:۰۰

 مهلت زماني ارايه پيشنهاد: ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/3۰ 
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت ۰۸:3۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/3۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و تحويل پاكت الف )تضمين(
الف - آدرس: اصفهان- دروازه شيراز- خيابان دانشگاه- خيابان توحيد- نبش خيابان شهيد موحدي-  پالك ۲ 

شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان و تلفن 36۲۱۴۴۸۲ داخلي ۱۰۰

»توليد،پشتياني،مانعزدايي«

وزارت جهاد كشاورزي
 شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور

استان اصفهان

نوبت اول

شناسه آگهي :1271150

به استناد ماده ۲7 قانون الحاق )۲( و دستور العمل هيات وزيران مصوبه ۱۴۲6۰۰ مورخ ۱3۹۴/۰7/۰۴ اين 
فراخوان جهت اطالع عموم منتشر می گردد ، لذا از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن 

شرايط و مدارک ذيل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبيرخانه ماده ۲7 ( مراجعه نمايند .
۱- مشخصات پروژه :

 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار

۲- م�دل واگذاری : با توجه ب�ه مطالعات صورت گرفته پ�روژه فوق در قالب قرارداد BOT )س�اخت ، 
بهره برداری و انتقال ( واگذار می گردد .

3- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمين شرکت در فراخوان پنج درصد )5%( قيمت پيشنهادی جهت 
تکميل و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بايست مبلغ مذکور را به شماره حساب ۴۰56۰۰55۰75۹5۴7۲ 

و شناسه واريز ۹۴۲۱۲۸556۲۱۴۰۰۰۲6۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک مرکزی واريز نمايد .
۴- مهلت دريافت اسناد : کليه متقاضيان الزم است جهت دريافت اسناد حداکثر تا پايان وقت اداری روز 
پنج شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ به دبير خانه ماده ۲7 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمايند .
5- مهلت تکميل و ارائه پاکت : متقاضيانی که اسناد را در موعد مقرر دريافت نمودند ضروری است پاکت 
الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پايان وقت اداری روز دوشنبه ۱۱/۲5/ ۱۴۰۰ تحويل دبيرخانه 
مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسيد دريافت نمايند . بديهی است 
به تقاضاهايی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنين تقاضاهای مخدوش و فاقد شرايط مندرج در 

فراخوان ترتيب اثر داده نخواهد شد .
6- تاريخ افتتاح پاکت : پيشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲7 در کميسيون 
بازگش�ايی می شود . حضور يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در افتتاح پيشنهاد ها 

آزاد می باشد .
7- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول يا رد يک يا همه پيشنهادات مختار می باشد .

۸- در صورت تمايل به دريافت توضيحات بيشتر با شماره تلفن 3۸353۹۴6-۰۸3 اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمانشاه )مهندس رشيدی ( تماس حاصل فرمائيد .

۹- پرداخت هزينه چاب دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده واگذاری می باشد .
۱۰- بازگشايی پيشنهاد سرمايه گذاری با يک شرکت کننده امکان پذير می باشد .

آدرسمشخصات پروژهرديف

ساخت ، تجهيز و بهره برداری از باشگاه سوارکاری و پرورش۱
دهکده المپيک  )سوله جنب باشگاه سوارکاری پندارو محوطه بين دوسوله (

در همين حال بعيد مي دانم موادي از اين پيش نويس 
كه درباره كيف پول اف��راد و صندوق هاي حضانتي 
هس��تند، اصوال قابل اجرا باشند و بتوان روي آن كار 
كرد؛ همچني��ن در مورد صرافي ه��ا هم بحث هاي 
بس��ياري وجود دارد. بايد بپذيريم كه بخشي از اين 
صرافي ها اصال در داخل ايران نيستند كه بخواهيم 
آنه��ا را مجبور به پذيرش مقررات ذكرش��ده در اين 
پيش نويس كنيم. اگر هم بخواهيم آنها را فيلتر كنيم 
بيشتر به ساختار ضربه مي زنيم در حالي كه بايد اين 
ساختارهاي بين المللي را مورد استفاده قرار دهيم. در 
واقع نه مي توانيم آنها را ملزم به پذيرش مقررات خود 
كنيم و نه مي توانيم آنها را معاف كنيم و فقط داخلي ها 
را تحت فش��ار قرار دهيم؛ چرا ك��ه چنين مقررات 
دوگانه اي مش��كل آفرين خواهد بود. با اين حال اما 
در بعضي از حوزه ها به ويژه رويكرد هماهنگ وزارت 
صمت و نيرو در كارايي معقول مراكز استخراج رمزارز 
و ميزان بهره گيري از انرژي موارد مهمي است كه در 

اين پيش نويس تا حدي به آن پرداخته شده است.
همچنان ابهامات ديگ��ري در  اين حوزه وجود دارد 
از جمله در م��ورد صندوق هاي رمزارزها. همانطور 
كه مي دانيد يكي از راهكارهاي س��اماندهي به بازار 
رمزارزها، اس��تفاده از صندوق هاي رمزارز است كه 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار مي تواند مجوز آن 
را ص��ادر كند. در همه جاي دني��ا هم صندوق هاي 
بيت كوين يا اتريوم تشكيل ش��ده است.ما هم اين 
پيشنهاد را به سازمان بورس داده بوديم و همچنان 
هم پيگير آن هس��تيم. مساله اساسي اين است كه 
در اين مورد بايد از صاحب نظران دعوت به گفت وگو 
شود و اين دست از پيش نويس ها مورد بررسي قرار 
گيرند. اين پيش نويس ها كه به طور ناگهاني منتشر 
مي ش��وند تا حدود زيادي بخش هاي اقتصادي را 
ش��وكه مي كند. اين پيش نويس بايد بس��يار مورد 
بررسي و اصالح قرار گيرد. به ويژه در سه حوزه بايد 
توجه بيشتري صورت گيرد؛ نخست ماهيت بالك 
چين اس��ت كه غيرمتمركز ب��وده و نبايد اين طور 
گمان ش��ود كه مي توان روي اين سيس��تم تسلط 
داشت. دوم مساله تحريم ها و كاركرد رمزارزها براي 
دورزدن تحريم اس��ت. اين مساله به ويژه براي ما از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت و اگ��ر در اين حوزه 
دچار نقصان شويم استفاده از رمزارزها در اقتصاد ما 
به پايان مي رسد. در نهايت نيز سومين و مهم ترين 
نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه 
بايد در اين حوزه ابزارسازي كنيم. به اين معنا كه به 
گونه اي ابزارسازي شود كه تاثير معامالت رمزارزها 
بر خروج سرمايه از كشور صفر شود و منابع در داخل 
ايران باقي بماند. در عين حال همچنين كاركردهاي 
رمزارزه��ا در حوزه مبادالت و اس��تخراج هم مورد 

توجه قرار گيرد.

قانونگذاري رمزارزها

رييس دانشگاه آزاد ضمن تاكيد بر آموزش و فرهنگ سازي 
استفاده از ش��بكه هاي اجتماعي، از اقدامات همراه اول 
در توليد محتوا و راه اندازي پلتفرم هاي ديجيتال تش��كر 
كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، عصر روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، محمدمهدي 
طهرانچي رييس دانشگاه آزاد اسالمي به همراه هياتي، 
ضمن بازديد از مركز مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال 
همراه اول، تفاهم نامه اي را با مديرعامل اپراتور اول تلفن 
همراه كشور در راستاي ارتقاي سطح همكاري ها امضا كرد. 
اين تفاهم نامه در راستاي تعامالت علمي-پژوهشي و تحقق 
اهداف كارآفريني در ارتباط دانشگاه با صنعت، هم افزايي 
علمي و اجرايي، استفاده از سرويس ها و خدمات سازماني 
همراه اول به همت مركز تحقيق و توسعه اين اپراتور منعقد 
شد. همكاري در ايجاد و توسعه زيرساخت هاي فناوري 
و س��راهاي نوآوري مش��ترك با رويكرد مساله محوري، 
همكاري در تجاري سازي محصوالت سخت افزاري و نرم 
افزاري فن آوران مس��تقر در زيست بوم فناوري دانشگاه، 
همكاري در اجراي رويدادهاي فناورانه، همكاري در ايجاد 
و توسعه شتاب دهنده هاي تخصصي، فضاهاي كار اشتراكي 
مجازي، تجاري سازي محصوالت فناورانه در پارك علم و 
فناوري دانشگاه و تقويت شبكه سازي در حوزه فناوري، 
همكاري براي توسعه زيرساخت هاي فناورانه به منظور 
ايجاد پلتفرم آموزش��ي و دوركاري دانشگاه، هدايت 
و تعريف پروژه هاي دانش��جويي در راس��تاي مسائل 
پژوهشي همراه اول، توسعه زيرساخت هاي فناوري 
نسل پنجم، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در راستاي 
تسهيل گري تحقيق و توس��عه و همچنين تاسيس 
صندوق مشترك جهت حمايت از طرح هاي فناورانه 

بخشي از اهداف مهم مندرج در اين تفاهم نامه است.



تعادل |به باور دكتر فرش��اد مومني، پيشي گرفتن 
س��ود س��رمايه از دس��تمزد در كشور نش��انه اي از 
»مالي س��ازي« اقتصاد ايران است؛ اقتصادي كه هر 
ماه 30 هزار ميليارد تومان، س��ود به سپرده گذاران 
مي دهد. از تابستان 1399 اندازه سپرده هاي مدت دار 
از مرز 2000 هزار ميليارد تومان عبور كرده اس��ت. 
يعني كس��اني، به ج��اي س��رمايه گذاري در توليد، 
پولش��ان را در بانك مي گذارند و بدون زحمت سود 
مي گيرند. به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي، »در دوره اي كه س��هم حقوق و دستمزد 
نيروي كار توليدي س��قوطي 70 درصدي را تجربه 
كرده اس��ت، سهم س��ود پرداختي به س��پرده هاي 
مدت دار از توليدناخالص داخلي، به بيش از 16 رصد 
رسيده اس��ت، يعني اين سود اندازه اش از كل بخش 

صنعت در ايران بيشتر است.«
مومني همچنين ب��ا انتقاد ش��ديد از اقتصاددانان و 
رسانه هايي كه سرمنشا تورم را »كسري بودجه« دولت 
مي داند، نقش ش��وك درماني )اشاره به جهش هاي 
ارزي دولت س��اخته(، بانك ه��اي خصوصي و نقش 
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ميانگين جهاني را در افزايش تورم يادآور شد.
اين اقتصاددان كه در نشست رونمايي از كتاب »فساد 
در نظام سرمايه ساالر« در موسسه مطالعاتي دين و 
اقتصاد س��خن مي گفت، با بيان اينكه كتاب مذكور 
مي تواند براي نشان دادن فريب هاي نيروي محركه 
سياست گذاري هاي نابخردانه و فسادزا به عالقه مندان 
كمك كن��د، اظهار كرد: از منظ��ر قاعده گذاري هاي 
اقتصادي اين كتاب مي تواند به عنوان يك دانشنامه 
در نظر گرفته شود كه حديث سال هاي 1369 تا امروز 

ايران را به شكلي مستند شرح داده است. 

  سهم دستمزد، 5 درصد هزينه توليد است
به گ��زارش »جم��اران« مومن��ي افزود: ام��روز كه 
نمايندگان مجلس گوش��ه هايي از دردهاي مردم را 
بازگو مي كنند، بايد به آنها بگوييم كه اين سرنوشت 
محتوم مردم ما نبود. ما هم در دوره احمدي نژاد و هم 
در دوره روحاني و هم در دوره دولت فعلي دائما تذكر 
داده ايم كه مالي سازي اقتصاد بازي در زمين آمريكا 
است. گزارش هاي رس��مي مي گويد، سهم دستمزد 
نيروي كار مول��د در هزينه تمام ش��ده فعاليت هاي 
توليدي در ايران از حدود 17 درصد در س��ال 84 به 
حدود 5 درصد در س��ال 1398 رس��يده است. براي 
اينكه اي��ن فريبكاري ها را درك كنيد، كافي اس��ت 
بدانيد از تابستان 1399 اندازه سپرده هاي مدت دار از 
مرز 2000 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. يعني 
اگر كسي در توليد سرمايه گذاري كند، كارگر به آن 
شكل استثمار مي ش��ود و براي صاحب سرمايه گذار 
هم هزار جور بحران پيش مي آيد؛ ولي به آنهايي كه 
بدون زحمت پول شان را در بانك مي گذارند ماهيانه 
حدود 30 هزار ميليارد تومان در اين اقتصاد به شدت 
مالي شده سود سپرده پرداخت مي شود. يعني روزي 
هزار ميليارد توم��ان معادل پرداخ��ت ماهيانه يك 
ميليون تومان به 30 ميليون نفر به يك عده پرداخت 
مي ش��ود. در شرايطي كه فقط در سال هاي 97 و 98 
اقتصاد ايران حدود 15 درصد كوچك تر ش��ده است 
از نيروي كار خود دريغ مي كنيم و مي گوييم اگرچه 

با تورم 45 درص��دي از جيب كاركنان زده ايم اما اگر 
بخواهيم 10 درصد افزايش حقوق داشته باشيم تورم 
ايجاد خواهد شد. جالب است كه گزارش هاي رسمي 
مي گويد حداقل دستمزد يك كارگر دوسوم خط فقر 
را پوشش مي دهد اما از آن كارگر ماليات اخذ مي شود 
و كس��اني كه در بانك سپرده گذاري مي كنند معاف 

از ماليات هستند. 
مومني با بيان اينكه »مالي س��ازي« موثر ترين نقش 
در تش��ديد نابرابري ه��اي منطقه اي در اي��ران ايفا 
مي كند، گفت: مالي سازي مانند موتوري منابع را از 
مناطق مختلف به س��مت كانون هاي اصلي بازتوليد 
ثروت هاي رانتي پمپاژ مي كند. طبق اطالعات منتشر 
شده از سوي سازمان برنامه و بودجه، ما در سرزميني 
زندگي مي كنيم كه 60 درصد نيازمندان دهك اول 
جامعه تحت پوش��ش دريافت مستمري از نهادهاي 
حمايتي نيس��تند و طنز تلخ اين است كه 22 درصد 
مستمري بگيران كه در 6 دهك باالي درآمدي قرار 

دارند، از اين مستمري ها استفاده مي كنند. 

  سهم سود سپرده گذاران 
در توليد ناخالص داخلي

مومني افزود: در دوره اي كه سهم حقوق و دستمزد 
نيروي كار توليدي س��قوطي 70 درصدي را تجربه 
كرده اس��ت، سهم س��ود پرداختي به س��پرده هاي 
م��دت دار از جي دي پي، به بيش از 16 رصد رس��يده 
است يعني اين س��ود اندازه اش از كل بخش صنعت 
در ايران بيش��تر است. اين س��ود بي زحمت و معاف 
از مالي��ات از كل ارزش افزوده بخش كش��اورزي هم 
بيش��تر اس��ت و در اثر توجيه آن سياس��ت هايي كه 
كارگران توليدي را به فالكت مي اندازد و سپرده داران 
را برخوردار مي كند، به شكل فريبكارانه اي نام آن را 
نقدينگي در اختيار مردم گذاش��ته اند، در حالي كه 
طبق گزارش هاي رس��مي 74 درصد اين نقدينگي 
متعلق به يك درصد از س��پرده گذاران اس��ت، يعني 
مردم��ي در كار نيس��ت! از ط��رف ديگ��ر صاحبان 
سپرده هاي بزرگ، بزرگترين فعال در سوداگري هاي 
مربوط به مس��كن، طال و دالر هستند و در بورس نيز 

فعال هستند. 
بازدهي فعاليت هاي س��وداگرانه در بازارهاي مذكور 

از بهمن 1396 تا نيم��ه دوم بهمن 1398 در بخش 
مسكن، 165 درصد افزايش س��ود به همراه داشته، 
شاخص بورس 260 درصد، قيمت دالر 190 درصد و 

قيمت طال 250 درصد رشد كرده است.

  سختگيري در گزينش معلم بيشتر 
از انتخاب وزرا

او افزود: اگر كس��اني همچنان در اين سرزمين قادر 
هستند در سطح سياست گذاري ها فكر كنند، به اين 
نكته دق��ت كنند كه س��خت گيري ها براي گزينش 
معل��م در آموزش و پرورش از س��خت گيري ها براي 
گزينش وزرا سنگين تر اس��ت، اما وقتي مي خواهند 
مقداري دستمزد معلمان را افزايش دهند مي گويند 
منابع نداريم اما طبق گزارش هاي ديوان محاسبات 
در واگذاري ها تخفيف هاي چند هزار ميليارد توماني 

به افراد نااهل مي دهند.

  برخورد غيرمسووالنه دولت 
در دوران كرونا

عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه خاطرنشان كرد: 
تعريف مدرن فس��اد اين است كه فساد بازتاب پشت 
كردن سياس��ت گذاران به قاعده گذاري هاي مشوق 
توليد و ناكامي آنها در جلب اعتماد س��رمايه گذاران 
مولد است. همين نكته را اگر مسوولين ما بفهمند و 
بگويند مركز پژوهش ها و سازمان برنامه فقط بگويند 
اليحه بودجه 1401 چه بار مالي را به توليد كنندگان 
تحميل مي كند، كافي اس��ت. وقتي شما ضربه هاي 
مهلك به توليد وارد مي كنيد و به نام حمايت از توليد، 
با رانت معدني هاي ضدتوسعه اي را مورد تشويق قرار 
مي دهيد كشور صدمه مي بيند. تحت عنوان دروغي به 
نام اينكه نيرومحركه تورم، كسري مالي دولت است، 
طرز عمل بانك هاي خصوصي در بحران آفريني هايي 
مانند ش��وك درماني و افزايش نرخ ارز را الپوش��اني 
مي كنند. تم��ام گزارش هاي داخلي و بين المللي كه 
منتشر شده اس��ت مي گويند در دوران كرونا دولت 
ايران غيرمس��ووالنه ترين برخورد ها را با شهروندان 

خود كرده است. 
در چنين ش��رايطي طيف بازارگرايان افراطي نقش 
ش��وك درماني، نقش بانك ه��اي خصوصي، نقش 
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ميانگين جهاني و... در ايجاد تورم را كتمان مي كنند و 
مرتبا مي گويند، كسري مالي دولت مساله اصلي است. 
اينكه اينها به حقوق و دس��تمزدها حمله مي كنند و 
به مسووليت شناس��ي دولت در قبال ش��هروندانش 
حمله مي كنند، به اين دليل است مي خواهند اقتصاد 
ايران را به جايي تبديل كنند كه در آن قانون جنگل 

حكمفرما باشد.
من اميدوارم در جريان بررس��ي اليحه بودجه الاقل 
نمايندگان شرافتمندي كه جسته و گريخته اظهاراتي 
مي كنند، فريب رانتي ها را نخورند و به حكومتگران 
گوشزد كنند كه در شرايط خطير منطقه اي كسي كه 
از كشور پاسداري مي كنند، محرومان و مستضعفين 
هس��تند و رانتي ه��ا در موقع خطر به كمك ش��ما 
نخواهند آمد.  تجربه حكومت پهل��وي را نگاه كنيد 
و ببينيد كساني كه با اولين تلنگر اعتراضات مردمي 
سرمايه هاي خود را خارج كردند، چه كساني بودند. 

  تبعيض مالياتي در اليحه بودجه 1401
مومني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: چرا در 
سند اليحه بودجه 1401 بيشترين گشاده دستي ها 
روي ماليات بر ثروت است و وحشتناك ترين فشارها 
روي ماليات بر مصرف گذاش��ته ان��د؟ دولت محترم 
ك��ه اين بار مالياتي را روي مصرف گذاش��ته اس��ت، 
مي خواهد چه چيز ديگري بر سر فقرا بياورد؟ آيا نظر 
دولت اين اس��ت فرودستان كسري خدمت به كشور 
داشته اند؟ در جنگ كم كمك كرده اند كه بايد تحت 

چنين فشارهاي غيرعادي باشند؟ 

  سقوط 22 درصدي مبادله در يك سال
روند سقوط بنيه توليدي و توان مالي دولت و كيفيت 
زندگي مردم را ببينيد. فقط در فاصله بهار 97 تا بهار 
98 كه بي سابقه ترين شوك هاي تضعيف ارزش پول 
ملي را داش��تيم، رابطه مبادله در اي��ران 22 درصد 
س��قوط كرده است، يعني شوك نرخ ارز مهلك ترين 
ضرب��ه را به اقتصاد ملي وارد كرده اس��ت. در 9 ماهه 
اول س��ال 1397 مسوولين كميته امداد و بهزيستي 
گفته اند ميزان مراجعه به ما 60 تا 70 درصد افزايش 

پيدا كرده است. 
مومني درپايان گفت: از مسووالن و دلسوزان كشور 
در رس��انه ها خواهش مي كنم گزارش هاي س��االنه 
موسس��ه اقتصاد و صلح كه به عنوان شاخص جهاني 
صلح منتشر مي ش��ود را در معرض ديد حكومتگران 
قرار بدهند. وقتي ش��ما به س��مت آزادس��ازي هاي 
افراطي، ش��وك درماني، خصوصي سازي هاي فاسد، 
حذف سوبسيدهاي حياتي مورد نياز مردم مي رويد و 
فقر را افزايش مي دهيد، آثار آن بر ناهنجاري اجتماع 
ظاهر مي شود. گزارش شاخص جهاني صلح مي گويد 
در س��ال 2018 كه اين افتضاحات پيش نيامده بود 
ايران در حوزه نزاع هاي خياباني جزو بدترين كشور ها 
است. چه مي شود كه مردم آنقدر در آستانه تحريك 
قرار دارند كه با كوچكترين چيزي با همديگر درگير 
مي ش��وند. بالغ بر 6 ميليون نزاع خياباني در آن سال 
گزارش شده است. اين يعني اين بازي سرمايه ساالرانه 
فس��ادزا فقط در اقتصاد ظاهر نمي ش��ود و در تمام 

حيطه هاي زندگي ما ظاهر مي شود.

رويداداخبار
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درج قيمت توليدكننده تا 
40درصد قيمت را كاهش مي دهد

رييس س��ازمان حمايت با اعالم اينكه براي 84 هزار 
قلم كاال اطالعات فروش درب كارخانه را داش��ته ايم، 
گف��ت: در برخ��ي از اين كاالها حتي ت��ا 120 درصد 
هزينه توزيع افزايش داشته است كه نوعي اجحاف به 
حقوق مصرف كننده مي باشد. عباس تابش در نشست 
مشترك وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي و وزارت كشور با بيان اين مطلب، افزود: يكي 
از سياس��ت هاي دولت كاهش هزينه ه��اي تامين و 
توزيع كاالست و با اجراي اين سياست مطمئنًا بخش 
گردشگري نيز رونق مي يابد چراكه هزينه هاي توزيع 

كاال )سفر( كم خواهد شد.
تاب��ش با بي��ان اينكه ت��ا پي��ش از اين س��ه قيمت 
مصرف كنن��ده )روي كاال، روي ش��لف و روي باركد 
صن��دوق الكترونيكي فروش��گاه ها( وجود داش��ته 
است، بيان كرد: در راستاي سياس��ت و پروژه جديد 
شفاف سازي قيمتي، به جاي قيمت مصرف كننده روي 
كاالها قيمت توليدكننده درج مي شود و فاصله ميان 
قيمت توليد كننده و قيم��ت مصرف كننده به عنوان 
هزينه توزيع محاسبه و در نظر گرفته مي شود و قيمت 
مصرف كننده روي شلف به اطالع مردم مي رسد. تابش 
با اع��الم اينكه براي 84 هزار قلم كاال اطالعات فروش 
درب كارخانه را داشته ايم، گفت: در برخي از اين كاالها 
حتي تا 120 درصد هزينه توزيع افزايش داشته است 

كه نوعي اجحاف به حقوق مصرف كننده مي باشد.
وي همچنين با بيان اينكه بايد فرهنگ س��ازي الزم 
براي اجراي دقيق سياست درج قيمت توليد كننده به 
وجود آيد، تاكيد كرد: همه اركان حاكميت، مردم، بخش 
خصوصي و ذينفعان بايد دست در دست هم بگذارند تا 
ضمن رسيدن به فهم مشترك، فرهنگ سازي صحيح 
نيز ب��ه وجود آيد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه با اش��اره به اينكه متوسط مازاد قيمت هزينه 
توزيع كاالها 40 درصد اس��ت، گفت: اين 40 درصد 
مازاد تحويل عدد بزرگي اس��ت كه با اج��راي پروژه 
درج قيمت توليدكننده كم مي ش��ود و طبيعي است 
كه در مس��ير اجرا اين پروژه مقاومتهايي نيز از طرف 
برخي س��ودجويان به وجودآيد. تاب��ش با بيان اينكه 
در استان هاي كشور حضور خواهيم يافت و جلسات 
تنظيم بازار را براي همگامي بيش��تر روي كليات اين 
سياست برگزار خواهيم كرد، ادامه داد: ضمن بازديد از 
واحد هاي توليدي، نشست هاي هم انديشي مختلف نيز 
با ذينفعان پروژه براي رسيدن به فهم مشترك برگزار 
مي نماييم. وي با تاكيد بر اينكه بيش��ترين جلسات 
را با بخ��ش خصوصي و ذينفعان ب��راي اجراي پروژه 
داش��ته ايم، اعالم كرد: هر سياس��تي كه ابالغ كرديم 
مهر تاييد بخش خصوصي را نيز داش��ته است كه اين 
سياست نيز در همين مسير بوده است و در اجراي آن 
هم بخش خصوصي و هم دولت هم افزايي دارند. رييس 
سازمان حمايت با اعالم اينكه 3 هزار و 300 قلم كاال در 
اين مرحله مشمول درج قيمت توليدكننده هستند، 
گفت: در اقالمي كه به درج قيمت توليدكننده مبادرت 

ورزيدند، به نسبت شاهد كاهش قيمتي بوده ايم.

خطري جديد
در مسير صادرات فرش ايراني

هر چند س��ابقه صادرات فرش ايراني به نقاط مختلف 
جهان بسيار طوالني است و تاجران ايراني در اين عرصه 
دست باال را دارند، اما برخي سياست هاي داخلي موجب 
كاهش حضور ايران در اين بازارها ش��ده است. يكي از 
صادركنندگان فرش با انتق��اد از اين رويه در برخورد با 
صادركنندگان فرش، مي گويد بايد ص��ادرات در اين 
حوزه نسبت به ديگر حوزه ها متفاوت ديده شود و در غير 

اين صورت خطر كاهش صادرات وجود خواهد داشت.
س��يد مرتضي حاجي آقاميري گفت��ه: دريافت تعهد 
ارزي ب��راي صادرات ف��رش غيراصولي و غيرمنطقي 
است چون روند صادرات و فروش اين محصول در بازار 
هدف با ساير كاالهاي صادراتي متفاوت است. اين فعال 
اقتصادي با بيان اين مطلب كه صادركننده فرش مانند 
هر صادركننده ديگري بدون شك ارز خود را به كشور 
بازمي گرداند، تاكيد كرد: ب��دون برگرداندن ارز، تداوم 
توليد يا تجارت ممكن نيست، بنابراين موضوع تعهد 
ارزي به طور كلي يك سياست نادرست و ايجاد يك مانع 
غيرضروري در مسير تجارت است. او تاكيد كرد: بايد با 
حذف پيمان سپاري ارزي، اجازه دهيم ارز بيشتري به 
كشور وارد شود. در كنار اين فرش دستباف يك پديده 
هنريس��ت كه از نظر ماهوي تفاوت جدي با كاالهاي 
صنعتي دارد و امكان فروش آن با ديگر كاالها متفاوت 
است. فرايند بازاريابي فرش پس از انتقال آن به انبارها در 
بازارهاي هدف آغاز شده، درحالي كه تعهد ارزي از زمان 
خروج فرش از كشور برقرار مي شود. به عبارت دقيق تر 
صادركننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز فرشي كه 
هنوز نفروخته است، متعهد مي شود. عضو هيات مديره 
اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان فرش ايران 
دريافت تعهد ارزي ب��راي صادرات فرش را غير اصولي 
و غيرمنطقي توصي��ف كرد و افزود: مض��اف بر اينكه 
محدود كردن روش هاي برگش��ت ارز در شرايطي كه 
صادركنندگان فرش در هر بازاري با توجه به ويژگي هاي 
منحصر به ف��رد آن روش خاصي را ب��راي بازگرداندن 
ارز پي��دا كرده بودند، به معناي ايجاد توقف در مس��ير 
تجارت فعاالن اقتصادي است. حاجي آقاميري پيامد 
پيمان سپاري ارزي براي صادرات فرش را كاهش 
ارزآوري و توقف توليد اين محصول عنوان كرد و اين 
روند را خالف صالح كشور دانست  بنا بر اعالم پايگاه 
اتاق ايران اين فعال اقتص��ادي تصريح كرد: اتخاذ 
اين سياست نادرست خود معلول شرايط غيرعادي 
حاصل از تحريم ه��اي بين المللي بود، بنابراين راه 
برون رف��ت از بن بس��ت و بحران كنون��ي را در دو 
موضوع مي توان سراغ گرفت؛ اول اصالح ارتباطات 
بين المللي و محوريت اقتصاد در عرصه ديپلماسي 
و دوم، پرهيز از وضع سياست هاي شكست خورده 
مانند تعهد ارزي و مشورت جدي با بخش خصوصي 

در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا.

تازه ترين قيمت برنج در بازار 
مشاهدات ميداني حاكي از افزايش مجدد قيمت برنج 
در بازار اس��ت. به گزارش ايسنا، بر اساس مشاهدات 
ميداني از مغازه هاي سطح شهر تهران قيمت هر كيلو 
برنج هاشمي70 تا 78 هزار تومان، برنج كشت دوم 
طارم محلي فريدونكنار 80 هزار تومان، فجر درجه 
يك گرگان 56 هزار تومان، دم س��ياه صدري گيالن 
89 هزار تومان، علي كاظمي گيالن 75 هزارتومان، 
هاشمي دودي سنتي گيالن 85 هزارتومان، شيرودي 
دودي سنتي اعال 63 هزار تومان و عنبربوي خوزستان 
41 هزار تومان است. برنج خارجي نيز در بازار 33 تا 
35 هزار تومان قيمت دارد. گفتني است قيمت هاي 
ذكر ش��ده حدودي ب��وده و ممكن اس��ت در برخي 
مناطق بيشتر يا كمتر باشد. در ميادين ميوه و تره بار 
نيز هر كيلو برنج دم س��ياه، طارم و هاشمي 57 هزار 
تومان و انواع برنج خارج��ي تنظيم بازاري با قيمت 
هر كيلو 12هزار و500 تا 20 ه��زار و500 تومان به 
مصرف كنندگان عرضه مي ش��ود. بر اساس گزارش 
كارگروه رصد و پايش قيمت اقالم اساسي و پر مصرف 
بازار كشور، در اول بهمن امسال قيمت هر كيلو برنج 
ايراني با 17 درصد افزايش نسبت به اوايل دي ماه به 62 
تا 64 هزار تومان، برنج باسماتي پاكستان با يك درصد 
افزايش به 29 هزار و 300 تومان و برنج هندي 1121 با 
6 درصد افزايش به 28 هزار و500 تومان رسيده است.

6 طرح بزرگ آب و فاضالب 
با هزينه 331 ميليارد تومان 

آماده بهره برداري است
مديرعامل آبفاي استان اصفهان مي گويد: 6 طرح بزرگ 
اين ش��ركت آماده افتتاح و بهره برداري در ايام ا... دهه 
مبارك فجر است.  هاشم اميني افزود: اين طرح ها شامل 
چهار طرح آبرساني شهري و روستايي، يك آزمايشگاه 
آب و يك آزمايشگاه فاضالب است كه با صرف هزينه اي 
بالغ بر 331 ميليارد تومان به اجرا درآمده اس��ت.  وي 
گفت: خط اضطراري آبرساني به اصفهان بزرگ به طول 
12/3 كيلومتر و قطر 1400 ميليمتر، مرحله اول طرح 
آبرساني به شهرهاي باغبهادران و باغشاد و روستاهاي 
مسير به طول 18 كيلومتر و قطر 200 و 500 ميليمتر، 
طرح آبرساني دهاقان به طول 47 كيلومتر و قطر 300 
ميليمتر و طرح آبرس��اني مورچه خورت به طول 44 
كيلومتر و قط��ر 200 و 300 ميليمتر، مهم ترين اين 
پروژه هاست كه با هدف تامين آب شرب پايدار مشتركين 
ساكن در اين مناطق اجرا شده است.  مديرعامل آبفاي 
استان اصفهان گفت: عالوه بر اين، آزمايشگاه فيزيكو 
شيميايي و ميكروبيولوژي آب چاه هاي فلمن با هدف 
پايش نمونه هاي ميكروبي، بيولوژي و فيزيكوشيميايي 
مناطق غربي و شمالي استان اصفهان و آزمايشگاه تصفيه 
خانه فاضالب جنوب از ديگر طرح هايي است كه آماده 

بهره برداري در دهه مبارك فجر انقالب اسالمي است.
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مديرعاملگروهخودروسازيسايپاباعقبنشينيازقيمتگذاريهايگذشته:

هشدارسيدمحمدبحرينيان،پژوهشگراقتصادي

»مالي سازي« اقتصاد بازي در زمين آمريكا است

قيمتمحصوالتاصالحميشود

صندوق توسعه سرمايه هاي بين نسلي فداي بورس شد!

در پ��ي بيان��ات روز گذش��ته مق��ام معظ��م رهب��ري 
پيرامون ش��رايط صنعت خودرو كش��ور و نارضايتي به 
حق مردم از كيفيت خودروه��اي داخلي، هيات مديره 
گروه خودروسازي س��ايپا صبح ديروز با تشكيل جلسه 
فوق العاده، تدوي��ن و اجراي برنامه هاي راهبردي جهت 
افزاي��ش كيفيت و اصالح قيمت محص��والت اين گروه 

خودروسازي را آغاز كرد.
در اين جلسه رهنمودهاي رهبر معظم انقالب به ويژه در 
حوزه »ايجاد سند نقش��ه راهبردي صنعتي« و »شتاب 
گرفتن توليد، اش��تغال و پيش��رفت كش��ور« به عنوان 

محورهاي اصلي در دستور كار قرار گرفت.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در اين جلسه با اشاره 
به برنامه هاي اعالم ش��ده خود طي چند هفته گذشته 

يك بار ديگر بر »توليد اقتصادي« محصوالت تاكيد كرد 
و گف��ت: تنها راهي كه مي توان بر اس��اس آن به افزايش 
كيفيت و كاهش قيمت رسيد، توليد اقتصادي محصول 
است. »محمدعلي تيموري« با بيان اينكه نگراني درباره 
كيفيت و قيمت تمام ش��ده محص��والت دغدغه اصلي 
مديران جديد سايپا است، افزود: اين گروه خودروسازي 
هم س��و با راهبرد اقتصادي دولت سيزدهم و در راستاي 
منوي��ات مقام معظم رهبري و ش��عار س��ال جاري كه 
متاسفانه به درستي به آن توجه و پرداخته نشده، نقشه 
راهبردي با محوريت افزايش توليد خودرو، ارتقاء كيفيت 
محصوالت و اس��تفاده از فناوري ه��اي نوين در صنعت 

خودرو را با جديت دنبال خواهد كرد.
تيموري افزود: هر كدام از شركت هاي زيرمجموعه سايپا 

بايد روي يكي از محصوالت توليدي تمركز داشته باشند 
و به جاي تنوع كاذب، توليد انبوه، با كيفيت و اقتصادي 

محصوالت را دنبال كنند.
او با بيان اينكه برنامه راهبردي گروه خودروسازي سايپا 
در حد يك شعار باقي نخواهد ماند و با كمك مهندسان و 
متخصصان داخلي دنبال خواهد شد، تصريح كرد: موضوع 
كيفيت يكي از چالش هاي اساسي صنعت خودرو است كه 
در اين راستا نشست هاي هدفمند و تخصصي با مجموعه 
تامين كنندگان قطعات خودرو خواهيم داشت تا نسبت 
به ارتقاء كيفيت قطعات و محص��والت نهايي، كارهاي 
بزرگ و ماندگاري صورت گيرد و در نهايت خودروهايي به 
دست مردم برسد كه باعث افتخار ملي و رضايت آنها شود.

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا ب��ا تاكيد بر 

اينكه با وجود تاكيدات مقام معظم رهبري، برخي از 
فعاليت هاي اقتصادي در دوره هاي گذشته شرطي و 
وابسته به توافق با غرب و امضاي برجام شده بود، گفت: 
گروه خودروسازي سايپا تحت هيچ شرايطي خود را 
معطل چنين موضوعاتي نخواه��د كرد و با تمام قوا و 
توان براي توسعه فعاليت هاي ملي و فرا منطقه اي خود 
برنامه ريزي كرده و سند راهبردي تدوين خواهد كرد. 
تيموري با بيان اينكه ضرورت بهره گيري حداكثري از 
ظرفيت هاي گسترده و متنوع اقتصادي كشور امروز 
بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود، افزود: بر اين 
اساس سعي داريم در دو حوزه صادرات خودرو و قطعات 
خودرو برنامه ريزي جامعي انجام دهيم تا ايران هم وارد 

زنجيره تامين قطعات خودروي دنيا شود.

سيدمحمد بحرينيان، پژوهشگر اقتصادي و صنعتي 
درخصوص وام هاي پرداخت شده مي گويد: از سال 
1385 با تحريم هاي جديد روبرو ش��ده ايم؛ س��هم 
ساختمان و مسكن از تسهيالت اعطايي 23.4 درصد 
بوده اين تسهيالت در سال 90 به محدوده 30 درصد 
رسيده است، بعد مي گويند كه ما تسهيالت را به غير 

مولدها نداده ايم!
وي ادامه مي دهد: طي سال 84 سهم صنعت و معدن 
از تسهيالت 31.6 درصد بوده؛ طي سال 97 به 16.2 
درصد رسيده اس��ت. بحرينيان تاكيد مي كند: من 
نمي دانم مسووالن نظام پولي كشور چطور مي گويند 
68 درصد منابع تسهيالتي كشور را براي سرمايه در 
گردش بخش صنعت داده ايم؟ اصل آن اين است كه 
شما بگوييد چنددرصد منابع مالي را به بخش صنعت 
داده ايد؟ سهم بازرگاني و خدمات از تسهيالت نظام 
بانكي از 27.4 درصد در س��ال 84 به 52.5 در سال 

97 رس��يده كه از اين تاريخ به بعد ني��ز ديگر آمار را 
منتشر نمي كنند. اين پژوهشگر اقتصادي و صنعتي 
توضيح مي دهد: بانك مركزي از س��ال 97 تا 1400 
ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي را منتشر كرده 
كه عمق فاجعه را نش��ان مي دهد. براساس گزارش 
عملكرد وزارت صمت در سال 89، يك شركت مجوز 
اخذ س��رمايه گذاري خود را مي گيرد و 11 ميليون و 
976 دالر تحت عنوان سرمايه  خارجي مي آورد. در 
همان سه دوره سه ساله همين شركت 130 ميليون 
ارز دريافت كرده كه 122 ميليون دالر آن ارز 4200 

توماني بوده است. 
وي ادامه مي دهد: شركتي ديگر در همان سال 39.4 
ميليون دالر ارزآوري كرده و در دوره سه ساله 94 تا 
96 بيش از 370 ميلي��ون دالر ارز براي واردات مواد 
اوليه در صنايع غذايي گرفته است كه 349 ميليون 

دالر با دالر 4200 توماني بوده است.

بحرينيان در ادامه مي گويد: پس از برجام يك شركت 
امريكايي خدماتي از طريق امارات چيزي حدود 18 
ميليون دالر براي سرمايه گذاري مي آورد اما حدود 
بيش از 800 ميليون دالر ارز گرفته است. مي گويند 
خدمات جزو توليد است، بله اگر خدمات زاييده توليد 
داخل باشد روي فرق س��ر ما جادارد اما آيا خدمات 

زاييده توليد خارج هم همينطور است؟ 
وي توضيح مي دهد: اخيرا يك پتروشيمي گفته كه 
9 ماهه س��ال 1400 حدود 258 درصد سود خالص 
داشته كه تعداد اين شركت ها يكي- دوتا هم نيست.

اين پژوهش��گر اقتصادي و صنعتي با اشاره به بورس 
مي گويد: خوراك پتروشيمي ثابت و كمتر از 5 هزار 
تومان ش��ود تا بورس رشد كند. شما به بورس چكار 
داريد كه از صندوق توسعه سرمايه هاي بين نسلي را 
به بورس اختصاص مي دهيد؟ بورس ما اصال بورس 
نيست! سرتاپاي شركت هايي كه در بورس هستند 

به ارز وابسته اند! باورتان مي شود يك سري شركت 
فوالدس��از در اين بدبختي ها ارز گرفته باشند؟ يك 
ش��ركت بيسكويت س��از 32 ميليون دالر ارز گرفته 

است. 
بحرينيان در پاسخ به اين سوال كه چرا گوش شنوايي 
نيست؟ تاكيد مي كند: استيو جابز بحث انفجار ناداني 
را مطرح مي كند و مي گويد من هركسي كه از خودم 
قدر تر بود را به خط مي كردم چون اگر غير از اين بود 
انفجار ناداني رخ مي داد. نفيو در كتاب هنر تحريم ها 
مي گويد هدف اصلي م��ا از تحريم هاي ايران از بين 
بردن مشاغل حوزه غير دولتي بود و درست همزمان 
امريكا بايد توانايي شركت ها و دولت اين كشور براي 
فروش فناوري ه��اي مخابراتي به اي��ران را افزايش 
مي داد. اخيرا من ديدم يك روزنامه خبرداده اس��ت 
كه افزايش واردات تلفن همراه به مرز س��ه ميليارد 

دالر رسيده است! 

نمايندهمردمسلماس:
رفع مشكالت صنعت خودرو

به توسعه اشتغال منجر مي شود

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: در صورت رفع مشكالت 
صنعت خودروسازي ش��اهد توسعه سالن هاي توليد، 
افزايش اشتغالزايي و رونق اقتصاد در كشور خواهيم بود. 
يعقوب رضازاده نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي 
اسالمي و هيات همراه با حضور در شركت بهمن موتور از 
خطوط توليد بازديد و ضمن ديدار با مديران و كارگران 
درخصوص مش��كالت كنوني و پي��ش روي صنعت و 
دغدغه هاي صنعتگران به گفت وگو پرداختند. در اين 
بازديد خط توليد خودرو هاي جديد بهمن موتور از جمله 
فيدليتي و برنامه داخلي سازي آن نيز توسط نماينده 
مردم سلماس در مجلس ش��وراي اسالمي مشاهده و 
موانع پيش روي خودروسازان خصوصي در كشور مورد 
بررسي قرار گرفت. از سويي ديگر رضا زاده با حضور در 
شركت كروز از خطوط توليد اين مجموعه بازديد و ضمن 
ديدار با مديران و كارگران درخصوص مشكالت كنوني 
پيش روي صنعت و دغدغه هاي صنعتگران به گفت وگو 
پرداخت. يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي قطعه سازي 
كشور كه طي اين سال ها بخش عمده نياز خودروساز و 
بازار را برطرف كرده، هلدينگ صنايع كروز بوده است. اين 
گروه همواره بر داخلي سازي قطعات تاكيد داشته است. 
رضازاده در حاشيه اين بازديد با تاكيد بازديد از سالن هاي 
مجموعه كروز براي من افتخار بزرگي بود، گفت: جوانان 
تحصيلكرده در دو مجموعه شركت كروز و گروه بهمن 
در يك فضاي صميمي و دوستانه مشغول به كارند، آنچه 
در بازديد از دو مجموعه شاهد بودم نظم و انضباط حاكم 
در محيط كاري، حضور مديران و پرسنلي دلسوز كه در 
چارچوب يك مديريت منسجم در حوزه توليد قطعات 
خودرو كه بسياري از آن قطعات داخلي سازي شده است 
نقشي مهم و اثر گذار ايفا مي كنند. نماينده مردم سلماس 
در مجلس شوراي اس��المي بر ضرورت هرچه تمام تر 
وصول مطالبات قطعه س��ازان به ويژه از خودروسازان 
تاكيد و خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسالمي، وزارت 
صمت و ساير ارگان هاي مرتبط بايد قدم هاي جدي در 
رفع حل مشكالت قطعه سازان و خودروسازان بردارند. 
رضا زاده ابراز اميدواري كرد: در صورت رفع مش��كالت 
صنعت خودروسازي ش��اهد توسعه سالن هاي توليد، 
افزايش اشتغالزايي و رونق اقتصاد در كشور خواهيم بود.
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خبرروز

شناسايي ۲۸۹۹۵ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۲۸هزار و ۹۹۵ بيمار مبتال به كرونا در كشور شناسايي شدند و ۳۰ بيمار نيز جان 
خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۳۷۳ هزار و ۱۷۴ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۳۲ هزار و ۴۵۴ نفر رس��يد. يك هزار و ۵۱۲ نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۴۴ ميليون و ۷۸۹ هزار و ۴۷۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعيت قرمز، ۶۱ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۷۴ شهرستان 

در وضعيت زرد و ۹۸ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 تاثيرات رواني طالق 
بر كودكان

تحقيقات حاكي از آن اس��ت كه طالق مي تواند بر 
تعامالت اجتماعي فرزندان نيز تأثير بگذارد. كودكاني 
كه خانواده آنها طالق را پشت سر مي گذارند، ممكن 
است مشكل بيشتري در برقراري ارتباط با ديگران 
داشته باش��ند. به طوري كه تمايل دارند تماس ها 
و ارتباطات اجتماعي كمتري داشته باشند. گاهي 
اوقات بچه ها احساس ناامني و فكر مي كنند كه آيا 
خانواده آنها فقط خانواده اي است كه طالق گرفته 
اس��ت؟ به واسطه دش��واري انطباق با تغيير در پي 
طالق، ك��ودكان مي توانند تحت تأثير قرار گيرند و 
مجبورند ياد بگيرند خود را با تغييرات، بيشتر و بيشتر 
وفق دهند. يكي از ديگر آسيب هاي متاركه والدين، 
بروز احس��اس گناه در وجود كودكان است. بچه ها 
اغلب تعجب مي كنند كه چرا طالق در خانواده آنها 
اتفاق مي افتد. آنها به دنبال داليلي مي گردند و به اين 
فكر مي كنند كه آيا والدين شان ديگر آنان را دوست 
ندارند يا مبادا خودشان كار اشتباهي انجام داده اند. 
اين احس��اس گناه يكي از تأثيرات رايج طالق روي 
فرزندان است اما مي تواند به بسياري از مسائل ديگر 
نيز منجر شود. احساس گناه فشار رواني را افزايش 
مي دهد و مي تواند منجر به افس��ردگي، استرس و 
ساير مشكالت مربوط به سالمتي شود. ارايه راهكار 
و مشاوره براي كودك به منظور درك نقش خود در 
طالق مي تواند به كاهش اين احس��اس گناه كمك 
كند. بچه ها اغلب تعجب مي كنن��د كه چرا طالق 
در خان��واده آنها اتفاق مي افتد. آنها به دنبال داليلي 
مي گردند و به اين فكر مي كنند كه آيا والدين شان 
ديگر آنان را دوس��ت ندارند يا مبادا خودش��ان كار 
اشتباهي انجام داده اند. وقتي والدين بچه ها طالق 
مي گيرند، تعارضات حل نشده ممكن است منجر 
به خطرات غيرمنتظره آينده شود. تحقيقات نشان 
داده است كودكاني كه در ۲۰ سال گذشته طالق را 
تجربه كرده اند، بيشتر احتمال دارد در بزهكاري ها 
ش��ركت كنند و از طريق رفتاره��اي مخربي كه به 
سالمت كودك آسيب مي رساند، سركشي كنند و به 
سيگار كشيدن گرايش پيدا كنند. افزايش مشكالت 
سالمتي از ديگر مسائل پيش روي فرزندان طالق 
اس��ت. روند طالق و اثرات آن ب��ر فرزندان مي تواند 
اس��ترس زا باش��د. رويارويي با اين مسائل مي تواند 
عوارض خود را داش��ته باش��د، از جمله مشكالت 
فيزيكي. كودكاني كه طالق را تجربه كرده اند، درك 
باالتري نسبت به بيماري دارند كه مي تواند ناشي از 
عوامل زيادي از جمله مشكل در خوابيدن باشد. به 
 اين ترتيب چه بهتر است كه هر زوجي قبل از اقدام به 
فرزند آوري نس��بت ب��ه دوام زندگي خود مطمئن 
باش��ند، نه اينكه فرزند را عاملي براي دوام زندگي 
بدانند. از س��وي ديگر توجه به عواط��ف فرزندان و 
رس��يدگي به وضعيت روحي و روان��ي آنها يكي از 
مهم ترين مسووليت هايي است كه پدر و مادر به دوش 

مي كشند و در اين زمينه بايد با ديد باز رفتار كنند.

رويداد

مطمئنا طي دو تا چهار هفته آينده فراواني بستري و مرگ 
ناشي از اُميكرون در كشور افزايش مي يابد. بنابراين بايد 
حتما آمادگي كافي داشته باشيم. دكتر حميد سوري، 
اپيدميولوژيس��ت با بيان اين مطل��ب درباره وضعيت 
اُميكرون در كش��ور، گفت: از حدود دو ماه پيش بحث 
اُميكرون جدي و نگراني هايي در كشور ايجاد شد. نگراني 
اين بود كه سفرها و رفت وآمدهايي كه از اروپا، تركيه و... 
انجام مي شود يا با سفرهايي كه به صورت ترانسفر از دبي 
و... داشتيم، اين ويروس وارد كشور شود. شايد در آن زمان 
كنترل مرزها مي توانست تاثير بسيار جدي داشته باشد، 
اما انتظاراتي كه مي رفت برآورده نشد و باتوجه به سرعت 
باالي انتشار اُميكرون، در مدت كوتاهي موارد بيماري به 

صورت پراكنده در همه جاي كشور شناسايي شد.

    ساده انگاري شد
او اف��زود: در حال حاضر هم آغاز پيك شش��م كرونا 
با اُميكرون اعالم شده اس��ت، اما نشانه هاي ورود به 
پيك ششم از چند هفته قبل در برخي استان ها كامال 
مشهود بود و هشدارهاي الزم هم داده شد، اما شايد 

مقداري ساده انگاري اتفاق افتاد.

    افزايش هفتگي تا ۵ برابري موارد كرونا 
در كشور با ُاميكرون

سوري ادامه داد: وضعيت موجود، وضعيتي است كه 
بيماري با سويه اُميكرون به سرعت در حال گسترش 
اس��ت؛ به طوري كه به صورت متوسط موارد ابتال به 
صورت هفتگي سه تا پنج برابر مي شوند. به عنوان مثال 
اگر فرض كنيم كه اكنون ۱۰۰ مورد بيماري شناسايي 
ش��ده، هفته آينده تعداد م��وارد ۳۰۰ تا ۵۰۰ و هفته 
بعدش بين ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ م��ورد افزايش مي يابد. 
بنابراين م��وارد بيماري به همين ش��كل به صورت 
تصاعدي و به سرعت باال مي رود. معناي اين موضوع 
هم اين است كه فشار زمان بر ما حاكم است؛ فشار زمان 

به اين معنا است كه وقت زيادي نداريد كه برنامه هاي 
كنترلي را اجرا كنيد و اين موضوع مديريت اپيدمي را 
دشوار مي كند. سوري با تاكيد بر اينكه در شرايطي كه 
زمان چنداني براي برنامه ريزي و اقدام وجود ندارد، نياز 
به واكنش سريع است، گفت: نياز به واكنش سريع هم در 
شناسايي بيماران و هم در شناسايي كانون هاي آلودگي 
و خوش��ه هايي كه از آلودگي ايجاد مي شود و هم در 
كنترل موارد ابتال، وجود دارد. در اين زمينه طبيعتا بايد 

سراغ برنامه هاي كوتاه مدت و زودبازده رويم.

    وزارت بهداشت 
فضا را براي مشاركت متخصصان باز كند

س��وري ادامه داد: زماني كه من مس��وول تيم واكنش 
س��ريع بودم اين اقدام را انج��ام مي داديم كه به محض 
اينكه كانون آلودگي ديده مي شد، با تيم هاي متخصص 
مربوطه به كانون آلودگي سفر كرده و سعي مي كرديم 
به سرعت فضا را تحت كنترل قرار دهيم. به عنوان مثال 
در خوزس��تان براي واريانت بتا اقدام سريع انجام داديم 
كه منجر به كاهش سرعت انتشار شد و خيلي عوارض 
بتا را در كشور نديديم. همچنين در زمينه دلتا علي رغم 
اينكه شدت و بيماري زايي اش بسيار باال بود، اما آن را در 
سيستان و بلوچستان كامال كنترل كرديم. در اين مورد 
هم شرايط همين گونه است. تفاوت كشورها هم در همين 
است كه چگونه بتوانند بار ناشي از اپيدمي را كاهش دهند.

    لزوم پر كردن خالءهاي واكسيناسيون
او گفت: چند نكت��ه اي كه در حال حاضر بس��يار حائز 
اهميت است؛ يكي بحث افزايش واكسيناسيون است 
كه بايد به سرعت خالءهاي واكسيناسيون را پر كنيم. 
مشخص است كه كارايي واكسن ها در حال كاهش است 
كه دولت ها و كش��ورها دارند به سمت تزريق دز سوم و 
چهارم و ... مي رون��د. بنابراين نمي توان به تنهايي روي 

واكسن حساب باز كرد.

    ماندگاري ۸ روزه ُاميكرون 
بر روي پوست و سطوح

سوري با بيان اينكه مطالعات جديد نشان داده است 
كه ماندگاري اُميكرون بر روي پوست و سطوح چند 
برابر واريانت دلتا و واريانت هاي قبلي اس��ت، گفت: 
واريانت هاي قبلي كرونا هيچ كدام بيش از ۲۰ ساعت 
بر روي پوست و سطوح نمي ماندند، اما در حال حاضر 
تحقيقات نشان مي دهد كه اُميكرون ممكن است 
حتي تا هش��ت روز بر روي پوس��ت و سطوح بماند. 
بنابراين بهداشت دست، فاصله گذاري و استفاده از 
ماسك اهميت دو چنداني پيدا مي كند و حتما براي 
اين موارد بايد پويش هاي كش��وري برگزار شود كه 

مردم از اين فضاي به ظاهر عادي خارج شوند. 

    فراواني بستري و مرگ؛ ۲ تا ۴ هفته ديگر
اين اپيدميولوژيس��ت با بيان اينك��ه هنوز به اوج 
بيماري نرسيده ايم كه نمود مرگ ومير و بستري 
ج��دي را ببينيم، تاكيد ك��رد: مطمئنا طي دو تا 
چهار هفته آينده فراواني بستري و مرگ ناشي از 
ُاميكرون در كشور افزايش مي يابد. بنابراين بايد 

حتما آمادگي كافي داشته باشيم.

    مرگ ومير ۳ رقمي با ُاميكرون
 غيرممكن نيست

سوري درباره ميزان كش��ندگي ُاميكرون، گفت: 
كشندگي ُاميكرون از دلتا كمتر است، اما فراواني و 
ابتالي اُميكرون زياد است. به اين معنا كه به عنوان 
مثال اگر يك نفر مبتال به ويروس دلتا وارد جامعه 
مي شد، در يك دوره يك ماهه از آن يك نفر ۱۰۰ 
نفر آلوده مي شوند، اما در ُاميكرون ۵۰۰ نفر مبتال 
مي شوند و از اين جهت مي تواند خطرناك باشد. 
رسيدن به مرگ و مير س��ه رقمي در اين شرايط 

غيرممكن نيست. 

خالء»واكنشسريع«برابرپيكششمكرونا
رويخطخبر

حداكثرمعافيتهايتحصيليبراياعزامبهسربازياعالمشد
رييس س��ازمان وظيفه عموم��ي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران با اعالم حداكثر معافيت هاي تحصيلي، 
گفت: همه دانشجويان مشمول از تاريخ فراغت از تحصيل 
يك س��ال فرصت دارند تا نس��بت به تعيين وضعيت 
خدمتي خود اقدام كنند. سردار تقي مهري اظهار داشت: 
برابر تبصره )۱( ماده )۳۳( قانون خدمت وظيفه عمومي، 
حداكثر معافيت تحصيلي در مقطع تحصيلي كارداني 
۲.۵ س��ال، كارشناسي ناپيوس��ته و كارشناسي ارشد 
ناپيوسته ۳ سال، كارشناسي پيوسته ۵ سال و كارشناسي 
ارشد پيوسته ۶ سال، دكتراي پيوسته ۸ سال و دكتراي 
تخصصي ۶ سال اس��ت. او ادامه داد: مشموالن از تاريخ 
فراغت، انصراف، اخ��راج يا ترك تحصيل حداكثر يك 
سال فرصت دارند تا وضعيت خدمتي خود را مشخص 
كنند. رييس سازمان وظيفه عمومي انتظامي اضافه كرد: 

دانش��جويان مقاطع مختلف دانشگاهي كه در سنوات 
اولي��ه تحصيلي موفق به فراغت از تحصيل نش��ده اند، 
در صورت موافقت كميس��يون موارد خاص دانش��گاه 
مربوطه مي توانند به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي 
)پليس+۱۰( مراجعه و حداكثر تا ۲ ترم مجوز سنوات 

ارفاقي به صورت مرحله اي دريافت كنند. 

ثبتازدواجفقطدرساعاتاداري
رييس كان��ون س��ردفتران ازدواج و طالق در خصوص 
آخرين وضعيت تغييرات در ش��يوه كار دفات��ر ازدواج و 
طالق گفت: مراحل ثبت رسمي از سنتي به مكانيزه تبديل 
مي شود و ديگر روش سنتي براي ثبت ازدواج وجود ندارد. 
علي مظفري اظهار داشت: مراحل ثبت رسمي از سنتي 
به مكانيزه تبديل مي شود و ديگر روش سنتي براي ثبت 
ازدواج موجود نيست. اوادامه داد: بر اين اساس قرار بود تا 
دفاتر به دفاتر اسناد خانواده تبديل شود تا بخش مهمي از 
وضعيت حقوق خانواده و زوجين تأمين شود. از جمله اين 
موارد محدود شدن ثبت ازدواج در ساعات اداري است. 
رييس كانون سردفتران ازدواج و طالق در تشريح جزييات 
اين تغييرات، افزود: مراجعين بايد مراحل ازدواج خود را در 
ساعات اداري انجام دهند، مراسم تشريفاتي در هر ساعت 
و مكاني قابل برگزاري است اما ثبت ازدواج از اين به بعد 
تنها در س��اعات اداري انجام خواهد شد. او همچنين در 
خصوص آخرين وضعيت تك برگي شدن سند ازدواج، 

گفت: اين موضوع هم از تأثيرات قوانين مرتبط با برنامه 
ششم توسعه است و مراحل مقدماتي فرايند حذف سند 
سنتي ازدواج سپري شده و بر اساس برنامه ريزي ها براي 
ابتداي س��ال آينده عملياتي و سند ازدواج الكترونيكي 
صادر مي شود. رييس كانون سردفتران ازدواج و طالق 
ادامه داد: در حال حاضر هزينه زيادي براي توليد اسناد 
فعلي ازدواج صرف مي شود كه با الكترونيكي شدن صرفه 

جويي گسترده اي هم رقم مي خورد.

ارايهخدماتدرمانيبهبيشازيكميليونبيمارخارجي
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
با بيان اينكه بيش از ۸۰ هزار گردشگر خارجي سالمت 
در سال ۹۹ در كشور ما درمان شدند، گفت: در مجموع 
به صورت تخميني در س��ال گذش��ته به بيش از يك 
ميليون بيمار خارجي خدمات درماني ارايه شده است. 
سعيد كريمي با بيان اينكه حضور بيمار، فرايند درمان و 
ترخيص بايد نظام مند و مطابق با استانداردهاي جهاني 
باشد، افزود: در سال ۹۹ بيش از ۸۰ هزار بيمار بستري 
با وي��زاي درماني به ايران مراجع��ه و تحت درمان قرار 
گرفتند. اين تعداد جدا از بيماراني اس��ت كه به صورت 
سرپايي يا در مراكز جراحي محدود خدمات مورد نياز 
را دريافت كرده اند. كريمي اظهارداشت: از نظر تعداد، 
بيماران از ۹۹ كشور به ايران مراجعه كردند كه بيشتر 
آنها از كشورهاي همسايه همچون افغانستان، عراق، 

آذربايجان و عمان بوده اند. او ادامه داد: با همكاري و تعامل 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در 
حال تشكيل مجموعه اي هستيم كه بتوانيم بيماران 
را از مبدا كاماًل منطبق با استانداردها به ايران بياوريم و 
آخرين پروتكل هاي درماني به روز شده را اجرا و بعد از 

درمان دوباره به كشور مبدا برگردانيم.

گليماندگار|
 ميدان بهارستان اين اواخر بيش از هميشه 
شلوغ بوده و اكثر روزهاي سال را با ازدحام 
گذرانده، يك روز بازنشستگان، يك روز كارگران و حاال 
هم چند وقتي اس��ت كه اين مي��دان به پاتوق معلمان 
تبديل شده اس��ت. طي ماه هاي گذش��ته بارها و بارها 
مردمي كه وضعيت معيش��تي، درآم��دي و... اعتراض 
داش��ته اند براي اينكه حرف خود را به گوش مسووالن 
و نمايندگان برس��انند، در اين ميدان تجمع كرده اند. 
مقابل مجلس كه آن را خانه ملت هم مي گويند. جايي 
كه قرار اس��ت بيش از هر چيز حق و حقوق مردم در آن 
مورد حمايت و توجه قرار بگيرد. اينكه طي يك سال يا دو 
سال گذشته چندين بار بازنشستگان و كارگران و معلمان 
در مقابل مجلس تجمع كرده اند، مهم نيست، اما اينكه هر 
كدام از اين تجمعات چه نتيجه اي در پي داشته بسيار 

مهم است و متاسفانه بايد گفت: هيچ!
مدت هاي طوالني است كه بازنشستگان منتظر اجرايي 
ش��دن همسان س��ازي حقوق ها به صورت صد در صد 
هس��تند، مدت هاي طوالني اس��ت كه بازنشس��تگان 
تامين اجتماعي و ديگر صندوق هاي بازنشس��تگي از 
وضعيت بغرنج زندگي ش��ان مي گويند و از وضعيت بد 
معيشتي، مدت هاي طوالني است كه كارگران خواهان 
توجه مس��ووالن و نمايندگان به اجرايي شدن كامل و 
دقيق قانون كار هستند و اينكه بسياري از كارفرمايان 
به بهانه هاي واهي آنها را از حقوق حقه شان مانند بيمه 
و سنوات محروم مي كنند و باالخره مدت هاي طوالني 
است كه معلمان در مقابل مجلس فرياد اجرايي شدن 
قانون رتبه بندي را سر مي دهند و اما باز هم هيچ اتفاقي 

در راستاي بهبود وضعيت آنها رخ نمي دهد.

    درس اول: مطالبه گري
هيچ اتفاق غيرقانوني رخ نداده است. در اين خيابان در 
سرماي بهمن ماه، زنان و مرداني در كنار هم ايستاده اند 
كه وظيفه س��نگين آموزش و پرورش نسل هاي بعدي 
اين س��رزمين را بر عهده دارند. پس اگر درس اولش��ان 
مطالبه گري و ايس��تادن براي درياف��ت حق و حقوق 
قانوني شان باشد نبايد خيلي تعجب كرد. آنها كار خطايي 

انجام نمي دهند. در مقابل خانه ملت، از نمايندگان ملت 
مي خواهند، به جاي قبول وعده و وعيد هاي مسووالن 
آنه��ا را موظف به انج��ام وظيفه اي كنند ك��ه قانون بر 

دوششان گذاشته و نمي توانند از آن شانه خالي كنند.
بهرام، ۵۰ س��اله دبير يكي از دبيرستان هاي تهران 
است. او درباره داليل اين تجمع به »تعادل« مي گويد: 
ما چيز زيادي از دولت نمي خواهيم، حقي كه تمام اين 
سال ها از ما دريغ شده را طلب مي كنيم، اينكه معلمان 
به دنبال رتبه بندي و گرفتن حقوقشان باشند، اصال 
غيرقانوني نيست. ما مي خواهيم به مسووالن ياد آوري 
كنيم، كه بايد به مقوله آموزش و پرورش نگاه ويژه اي 
داشته باشند. آينده اين سرزمين در دست بچه هايي 
اس��ت كه امروز ما وظيفه آموزش به آنها را عهده دار 
هس��تيم. من معلم وقتي درگير مشكالت معيشتي 
باش��م، وقتي توان تامين يك زندگي نرمال را براي 
خانواده ام نداشته باشم، چطور مي توانم بدون دغدغه 
نان شب سر كالس درس حاضر شوم و تمام توانم را 

براي آموزش دانش آموزانم به كار بگيرم.
او مي افزايد: چند سال است كه معلمان منتظر تصويب 
و اجرايي شدن قانون رتبه بندي هستند. چرا بايد بودجه 
يكي از كليدي ترين وزارتخانه هاي كشور آنقدر كم باشد 
كه توان پرداخت هزينه هاي جاري را نداشته باشد. وقتي 
وضعيت يك معلم در كالن شهر تهران كه تازه پايتخت 
هم هست به اين سختي است واي به حال معلمي كه در 

مناطق محروم در حال آموزش است.

    با وعده و وعيد نمي توانيم زندگي كنيم
فاطمه، از ديگر معلمان حاضر در تجمع روز دوشنبه 
مقابل مجلس نيز به »تعادل« مي گويد: متاسفانه تمام 
اين سال ها معلمان سكوت كردند و با سيلي صورتشان 
را سرخ نگه داشتند، اما در شرايط اقتصادي امروز ديگر 
نمي توانيم با وعده و وعيد زندگي كنيم، ديگر كسي 
توان زندگي كردن با اين حقوق ها را ندارد، تورم هر روز 
افزايش پيدا مي كند، ولي حقوق هاي ما هيچ وقت به 
اندازه اين تورم افزايش پيدا نكرده، خيلي از ما ديگر 

توان زندگي با اين دريافتي را نداريم.
او مي افزايد: من و همس��رم هر دو فرهنگي هستيم، ۲ 

فرزند دانش��جو داريم و هنوز هم مستاجريم. حاال شما 
حساب كن با حقوق ماهي ۵ تا ۶ ميليون تومان چطور 
مي توانيم زندگي كنيم. فقط ماهيانه ۴ ميليون تومان 
اجاره بها مس��كن مي پردازيم. واقعا براي ما كه زحمت 
تعليم و تربيت آينده س��ازان اين مملك��ت را به دوش 

مي كشيم، چنين زندگي شايسته است؟
فاطمه مي گويد: در اين شرايط فقط اجرايي شدن قانون 
رتبه بندي حقوق ها مي تواند تا حدي از مش��كالت ما را 
كاهش بدهد. اگر اين اتفاق نيفتند معلوم نيست سرنوشت 
معلمان چه مي شود، چقدر ديگر مي توانيم در اين شرايط 
بد اقتصادي دوام بياوريم و چرخ زندگي مان را بچرخانيم.

    10 سال تاخير در اجراي
 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

مس��اله تصويب قانون رتبه بندي معلمان تنها مربوط 
به يك س��ال يا چند ماه پيش و تصويب شتابزده آن در 
مجلس نيست، مساله اين است كه سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش كه البته رتبه بندي معلمان هم يكي 
از بندهاي آن بوده ده س��ال پيش به تصويب رسيده اما 
به دليل عدم تخصيص اعتبار الزم براي اجرايي ش��دن 
آن سال هاست كه در كنار ديگر مصوبات بدون ضمانت 

اجرايي در حال خاك خوردن است. 
علي رضاخ��واه، فعال صنف��ي معلمان در اي��ن باره به 
»تعادل« مي گويد: مهم ترين بخش اليحه رتبه بندي 
حقوق معلمان اين بود كه قرار شد دريافتي معلمان به ۸۰ 
درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه - كه رتبه متناظر آن 
هم تعريف شده است - برسد. اما اتفاقي كه در عمل رخ 
داده اين است كه معلمان با ۸۰ درصد حداقل دريافتي 
اعضاي هيات علمي يعني مربي ها سنجيده مي شوند. 
مس��اله اي كه هيچ ربطي به انتظارات معلمان نداشته 
اس��ت. كليت اليحه، معلم را با مربي پايه يك دانشگاه 
تهران مقايس��ه كرده و اين يعني كف حقوقي دانشگاه. 
وزارت علوم مي تواند در اين قضيه دخل و تصرف داشته 
باشد و حقوق مربي پايه يك دانشگاه تهران را كم يا زياد 
كند و روي يك ميليون معلم تاثيرگذار باشد. نكته مهم تر 
و پرسش برانگيز اين است كه نظام پرداخت حقوق يك 
ميليون معلم را براساس دريافتي كه يك عنوان شغلي 

در يك دانشگاه خاص تعيين كنيم. نمي توانستيم يك 
نظام پرداخت حقوق قوي و منس��جم را براي معلمان 
درس��ت كنيم تا حقوق يك ميليون معلم به مربي پايه 

يك دانشگاه تهران وابسته نباشد؟

    حقوق 16 ميليوني يك ادعا است
محمود علوي يكي ديگر از فعاالن صنفي معلمان در 
مورد افزايش حقوق معلمان تا سقف ۱۶ ميليون تومان 
به »تعادل« مي گويد: براي فهم بهتر اين موضوع كمي 
به عقب بازگشت، يعني به اليحه بودجه سال ۱۴۰۰. 
او به اين نكته اش��اره كرد كه در بودجه ۱۴۰۰ حدود 
۹۰ هزار ميليارد تومان براي حقوق پرسنلي در نظر 
گرفته ش��د و ۲۵ هزار ميليارد تومان براي يك سال 
اليحه رتبه بندي. يعني حدود ۲۷ درصد از كل بودجه 
پرسنلي. اگر ما به طور يكسان بخواهيم ۲۷ درصد به 
حقوق معلمان اضافه كنيم اين ۲۵ هزار ميليارد شامل 
آنها مي شود. سقف آن هم با توجه به اينكه معلم با سي 
سال سابقه ۹ ميليون تومان مي گيرد به ۱۱ ميليون 
مي رس��د. قيد ديگري هم وجود دارد كه كف حقوق 
معلمان بايد به ۸ ميليون برسد و اين عدد هم وقتي 
حقوق معلمان از ۳ ميليون ۷۰۰ ش��روع مي ش��ود 
)معلمي با ۱۵ سال سابقه ۶ ميليون و ۷۰۰ دريافتي 

دارد( و بايد اينها هم به ۸ ميليون تومان برسند اين قيود 
نشان مي دهد كه افزايش حقوق ها در حقوق پايين 
مي تواند خوب باشد، ولي در رتبه هاي باال و معلمان 
با سابقه زياد افزايش آنچناني رخ نخواهد داد. اينكه 
توسط رييس كميسيون آموزش و تحقيقات گفته 
مي ش��ود كه معلمان تا ۱۶ ميلي��ون افزايش حقوق 
داشته باشند روي كاغذ درست است، ولي با توجه به 
بودجه اي كه در نظر گرفته ش��ده و قيودي كه وجود 

دارد امكان پذير نخواهد بود و در عمل رخ نمي دهد.

    رتبه بندي يا همسان سازي
 با حقوق كارمندان دولت؟

او با اشاره به اين نكته كه ميانگين دريافتي كاركنان 
دولت ۱۲/۵ ميليون تومان اس��ت و حتي معلمان با 
سابقه هم امكان دارد كه نتوانند به اين ميزان برسند، 
گفت: »كاري كه دولت و مجلس با هم انجام دادند 
يك جور همسان س��ازي حق��وق معلمان با حقوق 
س��اير كارمندان دولت بوده كه در اين راه هم موفق 
نبودند. با اين بودجه اي كه اختصاص داده شد نهايتا 
ميانگين حقوق معلم��ان را ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار 
توم��ان افزايش مي دهند و باز ه��م مي بينيم كه به 

ميانگين حقوق ساير كاركنان دولت نمي رسد.«

    مانع اصلي اجراي رتبه بندي معلمان 
چيست؟

بزرگ ترين مانعي كه تا كنون براي اجراي اين طرح 
پيش پاي آموزش و پرورش بوده، تامين مالي اين 
طرح و نبود بودجه كافي براي آن است. هيات هاي 
مميزي شهرستان و اس��تان، از اركان مهم اجراي 
طرح رتبه بندي معلمان هس��تند كه به گفته وزير 
آموزش و پرورش به محض تصويب آيين نامه، اين 
هيات ها تشكيل خواهد شد. نوري مي گويد: »براي 
سال آينده و در اليحه بودجه ۲۵هزار ميليارد تومان 
براي رتبه بندي معلمان پيش بيني ش��ده اس��ت. 
در حوزه كاركنان اداري، يك ع��ده از همكاران ما 
آموزشي و يك عده اداري صرف هستند كه تعداد 
اداري ها كه مش��مول رتبه بندي نمي شوند بسيار 
كم است و شايد به حدود ۱۰هزار نفر برسد. اين در 
حالي است كه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
كه در س��ال۱۳۹۰ به تصويب شوراي عالي انقالب 
فرهنگي رس��يده و طرحي نظام مند و مورد تأييد 
رهبر معظم انقالب است، به عنوان سند باالدستي 
طرح رتبه بندي معلمان ش��ناخته مي شود. با اين 
حال تاكنون عدم تخصيص بودجه اجراي اين طرح 

را ۱۰سال به تأخير انداخته است.

گزارش

قوانينيكهبهمددعدمتخصيصبودجهاجرايينميشوند

معلمان در بهارستان 
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