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يادداشت- 1

بهبود حكمراني راهي براي 
رفع چالش هاي كنوني توسعه

از  خ��وب  حكمران��ي   -1
محورهاي كلي��دي گفتمان 
توسعه و بن مايه راهبرد توسعه 
است. جاي شگفتي نيست كه 
حكمراني به مثابه يك اصالح 
به ويژه در دهه گذشته پيشرفت 
معناي داش��ته و از گمنامي در 
آم��ده و ام��روزه كاربري هاي 
بنياديني پيدا كرده اس��ت. فصل مشترك پژوهش هاي 
دانشمندان درباره حكمراني اين مفهوم را به مثابه روشي 
براي بررسي نارسايي نهادي و محدويت هاي رشد اقتصادي 
در كشورهاي گوناگون نشان مي دهد. بانك جهاني هدف 
حكمراني خوب را به حداكثر رساندن خير عمومي از راه 
بهبود رشد اقتصادي باال و برآورده كردن نياز هاي اساسي 
و نيز حمايت از حقوق بنياديني همانند آزادي و گسترش 
آزاد اطالعات مي داند. از ديد پژوهشگران اقتصاد سياسي، 
حكمراني خوب براي توس��عه پايدار انساني يك فرآيند 
چندبعدي است كه دربرگيرنده ابعاد اقتصادي، اجتماعي و 

سياسي جوامع است .
2- حكمراني ضعيف به يك مانع بزرگ براي دست يابي به 
سطح درآمدي باال است. در نتيجه عملكرد اقتصادي به طور 
چشمگيري به كيفيت حكمراني در اقتصادي هاي با درآمد 
متوسط احساس مي شود. حكمراني ضعيف خود ريشه در 
حاكميت ناكارآمد قانون، حمايت ناكافي از حقوق مالكيت، 
فساد گسترده و سياستگذاري نادرست دارد. در شرايطي 
كشور روي ميلياردها دالر نفت، گاز و ساير منابع زيرزميني 
قرار دارد، وجود فقر و ناتواني در ميان فراواني، فراخواني براي 
اقدام است. چگونگي حكمراني اين منابع و ثروت مي تواند 
كشورها را به سوي توسعه يا شكست سوق دهد و پيامد هاي 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي بسيار گسترده را در 

پي خواهد داشت.
3- اي��ران فاقد الگوي توس��عه در بلندم��دت و حتي در 
ميان مدت است. پس از خروج ترامپ از برجام، برنامه ششم 
توسعه در ايران به دليل نداشتن انعطاف الزم از دستور كار 
خارج شده است. كسي هم به فكر تدوين برنامه هفتم نيست 
و همه به نوعي درگير مسائل سياسي و امور روزمره هستند. 
حتي مي توان اين سوال را مطرح كرد وقتي برنامه اي وجود 
ندارد چرا قرارداد بلندمدت اقتصادي بس��ته مي ش��ود؟ 
واقعيت اين است كه سال هاست ايران در مرحله اقدامات 
بنيادين باقي مانده است. در برخي مقاطع شاخص ها به 
سمت كارايي حركت مي كند اما در نهايت درجا مي زند. 
متاسفانه هيچ سند باالدستي به روزي در سطح ملي وجود 
ندارد كه با يك رويكرد علمي و مبتني بر برنامه اولويت هاي 
توسعه صنعتي ايران را مشخص كرده باشد )اگرچه اخيرا 
معاون اول رييس جمهور براي تدوين نقشه راهبردي توسعه 
صنعتي ماموريت يافته است(. خروج ايران از مرحله اقدامات 
بنيادين و ورود به مرحله كارآمدي نيازمند ثبات كالن است 
كه هنوز در ايران وجود ندارد تا زماني كه اين وضعيت وجود 

دارد، ايران نمي تواند وارد مرحله كارآمدي شود.
4- تعامل جهاني مقدمه توسعه است. يكي از اين گره ها 
مانع تعامل با جهان موضوع هسته اي كشور است كه اميد 
مي رود با احياي برجام تا حدودي اين عدم ارتباط اصالح 
شود. انتظار مي ورد با اجرايي شدن دوباره برجام، بخشي از 
فشار از دوش اقتصاد ايران برداشته مي شود اما نحوه استفاده 
از فرصت هاي جديد بيشترين اهميت را خواهد داشت. اما 
موضوع مهم سياست هاي داخلي اقتصادي كشور است 
كه بايد طوري تغيير كند كه امكان استفاده از اين فرصت 
فراهم شود. همه شاخص هاي اقتصادي در دو دهه اخير 
گوياي ضعيف تر شدن، آسيب پذير تر شدن و كوچك تر 
شدن اقتصاد ايران را دارد. رونق اقتصادي، توسعه اقتصادي 
به شرايط سياسي و امنيتي پايدار و مطمئن نيازمند است. 
هيچ فرآيند توس��عه اي در فضاي غيرمطمئن و ناپايدار 
سياسي شكل نگرفته و به حركت در نمي آيد. اگرچه دوام 
برجام در بلندمدت مورد نظر است. اما در كوتاه مدت نيز ايران 
طيف وسيعي از مزاياي خودبه خودي را به دست خواهد 
آورد. مي توان اهميت اين مزاياي خودبه خودي را در دوره 
بالفاصله پس از لغو تحريم ها در سال 2016 مشاهده كرد.

5- پيش بيني مي شود حتي در خوشبينانه ترين حالت 
و بازگش��ت طرفين به  برجام نيز شاهد يك توافق جامع و 
گشايش هاي قابل  مالحظه در مبادالت اقتصادي و بازرگاني 
در ايران نخواهيم بود. چرا كه همچنان موانع جدي بر سر راه 
تعامل ايران و اروپا و امريكا وجود دارد. كارشناسان معتقدند 
در بهترين حالت شاهد يك توافق محدود و موقت و صرفا 
در زمينه هسته اي خواهيم بود كه تنها امكان فروش نفت و 
انتقال درآمدهاي نفتي به  داخل كشور را فراهم خواهد كرد؛ 
ولي برچسب نااطميناني و پرريسك بودن اقتصاد ايران در 
فضاي بين المللي را تغيير نخواهد داد. اقتصاد ايران براي 
شكوفايي و رونق و به دنبال آن بهبود معيشت مردم و كاهش 
فقر، نيابد در ايستگاه برجام باقي بماند. ايستگاه برجام براي 
اقتصاد ايران يك توقف و دام بزرگ براي ضعيف تر شدن 
و نابودي اس��ت. سايه برجام بايد هرچه زودتر با انجام يك 
توافق بزرگ، نهايي و همه جانبه با غرب، از سر اقتصاد ايران 

برداشته شود. 
6- داگالس نورث، ناكامي توسعه اقتصادهاي جهان سوم 
را به دليل ضعف نهادي آنها تشخيص داد و اين چالش را 
دستاويزي براي ركورد تاريخي و توسعه نيافتگي معاصر 
مي داند. تحول اجتماعي نيازمند اجماع درباره يك نظريه 
و مدل توسعه و باور مردم به آن است. نظريه و مدل توسعه 
ايران بايد با تحليل مشخص از شرايط مشخص، راهبردي 
از توس��عه صنعتي را ارايه دهد. اين مدل توس��عه بايد در 
درجه اول شيوه انتظام بخشي به اين نهادها را براي توسعه 

تدقيق كند.

علي دماوندي كناري

ايرادات شوراي نگهبان به بودجه مصوب مجلس

پرونده باز ارز 4200 توماني 
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ايران زيرساخت هاي اجراي 
طرح صيانت را ندارد

 صعود بهاري 
در انتظار بورس

 چالش 
قرن نو

 يك طرح 
و هزار ابهام

عدالت اقتصادي الزمه عدالت 
اجتماعي

بسياري از فعاالن اقتصادي نوپا 
كسب وكار خود را در بسترهاي 
جهاني مجازي دنبال مي كنند. 
امكان��ات اي��ن پلتفرم ه��اي 
جهاني قابل توجه اس��ت و اگر 
اين پيام رسان ها امنيتي شوند 
ارتباطات جهاني آنها نيز قطع 
خواهد شد. بسياري از مناطق 
ناشناخته بكر و دورافتاده كه جاذبه توريستي دارند از سوي 
جوانان روستايي با استفاده از همين پلتفرم ها به جهان 
معرفي ش��دند و حجم قابل توجهي توريس��ت خارجي 
جذب شدند. اگر به صورت اجباري براي آنها تعيين شود 
كه از پلتفرم هاي خاص و داخلي استفاده كنند بدون ترديد 
كسب وكار آنها تحت تاثير قرار مي گيرد و آنها نمي توانند 
بازاريابي كنند و توريسم خارجي جذب كنند. يك پنجم 
جمعيت دنيا در چين است و اگر در اين كشور يك فناوري 
بومي راه اندازي ش��ود و بخش��ي از جمعيت اين كشور از 
اين پيام رسان استفاده كند قابليت رقابت با پلتفرم هاي 
پرطرف��دار را پيدا مي كنن��د و اقتصادي هس��تند اما از 
پيام رسان هاي داخلي چندان استقبال نشد. اين طرح ها در 
چين كه از نظر اقتصادي چندان به كشورهاي ديگر وابسته 
نيست مي تواند موفق شود اما كشور ما كه به بلوغ اقتصادي 
نرسيده ايم نمي تواند به موفقيت ختم شود اگر استفاده از 
اين فضا محدود ش��ود بدون ترديد آسيب جدي متوجه 
اقتصاد كشور خواهد ش��د. در اين طرح كنترل سيستم 
مجازي را در اختيار يك ش��ورا قرار مي دهد و مش��خص 
نيست كه اين شورا بر اساس چه سياست هايي قرار است 
تصميم گيري كنند. وظيف��ه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات رگوالتوري، سياس��ت گذاري و كنترل فضاي 
ارتباطي اس��ت اما با اجراي طرح صيانت تمام اختيارات 
دولت به شورايي واگذار مي شود كه تخصص الزم را در اين 
حوزه ندارد و بر اساس مسائل فني و تكنيكي تصميم گيري 
نمي كنند. وزير سابق ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم 
ك��رد كه بعد از فيلتر تلگرام ميزان جاسوس��ي اطالعات 
افزايش پيدا كرد، بعد از فيلتر تلگرام ترافيك ش��بكه 10 
برابر افزايش پيدا كرد چرا كه حجم قابل توجهي از كاربران 
فيلترشكن نصب كردند كه تجربه نش��ان داده است كه 
اغلب اين فيلترشكن ها ابزار جاسوسي كشورهاي خارجي 
بودند؛ با فيلترشكن ها مسير و كانالي باز مي شود كه امكان 
رد و بدل اطالعات افزايش پيدا مي كند. ايران به بازار بزرگ 
براي فروشندگان فيلترشكن تبديل شد، به طوري كه بازار 
چند هزار ميلياردي براي فيلترش��كن ها در ايران ايجاد 
شد. عالوه بر اين نصب فيلترشكن ها امكان دسترسي به 
سايت هاي غيرمجاز را براي كودكان و نوجوانان نيز فراهم 
كرد. بستن يك پلتفرم تبعات اخالقي، اقتصادي، امنيتي 
داشت. اينجا اين پرسش مطرح است كه آيا فيلتر تلگرام 
باعث شد كه مردم ديگر از اين پيام رسان استفاده نكنند؟ 
اگر طرح صيانت اجرايي ش��ود شاهد تبعات وسيع تري 
ادامه در صفحه6 خواهيم بود.  

همزم��ان با آغاز س��ال جديد 
و امي��دواري به احي��اي توافق 
برجام و توافق در مذاكرات وين، 
شاخص كل بورس تهران با رشد 
محسوس و اندك مواجه شده 
است. شرايط بازار سهام در حال 
حاضر به نحوي است كه دارايي 
مردم روز به روز از بين رفته يا به 
عبارت ديگر بازار سرمايه به كوره پول سوزي تبديل شده 

و اعتماد مردم را به همراه سرمايه هايشان سوزانده است.
در چنين شرايطي، حاكميت و دولت بايد هر چه سريعتر 
با امضا توافق برجامي به صورت منطقي و اصولي به مردم 
عي��دي داده و اعتماد مردم را به بازار س��رمايه بازگردانند 
و حتما به زودي راهكارها و سياس��ت هاي تشويقي را نيز 
براي به بهتر شدن شرايط بازار سرمايه فراهم خواهند كرد. 
مردم به  دنبال حمايت مالي و تزريق پول از صندوق توسعه يا 
غيره از سوي دولت و مسووالن بازار سرمايه نيستند؛ همين 
كه افكار عمومي و سرمايه گذاران بدانند مجلس و دولت از 
شرايط اقتصادي حاكم و بازار سرمايه به درستي حمايت 

مي كنند، اعتماد الزم به اين بازار باز خواهد گشت.
متاس��فانه در ماه هاي گذشته كه با ريزش سهام مختلف 
همزمان ش��ده، حمايت ه��ا از بازار س��رمايه در حد چند 
مصاحبه ش��عاري و صحبت هاي غير كارشناس��ي بوده 
است. در حال حاضر، افكار عمومي و فعاالن بازار سرمايه 
منتظر هستند تا ببينند در عمل چه اتفاقي در بازار سرمايه 
رخ خواهد داد. ب��ه فرموده رهبري معظم، عزت، امنيت و 
پيشرفت در گرو اقتصاد قوي است و اگر مي خواهيم اقتدار 
اقتصادي به دست بياوريم مستلزم اين است كه قوه قضاييه 
و نمايندگان محترم مجلس محكم پ��اي كار حمايت از 
بازار سرمايه بايس��تند و پيرو وظايف نظارتي خود به جد 
موضوعات را رصد كنند و دولت هم بايد در بخش اجرا قوي تر 
عمل كند. قوانين به اندازه كافي در بازار سرمايه وجود دارد 
و نيازي به تصويب قوانين جديد نداريم، اما مجلس محترم 
اگر بخواهد به معناي واقعي از بورس حمايت كند بايد حتما 
با اصالحات جزيي، به سمت نظارت بيشتر در اين بخش 
حركت كند. اين روزها ش��رايط بازار را رو به بهبود است و 
كاهش احتمالي قيمت ارز در سال آتي براي بازار سرمايه 
تهديد جدي به حس��اب نمي آيد، چرا كه توافق احتمالي 
برجام باعث رفع تحريم ه��ا خواهد بود كه نتايجي مانند 
شاهد تدريجي گش��ايش هايي در درآمدهاي ارزي براي 
كشور به همراه خواهد داش��ت. اين موضوع اثر مثبتي بر 
بازار سهام خواهد داشت و عالوه بر رونق توليد بسياري از 
عقب افتادگي ها در صنايع مختلف را جبران كرده و بازارهاي 
مالي جديدي را به روي صادرات تجار و شركت هاي بورسي 
باز خواهد كرد. بازار س��هام و شاخص كل بورس تهران در 
آخرين روزهاي كاري سال با رشد به كار خود پايان خواهد 
داد و در س��ال جديد هم انتظار مي رود خروج نقدينگي از 
بورس كاهش يافته و از نيمه دوم ماه فروردين بازار سهام وارد 
ادامه در صفحه6 مدار صعودي شود.  

1- تنه��ا چند روز ب��ه پايان 
قرن چهاردهم خورش��يدي 
باقي مان��ده و بارديگر فرصت 
»نمادين« تازه اي براي مرور 
گذشته و ساختن آينده، پيش 
روي ملت ايران ق��رار گرفته 
اس��ت. چه آنكه ه��ر روز، روز 
»نو« اس��ت و هر روز، فرصتي 
ديگر براي محاسبه و برنامه ريزي؛ با اين حال، نقاط عطف 
تقويم از جمله حلول سال جديد يا ورود به قرن نو به مثابه 
»تلنگري« عمومي و همگاني است و از قدرت نرم نظم 
بخشيدن به افكار و اراده جمعيت بيشتري از افراد يا نهادها 
برخوردار است. بي گمان، تحليل و تفسير رويدادهاي قرن 
چهاردهم مستلزم تالش گروهي از پژوهشگران زبده 
است و انتشار نتيجه مطالعات علمي آنان نيازمند ده ها 
كتاب! از اين رو، در يك يادداشت كوتاه نمي توان داعيه 
مرور تحليل گونه تاريخ يك قرن اخير را داش��ت و براي 
قرن نو، رويدادي را پيش بيني كرد يا احتماال راهكاري 
را پيشنهاد داد. با اين حال، مي توان فرضيه اي هر چند 

ناپخته را به اشتراك گذاشت.
2- طي قرن چهاردهم، عرصه سياس��ت و اقتصاد ايران 
دستخوش تحوالت كليدي دروني و بيروني بوده است. 
شوك هاي ناشي از جنگ جهاني اول و دوم در اوايل قرن 
حاضر همچون تلنگري ملت اي��ران را به وادي جديدي 
پرتاب كردند. احتماال شوك ناشي از جنگ جهاني سوم 
)در صورت باال گرفتن جنگ روس��يه عليه اوكراين( در 
قرن نو نيز مي تواند چنين نقش��ي را بار ديگر بازي كند. 
به نظر مي رس��د، جنگ هاي كوچك قوم��ي و مرزي، 
ملي شدن نفت، كودتاي 28 مرداد، پررنگ شدن نقش 
»نفت« در اقتصاد و سياست، كوچ روستاييان به شهرها، 
رونق گرفتن صنعت مونتاژ و شكل گيري طبقه متوسط 
شهري در كشور، بروز و ظهور دهه طاليي اقتصاد، جهش 
درآمدهاي نفتي در دهه 50، ت��ورم 25 درصدي و افت 
معنادار رشد اقتصاد در سال 1356؛ انقالب اسالمي در 
سال 1357، استقرار دولت انقالبيون، جنگ تحميلي 
عراق عليه كشورمان، دوران سازندگي و تورم 54 درصدي 
و دالر 140 توماني، دوران اصالحات و رشد اقتصادي و 
جذب معنادار سرمايه هاي خارجي، دوران دولت مهرورز 
و كسب بيشترين درآمدهاي نفتي تاريخ اقتصاد ايران و 
البته جهش چندباره تورم و رشد پايه پولي با موتور مسكن 
مهر، دوران دولت تدبير و اميد و دستيابي به »برجام« و 
تعليق تحريم ها و البته ظهور دونالد ترامپ و خروج امريكا 
از برجام، نوسان شديد شاخص هاي كالن اقتصاد، دالر 
30 هزار توماني و... همگي در بستر تاريخي و جغرافيايي 
خاصي به نام »ايران« فرصت ظهور و بروز داشته اند، به 

گونه اي كه در خارج از اين بستر بي معنا بوده و هستند.
3- در اين حال، مي توان ادعا كه در پس پرده تمام 
شوك هاي دروني و بيروني اقتصاد و سياست ايران 
ادامه در صفحه8 طي...  

از به��ار 1397 و همزم��ان 
با ب��اال گرفتن گمان��ه زني ها 
درباره خروج امريكاي ترامپ 
از برج��ام، دول��ت دوازدهم 
طرح��ي را در دس��تور كار 
قرار داد كه با وجود گذش��ت 
ح��دود چه��ار س��ال، هنوز 
سرنوشت مش��خصي براي 
آن متصور نيس��ت و به نظر مي رسد هرچه كه بيشتر 
مي گذرد، سردرگمي و ابهام درباره آن بيشتر مي شود. 
اصلي ترين سوالي كه به نظر مي رسد سياست گذاران 
و تصميم گيران در دو قوه مجريه و مقننه بايد براي آن 
پاسخي پيدا كنند، اين سوال اس��ت كه شرايط از روز 
نخست اجراي اين طرح چه تغييري كرده و آيا اساسا 
مقدمات الزم براي حذف اين ارز فراهم ش��ده اس��ت؟ 
در اين حوزه يك دوگانه س��خت پيش روي دولت قرار 
گرفته است. از سويي هنوز تحريم ها به جاي خود باقي 
است و در واقع فلسفه اصلي تخصيص اين ارز همچنان 
به جاي خود باقي اس��ت. در صورتي كه تحريم ها كنار 
بروند و ش��رايط براي دسترسي كش��ور به منابع ارزي 
نفتي و غيرنفتي هموار شود، آنگاه مي توان انتظار داشت 
كه سياست هايي مانند تك نرخي كردن ارز در دستور 
كار قرار بگيرد اما با توجه به اينكه مذاكرات احياي برجام 
هنوز به جايي نرسيده و الاقل تا مرحله اعالم توافق راهي 
نسبتا طوالني مانده، پس ايران همچنان در تامين منابع 
ارزي محدوديت هايي خواهد داشت و از اين رو حمايت از 
واردات كاالهاي اساسي براي پايين آوردن قيمت نهايي 

يك اولويت مهم خواهد بود.
از طرف ديگر اما نرخ ارز در طول اين چهار سال افزايش 
قابل توجهي را تجربه كرده است. به اين ترتيب كه قيمت 
دالر در بازار آزاد از حدود هفت هزار تومان در زمان اجراي 
اين طرح تا امروز كه كانال 25 و 26 هزار تومان را تجربه 
مي كند، به شكل قابل توجهي افزايش يافته و همين 
موضوع دس��ت دولت را در تامين منابع اعتباري الزم 
بسته است. در شرايطي براي سال جاري اعتبار هشت 
ميليارد دالري در نظر گرفته شده بود كه اين اعتبار تنها 
در يك دوره ش��ش ماهه به پايان رسيد و به اين ترتيب 
براي تداوم اجراي اين برنامه در سال آينده نيز به منابع 
اعتباري قابل توجهي نياز خواهد بود. قرار گرفتن در اين 
دو گانه دشوار احتماال يكي از اصلي ترين داليلي است 
كه دولت، مجلس و حتي شوراي نگهبان را با ابهام مواجه 
كرده و با وجود اينكه بارها از لزوم حذف اين ارز س��خن 
گفته شد اما در ماه هاي بررسي اليحه بودجه هيچ يك 
از اين نهادها به جمع بندي نهايي براي حذف يا ابقاي 
اين ارز نرسيده اند. اگر مذاكرات به نتيجه برسد و منابع 
اعتباري جديد به دست دولت برسد، قطعا اصالح يا تغيير 
اين سياست ها با قدرت بيشتري ممكن خواهد بود اما 
در صورت باقي ماندن شرايط فعلي، حذف اين ارز شايد 

تبعات خاص خود را به همراه داشته باشد.

حقوق كارگران در سال آينده 
هم مشخص شد، بسياري بر 
به اين مساله اشاره كردند كه 
اين افزايش حق��وق مي تواند 
باعث بيكاري كارگران ش��ود 
چرا كه كارفرما زير بار پرداخت 
حقوق با افزاي��ش بيش از 57 
درصد نخواهد رف��ت. برخي 
ديگر خبر از رفاه و رنگين شدن سفره هاي كارگران دادند، 
اما هيچ كس به اين مس��اله اش��اره نكرد كه اين افزايش 
57 درص��د در مقابل تورمي كه اين روزها نقطه به نقطه 
باال مي رود و س��بد خان��وار را خال��ي و خالي تر مي كند، 
چندان توانايي براي رس��اندن كارگران به آن رفاهي كه 
مد نظر خيلي هاست ندارد. اصال وقتي بحث از حقوق و 
دستمزد مي ش��ود، به نوعي عدالت اقتصادي در جامعه 
مورد بحث قرار مي گيرد، عدالتي كه اگر اجرايي ش��ود 
مي تواند بسياري از مشكالت ديگر را حل كند. در واقع تا 
در جامعه اي عدالت اقتصادي وجود نداشته باشد، عدالت 
اجتماعي معنا پيدا نمي كند. اين روزها خيلي از خانواده ها 
هستند كه براي تامين مايحتاج خود با مشكالت زيادي 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند. در حال حاضر قش��رهاي 
مختلفي در كشور حضور دارند كه با مشكالت اقتصادي 
مواجه اند، از بازنشستگان گرفته تا معلمان و پرستاران و 
در اين شرايط زمزمه هاي حذف ارز 4 هزار و 200 توماني 
نه تنها افزايش حقوق كارگران را براي بهتر شدن وضعيت 
معيشت آنها خنثي مي كندكه شرايط اقتصادي را براي 
تعداد بيشتري از مردم س��خت و بغرنج خواهد كرد. در 
واقع هر چه بيش��تر وضعيت اقتصادي اقش��ار مختلف 
جامعه رو به بدي داشته باشد، تعداد بيشتري از مردم از 
عدالت اجتماعي كه انتظار دارند، دور خواهند ش��د، اين 
وضعيت مي تواند زمينه ساز بسياري از بزه هاي اجتماعي و 
نارضايتي هاي جمعي شود. در چنين شرايطي كه وضعيت 
اقتصادي اينچنين آشفته است، اينكه نمايندگان مجلس 
همچنان بر مس��ائلي مانند تغيير ساعت رسمي كشور، 
طرح صيانت و... پافشاري مي كنند و هيچ عجله اي براي 
سامان بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور ندارند، جاي 
تعجب است. در حال حاضر بسياري از مردم حتي ديگر 
ت��وان تامين يك وعده غذا را ه��م ندارند، البته بماند كه 
 خبري هم از طرح ضربتي رييس دولت براي ريشه كني 
فقر در دوهفته پاياني سال 1400 در دست نيست و معلوم 
نيس��ت اين طرح به كجا رسيد و اصال كسي مسووليت 
اجراي آن را به عهده گرفت يا خير. در هر حال چيزي به 
آغاز سال 1401 نمانده است. امسال نيز مثل سال هاي 
گذشته خيلي از خانواده ها به دليل مشكالت اقتصادي 
نمي توانند مراسم سال نو را با همان آداب و روسوم قديمي 
برگزار كنند، بسياري درگير مشكالت مالي، درماني و ... 
هستند. اين مسووليت بر عهده دولت و نمايندگان مجلس 
است كه ش��رايط را براي برقراري عدالت اقتصادي و در 
ادامه در صفحه8 نهايت...  

مريم شاهسمنديجواد هاشميمجيد اعزازيسعيد آذرگونمحمدعلي چمنيان

ترس و بي اعتمادي معامله گران، دو عامل اصلي عدم 
صعود ارزهاي ديجيتال

 رييس جمهور در در سي و نهمين دوره جايزه كتاب سال 
و بيست و نهمين دوره جايزه جهاني كتاب سال 

 آيا پاي فاطمي امين به عنوان اولين وزير استيضاحي 
به مجلس باز مي شود؟

 بيت كوين زير ۵۰ هزار دالر 
مانده است

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 2    

 انتشار حقايق
از مصاديق جهاد تبيين است

وزير صمت 
در لبه پرتگاه!

پايان ماه عسل شورا و شهرداري؟

بدهی دولت به بانک ها به 406 هزار 
ميليارد تومان رسيد 

به نظر مي رسد همزمان با افزايش عمر مديريت شهري 
جديد پايتخت، روابط ميان شوراي شهر و مسووالن 
شهرداري تهران نيز در مس��ير متفاوتي از روزهاي 
نخست همكاري اين دو قرار گرفته و تعداد انتقادهاي 
كليدي از ش��هرداري تهران روز به روز در حال ازدياد 
است. بي گمان اختالف ميان نهادها و سازمان ها، حتي 
»بهشت نشينان« طبيعي است اما جنس انتقادهاي 
اهالي شوراي شهر به ويژه انتقادهايي كه طي هفته 
جاري از س��وي آنها عليه شهردار و شهرداري تهران 
صفحه 5 را بخوانيد اقامه شده است، فراتر از...  

آمارهای اقتصادی دی م��اه 1400 بيانگر ادامه روند 
کاهشی نرخ رشد نقدينگی برای سومين ماه متوالی 
در نيم سال دوم است.حجم نقدينگی در پايان دهمين 
ماه سال، به 4501 هزار ميليارد تومان رسيده است. به 
بيان ديگر، حجم نقدينگی در دی ماه نس��بت به ماه 
مشابه س��ال قبل، 39.8 درصد بيشتر شده است که 
نسبت به ماه های قبل، افت دارد.  روند کاهشی مذکور 
در حالی است که نرخ رشد حجم نقدينگی در دی ماه 
در شرايطی به رقم 39.8 درصد رسيده است که اين 
صفحه 3را بخوانيد نرخ در سه ماهه قبل يعنی... 

اماني: زاكاني 
مرزهاي قانوني را 

رعايت كند

رشد باالی  4۵ درصدی 
بدهی دولت و بانک ها 

به بانک مرکزی



هرچند ش��وراي نگهبان اعالم كرده كه بررسي هاي 
ابتدايي اي��ن نهاد در رابطه با اليح��ه بودجه 1401 
نهايي ش��ده و طرح به مجلس بازگش��ته اما به نظر 
مي رسد كه برخي از مصوبات مجلس از نظر اين شورا 
مورد تاييد نبوده و همين مس��اله باعث شده، نياز به 
بررسي هاي بيشتري در اين زمينه وجود داشته باشد.

در ش��رايطي ك��ه كمت��ر از ي��ك هفت��ه ت��ا پايان 
س��ال ج��اري باق��ي مان��ده ام��ا هنوز مش��خص 
نيس��ت كه اليح��ه بودجه س��ال آينده چ��ه زماني 
ب��ه قانون مص��وب و اجراي��ي تبديل خواهد ش��د. 
 هرچن��د مجلس در روزه��اي ابتدايي اس��فند ماه،

 در چند شيفت، اليحه را در صحن علني بررسي كرد 
و نتيجه مصوبات نهايي خود را براي اعالم نظر نهايي 
به شوراي نگهبان فرستاد اما همانطور كه از ابتدا نيز 
مشخص بود، اين شورا در جريان بررسي هاي خود، 
ايراداتي را به مصوبات مجلس وارد دانسته و از اين رو 
اين طرح را براي بررسي و اعمال اصالحات نهايي به 
مجلس باز گردانده است. به اين ترتيب مجلس تنها 
چند روز زمان دارد تا با بررس��ي اين ايرادات و تامين 
نظر شوراي نگهبان شرايط را براي تصويب نهايي و 
ابالغ قانون بودجه در سال آينده فراهم كند. در غير 
اين صورت مانند تجربه اي كه در بعضي س��ال ها رخ 
داده، بايد يك بودجه چند دوازدهمي در اختيار دولت 
قرار بگيرد تا به وسيله آن كار اجرايي در سال آينده 
آغاز شود و پس از آن مجلس بودجه نهايي ساالنه را 

به دولت تحويل دهد.
هرچند اين نخستين بودجه اي بود كه از سوي دولت 
سيزدهم تحويل مي ش��د و با توجه به انتقاداتي كه 
اعضاي اين دولت به عملكرد دولت س��ابق داشتند، 
بررس��ي بودجه در عمل نش��ان مي ده��د كه تغيير 
س��اختاري و كالني در بخش هاي مختلف به وجود 
نيامده و حتي هن��وز دو طرف براي برخي طرح هاي 
بزرگي كه از گذشته بحث بر سر آن ادامه داشت نيز 
راه حلي پيدا نكرده اند. يكي از مهم ترين اين طرح ها 
ارز 4200 توماني است. ارزي كه در دولت دوازدهم 
و همزمان با تحريم هاي جديد امريكا اجرايي ش��د و 
با وجود برخي انتق��ادات، مجلس اجازه داده بود كه 
دولت در ش��ش ماهه نخست س��ال جاري نيز آن را 
اجرايي كند. با اين وجود اما در شش ماهه دوم سال 
نيز دولت مجبور شد براي ادامه دادن اين سياست، 
منابعي جديد پيدا كند و به اين ترتيب عمر اين ارز به 

پايان سال جاري رسيد.
در شرايطي كه در اليحه ابتدايي دولت، اين ارز حذف 
ش��ده بود اما نمايندگان مجلس ابتدا كميس��يون 
تلفيق حكم ب��ه ابق��اي ارز ترجيحي دادن��د اما در 
نهايت در صحن علني بنا ش��د در صورتي كه دولت 
بتواند راه��كار حمايتي جايگزيني پيدا كند، اين ارز 
ديگر در اقتصاد ايران مطرح نباش��د. با اين وجود اما 
صحبت هاي طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان 
نش��ان مي دهد كه پرونده اين ارز همچنان باز باقي 
مانده اس��ت. طحان نظيف درباره حذف ارز 4200 
توماني نيز گفت: اين بحث كارشناس��ي اس��ت و ما 

به سياس��ت هاي اقتصادي دولت ورود نمي كنيم اما 
سعي كرديم نظر دولت و مجلس را بشنويم اما هيات 
عال��ي نظارت در اين باره نظريات��ي دارد كه مجلس 
بايد آنها را تأمين و اصالحاتي داش��ته باش��د. البته 
ايرادات ش��وراي نگهبان تنها به اين بخش از بودجه 
باز نمي گردد و ابهام هايي ديگر نيز همچنان به جاي 
خود باقي هس��تند. طحان نظيف در رابطه با بودجه 
گفت: اين اليحه در پژوهش��كده ش��ورا همزمان با 
مجلس بررسي شد و پنج شنبه به صورت رسمي آن 
را دريافت كرديم و ديشب تا آخر وقت مشغول بررسي 
آن بوديم و كار بررسي تمام شده اما نظر نهايي نشده و 
امروز به مجلس ارسال مي شود. وي ادامه داد: بودجه 
اساسا نقشه راه كشور در يك سال آينده است و بسيار 
اهميت دارد. ما جلس��ات متعددي با دولت، مجلس 
و كارشناسان داش��تيم. زمان بندي بررسي بودجه 
به نظر بايد اصالح ش��ود زيرا رسيدگي به آن در اين 
مدت زمان كوتاه منطقي نيست. ما به صورت رسمي 
بودجه را در ۵ روز بررس��ي كرديم ل��ذا زمان بندي 
بررسي بودجه در شوراي نگهبان بايد مراعات شود و 
سعي كرديم در كمترين زمان ممكن بررسي كنيم. 
سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: مواردي كه در 
اليحه بودجه مورد اش��كال و ابهام ب��ود مواردي بود 
كه دقيق و روش��ن ذكر نش��ده بود يا برخي ابهامات 
جنبه اصالح عبارتي و ويرايش��ي داشت و متن گويا 
نبود، ايراد استفاده از واژگان غيرفارسي هم در اليحه 
بودجه كماكان وجود داشت و امروز تمام اين موارد به 
مجلس منعكس مي شود. ما ديروز بعدازظهر نيز نامه 

هيات عالي نظارت در مجمع تش��خيص مصلحت را 
دريافت كرديم كه حاكي از اعالم مغايرت هاي بودجه 
بود كه نامه هيات عالي نظارت را نيز به مجلس ارسال 
خواهيم كرد. يكي از موارد ابهام، ميزان افزايش حقوق 
و دستمزد براي همه كارمندان كه 10 درصد درنظر 
گرفته ش��ده، بود كه براي ش��ورا ابهام وجود داشت 
كه اساس��ا اين روش با توجه به دريافتي ها و پله هاي 
مالياتي مختلف عادالنه هس��ت يا نه كه به مجلس 
منعكس مي ش��ود. طحان نظيف در پاسخ به سوالي 
رابطه با ابهام در برخي درآمدهاي درنظر گرفته شده 
در مجلس گفت: آن چه براي ما مهم است اين است 
كه همه منابع و مصارف در سقف كل ذكر شود. اگر 
اين اتفاق نيفتد به مجلس اعالم مي ش��ود كه حتما 
ذكر كند اما آن چه س��قف كلي افزايش پيدا كرده يا 
نه چيزي بين دولت و مجلس است كه قانون اساسي 
هم به آن ورود نكرده مگر آنكه ش��اكله بودجه به هم 
بريزد. ما در حد توان خ��ود موضوعات را به مجلس 
منعكس كرديم اما برخي موارد كارشناسي است و ما 

نيز احتياط ها را مي پذيريم.
وي در پاسخ به سوالي راجع به افزايش ۵۷ درصدي 
حقوق كارگران كه مش��مول كارگران دستگاه هاي 
اجرايي نشده است گفت: ما راجع به اين مورد ابهام 

داشتيم و اين مصوبه به مجلس برگشت مي خورد.
طحان نظيف در پاس��خ به س��والي راجع به كسري 
بودجه گفت: واقعي بودن بودجه بحث بسيار مهمي 
است و اگر موارد روشني وجود داشته باشد حتما به 
مجلس منعكس مي ش��ود اما برخي موارد اختالف 

نظر كارشناسي است و براي ما هم روشن نشده است.
سخنگوي ش��وراي نگهبان در رابطه با اصالح قانون 
انتخابات گفت: معموال اصالح قانون انتخابات نزديك 
انتخابات انجام مي شود كه اتفاق خوبي نيست و اگر 
اين قان��ون در زماني كه آرامش نس��بي وجود دارد 
اصالح شود بهتر اس��ت و ماهم از اين مورد استقبال 
مي كني��م اما به هر ح��ال اصالح قان��ون به مجلس 
برمي گردد و اكنون اط��الع دقيقي ندارم كه مجلس 
چ��ه برنامه اي دارد. وي در پاس��خ به س��والي درباره 
مستثني شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و 
مزايا گفت: در اين مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات 
عمومي كشور ارجاع شده كه در جلسه شوراي نگهبان 
مغاير قانون اساسي شناخته و به مجلس اعالم مي شود 
ك��ه اميدواريم س��اماندهي و اصالح ص��ورت گيرد. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان درباره ضرورت اصالح 
نظ��ام بودجه ريزي اظه��ار كرد: نظ��ام بودجه ريزي 
نيازمند اص��الح از ابعاد گوناگون اقتصادي و حقوقي 
و به روزرساني است كه حدود ۵0 سال از تصويب آن 
گذشته و نظام حقوقي ما را با خدشه روبه رو مي كند. 
ما هم در شوراي نگهبان اعالم آمادگي مي كنيم اگر 
مجلس بخواه��د قانون يا رونده��اي بودجه ريزي را 
اصالح كند به لحاظ حقوقي كمك كنيم. با توجه به 
اين توضيحات نمايندگان مجلس ظرف روزهاي آينده 
زمان دارند تا ايرادات اعالمي شوراي نگهبان را برطرف 
كنند و پس از آن بودجه را براي اجراي نهايي با جلب 
نظر مثبت اين شورا، به دولت بدهند تا رييس جمهور 

ابالغ آن را براي ابتداي سال آينده نهايي كند.
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آيت اهلل علوي گرگاني 
درگذشت

آيت اهلل العظمي علوي گرگاني مرجع بزرگ جهان تشيع 
بر اثر بيماري و پس از گذراندن چند روز در بيمارستان، 
دار فاني را وداع گفت و روح پرفتوحش به ملكوت اعلي 

پيوست.
دفتر حضرت آيت اهلل علوي گرگاني با انتشار اطالعيه اي 
خبر از رحلت اين عالم مجاهد و فرزانه داد كه متن آن 

به شرح ذيل است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الذين تتوفيهم المالئكه طيبين يقولون سالم عليكم 
ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون

دقايقي قب��ل )1۵/40( ام��روز و بع��د از روزها تالش 
تيم پزش��كي، قلب تپنده عالمي وارس��ته و مردمي و 
مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل العظمي 
علوي گرگاني )قدس سره الشريف( از حركت بازايستاد 
و روح بلند و سرشار از عشق به اهل بيت عصمت و طهارت 
)عليهم السالم( كالبد تن را شكست و به ملكوت اعلي 
پيوست. ضمن عرض تسليت اين ضايعه جبران ناپذير به 
پيشگاه مقدس موال و محبوبش، حضرت بقيه اهلل االعظم 
)عجل اهلل تعالي فرجه الش��ريف(، مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي(، علماي اعالم، حوزه هاي علميه، مردم 
شريف ايران و دوستداران مرجعيت در همه نقاط جهان، 
به اطالع مي رساند مراسم تشييع و تدفين پيكر مطهر 
معظم له، متعاقبا اع��الم خواهد گرديد. دفتر حضرت 
آيت اهلل العظمي علوي گرگاني )رضوان اهلل تعالي عليه(  
آيت اهلل العظمي سيد محمدعلي علوي حسيني گرگاني 
)زاده 1۳1۸ در نجف( مرجع تقليد شيعه بود كه در درس 
خارج فقه و اصول س��يد محسن حكيم، سيد محمود 
حسيني شاهروي و سيد ابوالقاسم خويي شركت كرده 
و سال ها به واليتمداري، اخالق و تكاپوي عالمانه در فقه 
مشهور بود.  اين مرجع تقليد در تاريخ ۳0 بهمن 1400 
خورشيدي به علت كسالت در بيمارستان بستري شد 
و پس از انجام معالجات و بهبودي، در ۷ اسفند 1400 
خورشيدي از بيمارستان خاتم االنبيا تهران مرخص 
شد. وي مجددا در تاريخ 20 اسفند 1400 به دليل 
تب باال در بيمارستاني در قم بستري شد. دو شب قبل 
بود كه وزير بهداشت ضمن عيادت از او اعالم كرد حال 

ايشان مساعد نيست.

خودروسازان داخلي
وارد عرصه رقابت شوند

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه انحصار از عوامل 
مهم نابود كننده هر صنعتي است، گفت: آنچه مي تواند 
موجب تقويت صنعت خودروسازي كشور شود، ايجاد 
بستر مناسب براي رقابتي شدن اين صنعت است. محمد 
مخبر در جلسه اي با تعدادي از خودروسازان داخلي، با 
تبريك اعياد شعبانيه اظهار داشت: هيچ موضوعي در برابر 
رضايت و رفاه و امنيت مردم اهميت ندارد و در ش��رايط 
فعلي متاس��فانه مردم از كيفيت، تنوع و قيمت خودرو 
راضي نيستند. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 
دولت تا وقتي ضرورتي وجود نداشته باشد مايل به واردات 
خودرو نيست، افزود: وظيفه و تكليف اصلي دولت تامين 
رضاي��ت، رفاه و امنيت مردم اس��ت و اگر رضايت مردم 
در تعارض با حفظ وضعيت موجود ق��رار گيرد، دولت 
قطعًا منافع م��ردم را در اولويت قرار مي دهد. در چنين 
ش��رايطي و در وهله اول بايد رقباي جديدي در داخل 
براي شركت هاي خودروسازي بزرگ ايجاد كرد. در غير 
اين صورت براي تقويت رقابت حتي اگر مجبور شويم 
بايد به واردات نيز فكر كنيم. معاون اول رييس جمهور 
از توليد كنندگان داخلي خودرو خواست تا با هماهنگي 
وزارت صمت و با ش��راكت با يكديگ��ر مجموعه هاي 
بزرگتري را بس��ازند كه دولت بتواند ب��ا حمايت از آنها 
قطب هاي ديگري در صنعت خودروسازي ايجاد كند. 
وي با اشاره به ظرفيت هاي گسترده و دستاوردهاي كشور 
در حوزه علم و تكنولوژي خاطر نشان كرد: توانمندي و 
ظرفيت كشور در صنعت خودروس��ازي بسيار فراتر از 
وضعيت موجود اس��ت و اگر فضاي رقابتي در صنعت 
خودروسازي كشور ايجاد شود، قطعاً شاهد ارتقاء كيفيت 
و بهبود قيمت خودروهاي توليد داخل خواهيم بود.  مخبر 
ادامه داد: دولت با قاطعيت و با تمام ظرفيت ها به دنبال 
حمايت از خودروس��ازان داخلي اس��ت و آمادگي دارد 
بسترهاي الزم را براي رقابتي شدن اين صنعت فراهم كند 
تا ضمن تامين منافع مردم شاهد ارتقاء وضعيت صنعت 
خودروس��ازي و افتخارآميز بودن توليدات اين صنعت 
باشيم. معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت 
سيزدهم مصمم است مس��ائل و مشكالت پيش روي 
صنعت خودروسازي كشور را حل و فصل كند، تصريح 
كرد: براساس تاكيد رييس جمهور، دولت درصدد خروج 
از مديريت كارخانجات خودرو سازي است تا با خروج از 
اين عرصه، نسبت به سياست گذاري صحيح براي رقابتي 

شدن و بالندگي خودروسازي كشور اقدام كند.

به دنبال گزينه هاي جايگزين 
مي رويم

ند پرايس، س��خنگوي  وزارت امور خارجه آمريكا در 
كنفرانس خبري هفتگي اش در پاسخ به سوالي درباره 
اينكه وضعيت فعل��ي مذاكرات وين را چطور ارزيابي 
مي كند و آيا حمله موشكي سپاه پاسداران به اربيل بر 
محاسبات اين روند تاثيري گذاشته است يا نه، گفت: 
همان طور كه قبال گفته ش��ده، رابرت مالي نماينده 
ويژه آمري��كا در امور ايران و تيمش براي مش��ورت 
به واش��نگتن بازگش��ته اند. ديگر روس��اي سياسي 
هيات ه��اي مذاكره كننده هم به پايتخت هايش��ان 
بازگشته اند. اين مذاكرات، مذاكراتي پيچيده هستند. 
ما در موقعيتي قرار داريم كه مي توانست به خط پايان 
نزديك باشد اما برخي مس��ائل مهم باقي مانده اند و 
وقتي به خط پايان نزديك مي ش��ويد، مس��ائلي كه 
باقي مانده اند، اصوال سخت ترين مسائل خواهند بود. 
پرايس ادامه داد: در چند روز اخير از جمله از جوزپ 
بورل مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و در 
بيانيه تروييكاي اروپا ]آلمان، فرانسه و انگليس[ هم 
شنيده ايد، در حال حاضر برخي عوامل خارجي وجود 
دارند كه بر وضعيت فعلي ما در مذاكرات اثر گذاشته اند.

يارانه خانوارهاي پردرآمد 
حذف مي شود

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف به شناسايي و 

حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه  بگيران شد.
جبار كوچكي نژاد درب��اره درآمدهاي نفتي در اليحه 
بودجه 1401 اظهار داشت: فروش يك ميليون و 400 
هزار بش��كه نفت در روز با قيمت هر بشكه ۶0 دالر در 
اليحه بودجه سال آينده پيش بيني شد كه كار دشواري 
است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با بيان اينكه حال بايد ديد مذاكرات به كجا ختم مي شود 
گفت: چنانچه مذاكرات به بن بست رسد، قطعًا حلقه 
تحريم ها تنگ تر و فروش نفت با مش��كل مواجه شده 
و درآمد دولت بيش از ۵00 هزار ميليارد تومان كاهش 
پيدا مي كند كه رقم بس��يار بااليي است. عضو مجمع 
نمايندگان گيالن در مجلس شوراي اسالمي در مورد 
تكليف مجلس به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي 
دهك بندي خانوارهاي يارانه بگي��ر و نظارت مجلس 
شوراي اسالمي بر آن افزود: مجلس وزارت كار را موظف 
به تجميع اس��امي تمامي حقوق بگي��ران از نهادهاي 
حمايتي كرد. كوچكي نژاد تصريح كرد: تا پيش از اين 
اس��امي افراد تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي نظير 
بهزيس��تي، كميته امداد خميني )ره( و ستاد اجرايي 
فرمان امام تجميع نشده بود و از اين پس اسامي اين افراد 
بايد در سامانه وزارت كار ثبت شود تا مشخص شود يك 

فرد چه ميزان و از چه نهادهايي كمك مي گيرد .
وي گف��ت: وزارت كار موظف ش��د از طريق س��ازمان 
هدفمن��دي يارانه ه��ا ب��راي پرداخت يارانه ب��ه افراد 
واجدالشرايط آنان  را شناسايي كند از طرفي موظف به 
شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنان شد؛ 
دستگاه هاي نظارتي نيز وظيفه نظارت بر عملكرد وزارت 
كار براي اجراي موارد مذكور را دارند. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي در 
تشريح آخرين وضعيت طرح صيانت از فضاي مجازي و 
رويكرد مجلس براي بررسي آن در كميسيون مشترك 
ابراز داشت: طرح صيانت از فضاي مجازي از زمان مجلس 
دهم توسط نمايندگان آن دوره از مجلس پيگيري شد 
تا به قانون تبديل شود. كوچكي نژاد با تأكيد بر ضرورت 
وجود قوانيني براي مديريت فضاي مجازي براي برقراري 
امنيت در آن خاطرنشان كرد: اكنون به شدت نيازمند 
اعمال قوانيني براي برقراري امنيت مردم در حوزه فضاي 
مجازي و در عين حال سهولت در انجام كسب و كارهاي 
اينترنتي هستيم. عضو مجمع نمايندگان گيالن در 
مجلس با اشاره به اينكه مجلس به اشتباه با بررسي 
اين طرح با اصل ۸۵ قانون اساس��ي و بررسي آن در 
كميسيون مشترك موافقت كرد اظهار داشت: اكنون 
نامه اي توسط نمايندگان مجلس نوشته شده تا اين 
طرح به صحن بازگردد و مردم در جريان جزييات آن 
باشند. وي در پاسخ به سوالي درباره برنامه مجلس 
براي بررسي طرح س��اماندهي استخدام كاركنان 
دولت گفت: نمايندگان براي بررسي طرح ساماندهي 
استخدام كاركنان دولت منتظر اليحه دولت هستند 
و اگر دولت اليحه اي در اين زمينه ارايه نكند ممكن 

است طرح مجلس با اصل ۷۵ مواجه شود.

توزيع ناعادالنه بودجه
نماينده مردم زابل در مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد 
كرد: مردم از توزيع ناعادالنه بودجه گله مند بوده و با اين 

رويه روز به روز فاصله بين اقشار جامعه بيشتر مي شود.
حبيب اهلل دهمرده در تذكري شفاهي در جريان جلسه 
علني مجلس شوراي اسالمي، بيان كرد: حركت شيطاني 
و شيعه كش آل س��عود را محكوم كرده و از شجاعت و 
اقتدار سپاه پاس��داران انقالب اسالمي قدرداني كرده و 
با داشتن رهبري مقتدر به خود مي باليم. انتظار مي رود 
در فصل بودجه نمايندگان مجلس به اقشار آسيب پذير 
توجه بيشتري داشته باش��ند. مردم از توزيع ناعادالنه 
بودجه گله مند هستند و با اين رويه روز به روز فاصله اقشار 
برخوردار و اقشار كم برخوردار از هم بيشتر مي شود. وي 
در ادامه اظهار كرد: انتقال آب از درياي عمان به استان 
سيستان و بلوچستان اميد فراواني به همراه داشت و انتظار 
مي رود با سرعت اجرايي شود. پيگيري حق آبه ايران از 
افغانستان، توجه به پروژه هاي استاني و راه هاي استاني و 
اشتغال زايي براي جوانان منطقه از جمله موارد ديگري 
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. نماينده مردم زابل 
در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: رتبه بندي 
معلمان و مطالبات اين قشر بايد به طور جدي مورد 
توجه قرار گيرد. مس��ووالن به وعده هاي خود عمل 
كنند و از همدلي و تعامل سه قوه نيز قدرداني مي كنيم.

رييس شوراي رقابت منصوب شد
وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: در اجراي تبصره 
)1( بند )الف( ماده )۵۳( قانون اصالح موادي از برنامه 
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران و قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي، محمدرضا سيد نوراني با رأي اكثريت شوراي 
رقابت به رياست اين شورا و مركز ملي رقابت انتخاب شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن اعالم مطلب باال بيان 
كرد: محمدرضا نوراني، رييس جديد شورا و مركز ملي 
رقابت، پيش از اين به عنوان صاحب نظر اقتصادي عضو 
اين شورا بود. وي، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
و داراي دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي، اقتصاد 
س��نجي و اقتصاد نظري و كارشناس��ي ارشد اقتصاد 
با گرايش اقتصاد بين الملل، اقتص��اد نظري و اقتصاد 
اسالمي از دانشگاه تربيت مدرس و كارشناسي رشته 
اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبايي است. از اهم سوابق 
علمي و اجرايي رييس جديد شوراي رقابت مي توان به 
مديريت گروه اقتصاد نظري دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالمه در س��ال هاي 1۳۸۵-1۳۸1، مديريت گروه 
اقتصاد اسالمي پرديس دانشگاه عالمه طباطبايي از 
س��ال 1۳۹۳ تاكنون، عضويت در شوراي پژوهشي 
سازمان بازرسي كشور از سال 1۳۸۸ تاكنون، مشاور 
امور اقتصادي در شركت ايران خودرو و نايب رييس و 
عضو هيات مديره شركت مديريت سرمايه گذاري بانك 

ملي ايران در سال هاي 1۳۸۵ تا 1۳۹1 اشاره كرد.

ايراداتشوراينگهبانبهبودجهمصوبمجلس

رييسجمهوردردرسيونهميندورهجايزهكتابسالوبيستونهميندورهجايزهجهانيكتابسالجمهورياسالميايران:

وزيرخارجهروسيه:

پرونده باز ارز 4200 توماني

انتشار حقايق، از مصاديق جهاد تبيين است

مذاكراتويندرمرحلهنهاييقرارگرفتهاست

آيت اهلل رييس��ي، پژوهش، تاليف و انتش��ار حقايق و 
مقابله با تحريف را از جلوه هاي »جهاد تبيين« توصيف 
كرد و گفت: در كنار آزادي بيان و انديشه، عدالت در قلم 
و بيان نيز از ارزش هاي فرهنگ انقالب اسالمي است.

آيت اهلل سيد ابراهيم رييس��ي در سي و نهمين دوره 
جايزه كتاب سال و بيست و نهمين دوره جايزه جهاني 
كتاب س��ال جمهوري اسالمي ايران، گفت: برگزاري 
چني��ن روي��داد بزرگ فرهنگ��ي، عالوه ب��ر معرفي 
آث��ار برگزيده و فاخر، و تقوي��ت ارتباطات فرهنگي و 
اجتماعي، بستر شناسايي استعدادهاي برتر و حمايت 

از نخبگان علمي و فرهنگي است.
رييس جمهور افزود: با وجود پيشرفت هاي فناورانه و 
ديجيتال و ظهور شبكه هاي اجتماعي، كتاب همچنان 
جايگاه فاخر فرهنگي خود را دارد و تقريبا هيچ رسانه اي 

نتوانسته جايگزين كتاب باشد.
 رييس��ي كت��اب را پ��ل ارتباطي بي��ن فرهنگ ها و 
تمدن ها و ابزار انتشار افكار و انديشه هاي فرهيختگان 
و دانشمندان توصيف و تصريح كرد: اگر آثار بزرگاني 
مثل ابوعلي س��ينا، حافظ، سعدي، ش��يخ انصاري، 
آخوند خراساني و شخصيت هاي بزرگ ديگر در قالب 
كتاب حفظ و منتشر نمي شد، امروز چه كسي آنان را 

مي شناخت؟
رييس جمهور پس از توصيف جايگاه تعيين كننده 

كت��اب در حيات يك ملت، گفت: انقالب اس��المي 
م��ردم ايران به نوع��ي انقالب فرهنگي ب��ود و امام 
راحل و رهبر معظ��م انقالب همواره مروج فرهنگ 
كتابخواني و انس با كتاب بوده اند.  رييسي همچنين 
با اش��اره به جايگاه واالي آزادي بيان و انديش��ه در 
جمهوري اس��المي گفت: در كن��ار اين ارزش هاي 
مهم، عدالت و انصاف در قلم و بيان نيز از ارزش هاي 

فرهنگ انقالب اسالمي است.
 رييس��ي افزود: در نگاه قرآن كه خداوند در آن به قلم 
قس��م ياد كرده اس��ت، آن قلمي ارزش دارد كه مايه 
هدايت انسان هاس��ت و جوهر آن عدالت، عقالنيت، 
معنويت و اخالق است، نه قلمي كه به جاي دانش افزايي 
و ارتقاي مادي و معنوي بشر، بي اخالقي و انحرافات را به 
ويژه براي جوانان، نوجوانان و كودكان ترويج مي كند.

رييس جمهور با تاكيد بر اهميت مالكيت معنوي، حق 
تأليف و ترجمه اظهار داش��ت: يكي از حقوق مهم در 
حوزه تاليف و نشر، حقوق خواننده و مخاطب است كه 
بايد رعايت شود و عدالت و انصاف در بيان، ناظر به اين 
حقوق است. رييسي در تشريح عدالت در بيان و قلم 
گفت: عدالت در بيان و قلم يعني آنكه گوينده و نويسنده 
محققانه و با دقت مطالب را ارايه كند و سخن سست و 

بي اساس بيان نكند.
رييس جمهور ب��ا بي��ان اينكه برپايي كرس��ي هاي 

آزادانديش��ي و نظريه پردازي در دانشگاه ها و حوزه ها 
از افتخارات جمهوري اسالمي است، خاطرنشان كرد: 
بايد اين نكته را مد نظر داشت كه جايگاه طرح مباحث 
علمي متفاوت و حتي متناقض، محيط هاي علمي و 
دانشگاهي است و ارايه اين بحث ها در عرصه عمومي به 

نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
 رييس��ي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه آثار فاخر 
و برتر معرفي شده در چنين رويدادهايي به خوبي در 
جامعه نيز معرفي و عامل ترويج كتابخواني شوند، افزود: 
رسانه ها و اهل علم و فرهنگ همه تالش خود را براي 
ترويج كتابخواني در بين مردم به كار گيرند و آثار منفي 
بي توجهي به كتاب را در سرنوشت جوامع تبيين كنند.

 رييس��ي در ادامه، انتشار حقايق و مقابله با تحريف را 
از جلوه هاي جهاد تبيين دانس��ت و خاطرنشان كرد: 
كتاب نقش مهم و اساسي در روشنگري عصرها براي 
نس��ل ها دارد و مي تواند مالك مهمي براي تشخيص 

حق از باطل باشد.
 رييس��ي تاليف و نگارش مبتني بر افش��اي چهره و 
ترفندهاي دشمن را كه دشمنان  آن را نمي پسندند، 
حوزه اصلي جهاد تبيين توصيف كرد و گفت: متأسفانه 
امروز در عرصه فضاي مجازي و حتي در عرصه نش��ر 
كتاب، آثاري منتشر مي شود كه تالش دارد بدي هاي 
خاندان خائن پهلوي را تطهير و حقايق آشكار درباره 

خدمات جمهوري اسالمي و رزمندگان و مجاهدان آن 
را تحريف كند. رييس جمهور يكي ديگر از عرصه هاي 
مجاهدت  نويسندگان و محققان را ثبت و انتقال حقايق 
به نس��ل ها و عصرهاي آينده دانست و افزود: دشمن 
نمي خواهد حقيقت مجاهدت ه��ا در دفاع مقدس و 
از خودگذشتگي هاي مدافعان حرم شناخته شود؛ و 
اينكه رهبر معظم انقالب س��ردار شهيد سليماني و 
ش��هيد ابومهدي المهندس را مكتب معرفي كردند، 
براي آن بود كه مشخص شود اين شهيدان نه دو فرد 
بلكه قهرمانان جريان ساز و نماد ايستادگي و مقاومت 

هستند.
رييس��ي با بيان اينكه اين جهاد، جهادي است كه 
در آن صاحبان قلم و روش��نفكران پيشتاز هستند، 
تصريح كرد: روشنفكر حقيقي كسي نيست كه مردم 
را به فرهنگ غربي يا شرقي سوق دهد، بلكه كسي 
اس��ت كه جامعه خود را به خوبي رصد مي كند و به 
موقع به آحاد جامعه نس��بت به آسيب ها و خطرها 
هش��دار مي ده��د. رييس جمهور تاكي��د كرد: اين 
دسته از روشنفكران حقيقي، پيش و پس از پيروزي 
انقالب اس��المي، تاثيرگ��ذاري زيادي ب��ر جامعه 
داشتند و امروز نيز رويش هاي زيادي در اين زمينه 
داريم كه بايد حمايت شوند تا بتوانند حقايق را براي 

انتقال به آيندگان ثبت و ضبط كنند.

وزير خارجه روسيه در ديدار با وزير خارجه كشورمان به 
روابط مستحكم دو كشور اشاره و تاكيد كرد: مناسبات 
تهران و مسكو در همه زمينه ها رو به گسترش است و 
در حال حاضر نيز سند جامع همكاري هاي بلندمدت 
دو كشور در دست بررسي و نهايي شدن است. سرگئي 
الوروف با اشاره به افزايش چشمگير حجم مناسبات 
اقتصادي ايران و روسيه گفت: هر دو كشور در خصوص 

بسياري از مسائل بين المللي اشتراك نظر دارند.
 وي با اشاره به رايزني هاي منظم در سطوح عالي بين 
دو كش��ور افزود: در مذاكرات ام��روز درباره مذاكرات 

وين، تحوالت اوكراين، مس��اله سوريه و يمن به طور 
مفصل بحث و گفت وگو مي كنيم. به گزارش ايسنا به 
نقل از خبرگزاري اس��پوتنيك، سرگئي الوروف وزير 
امورخارجه روس��يه در اين ديدار همچنين از مواضع 
اصولي جمهوري اس��المي اي��ران درخصوص آنچه 
هم اكنون در اوكراين در حال رخ دادن است، تشكر و 
قدرداني كرد. الوروف همچنين با اشاره به مذاكرات 
وين تاكيد كرد كه گفت وگوها در پايتخت اتريش براي 
احياي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( در حالت 
نهايي قرار گرفته است. وي در ادامه اظهار داشت: من 

اطمينان دارم كه چشم اندازها حتي چشمگيرتر است، 
به ويژه با توجه به اينكه ما به مرحله نهايي براي حصول 
توافقي به منظور ازس��رگيري برجام براي حل وفصل 

وضعيت پيرامون برنامه هسته اي ايران وارد شده ايم.
وزير امورخارجه روس��يه درباره روابط دوجانبه ميان 
تهران و مس��كو ني��ز تصريح كرد: گ��ردش مبادالت 
بازرگاني ميان ايران و روس��يه در حال رشد است. دو 
كش��ور در حال آماده سازي اس��ناد جديدي هستند 
كه براي رسمي كردن سطح تازه اي از روابط طراحي 
شده اند. الوروف افزود: علي رغم وجود عوامل شناخته  

شده  با هدف اعمال فشار بر همكاري دو كشور، روابط 
تجاري ما به طور پيوسته با سرعتي بي سابقه در حال 
رشد است. سال گذشته نزديك به ۸0 درصد افزايش 
يافت و از مرز چهار ميليارد دالر گذش��ت. حس��ين 
اميرعبداللهيان وزيرامورخارجه كشورمان نيز با اشاره به 
تعميق همكاري هاي دو كشور در عرصه هاي گوناگون 
گفت: روابط ايران و روسيه فارغ از تحوالت بين المللي، 
توسعه خواهد يافت. وزيرامور خارجه كشورمان گفت: 
جمهوري اسالمي ايران همواره بر حسن روابط با روسيه 

به عنوان كشور دوست و همسايه تاكيد دارد.



گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
آمارهای اقتصادی دی ماه ۱۴۰۰ بیانگر ادامه روند کاهشی 
نرخ رشد نقدینگی برای سومین ماه متوالی در نیم سال 
دوم اس��ت.حجم نقدینگی در پایان دهمین ماه سال، به 
۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رس��یده است. به بیان دیگر، 
حجم نقدینگی در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 
۳۹.۸ درصد بیشتر شده است که نسبت به ماه های قبل، 
افت دارد.  روند کاهشی مذکور در حالی است که نرخ رشد 
حجم نقدینگی در دی ماه در شرایطی به رقم ۳۹.۸ درصد 
رسیده است که این نرخ در سه ماهه قبل یعنی مهر، آبان 
و آذر ۱۴۰۰، به ترتیب ۴۲.۸، ۴۲ و ۴۱.۴ درصد بوده است 
که بیانگر تداوم روند کاهش��ی این نرخ برای سومین ماه 
متوالی است. بررسی بخشی دیگری از آمارهای منتشر 
شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد در دی ماه امسال، 
عالوه بر افت نرخ رشد نقدینگی، تغییرات پایه پولی نیز با 
روند کاهشی همراه بوده است. به گونه ای که در دهمین 
ماه سال، پایه پولی نسبت به دی ماه سال قبل، ۳۵.۵ درصد 
رشد داشته است که در مقایسه با تغییرات ماه قبل )۳۷.۶ 
درصد(، با کاهش همراه شده است. پایه پولی نیز به رقم 
۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۳۵.۵ درصدی 
نسبت به دی ۹۹ داشته ودر ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۰ نیز رشد 

۲۳.۸ درصدی داشته است.

    اجزای نقدینگی و پول و شبه پول 
از رقم نقدینگی ۸۷۳ همت پول ب��وده که ۸۰۰ همت را 
سپرده دیداری یا حساب جاری تشکیل داده است که رشد 
باالی ۴۲ درصدی در یکسال داشته است.  همچنین ۳۶۲۸ 
همت از نقدینگی را شبه پول تشکیل می دهد که شامل 
سپرده های قرض الحسنه و دراز مدت و کوتاه مدت است. 
شبه  پول نیز رشد ۴۰ درصدی در یک سال داشته که از 

رشد۴۲ درصدی سپرده دیداری کمتر است. 
از سوی دیگر، قرض الحس��نه معادل ۲۸۲ همت با رشد 
۴۴.۴ درصدی بوده که رشد باالیی داشته است. همچنین 
۱۳۰۱ همت را س��پرده کوتاه مدت با رشد ۳۵.۷ درصد 
تشکیل داده است.  سپرده یکساله نیز به رقم ۱۰۵۶ همت 
رسید که رشد۵.۴- درصدی در یکسال داشته است و دلیل 
منفی بودن آن سرازیر شدن سپرده یکساله به سمت سپرده 
دوساله با سود باالتر است. سپرده دوساله نیز۸۷۲ همت 
اعالم شده که رشد باالی ۲۴۲ درصدی در یکسال داشت 
و با استقبال زیاد سپرده گذاران مواجه شده است و دلیل آن 
سود باالتر سپرده دوساله نسبت به سایر اقالم سپرده است.

    رشد بدهی دولتی به بانک ها 
رش��د بدهی بخش دولتی یعنی دولت و شرکت های 
دولتی به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و بانک ها به 
۶۳۶ همت در دی ۱۴۰۰ رسیده که رشد ۱۸.۸ درصد 
در یکسال داشته است.  از این رقم بدهی دولت به سیستم 
بانکی ۵۷۳ همت و بدهی شرکت های دولتی به سیستم 
بانکی ۶۳ همت است.  بدهی دولت به بانک مرکزی به 
۱۶۷ همت رسیده که رشد باالی ۴۵.۳ درصدی داشته 
است. بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی نیز ۴۴ 
همت بوده که رش��د ۳۰.۳ درصدی داشته است.  رشد 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز ۱۷۵ همت گزارش 
شده که رشد باالی ۴۶ درصدی داشته و نشان دهنده 
افزایش زی��اد بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی و اضافه 
برداشت بانک هاست.  بدهی دولت به بانک ها نیز ۴۰۶ 
همت اس��ت که رش��د ۸.۹ درصدی در یکسال داشته 
است. رشد بدهی شرکت های دولتی به بانک ها نیز ۴۰ 
درصد با رقم ۱۹ همت است. از این ارقام بدهی دولت به 
بانک های تجاری ۱۱۷ همت و بدهی بانک های تجاری 
به بانک مرکزی ۳۷ همت با رشد ۲۵۸ درصدی است.  
همچنین بدهی دولت به بانک های تخصصی ۷۵ همت 
و بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی معادل ۵۸ 
همت بوده است.  بدهی دولت به بانک های غیر دولتی نیز  
۲۱۲ همت و بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی 
معادل ۷۹ همت است. از سوی دیگر رقم مطالبات معوق، 
یا تسهیالت غیر جاری بانک ها در دی ۱۴۰۰ به رقم ۳۱۷ 
همت رسیده که معادل ۹.۶ درصد کل مانده تسهیالت 
۳۳۱۵ همت بانک هاست و نسبت به اسفند ۹۹ معادل 

۳۲ درصد رشد داشته که رشد باالیی داشته است. 

    وضعیت نقدینگی 
بر حسب عوامل موثر  بر عرضه

جزئیات منتشر شده نشان می دهد در دی ماه امسال، خالص 
دارایی های خارجی سیستم بانکی به رقم ۷۱۶۳ هزار میلیارد 

ریال رسیده است که نس��بت به دی ماه سال قبل، ۳۲.۷ 
درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی در ایستگاه نخست زمستان با رشد 
۲۴.۸ درصدی نسبت به دی ماه سال قبل، به رقم ۵۰۳۸ 
هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی های 
خارجی بانک ها و موسسات اعتباری به رقم بیش از ۲۱۲۴ 
هزار میلیارد ریال در دی ماه امسال رسیده است که نسبت 
به دی ماه سال قبل، ۵۵.۹ درصد رشد داشته است. از سوی 
دیگر، در بخش خالص دارایی داخلی مشاهده می شود که 
در اولین ماه زمستان امسال، خالص دارایی داخلی به رقم 
۳۷۸۵۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دی 
ماه سال گذشته، ۴۱.۳ درصد بیشتر شده است. براساس 
آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان 
دی ماه امسال میزان نقدینگی به ۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان 
رسیده که بیانگر رشد ۳۹.۸ درصدی است. حجم نقدینگی 
در دی ماه س��ال گذشته برابر سه هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد 
تومان و اس��فند ماه ۹۹ نیز س��ه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد 
تومان بود. رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به سال 
گذشته ۴۱.۴ درصد بود و این رقم در دی ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۸ درصد شد، بنابراین شتاب 
رشد نقدینگی ۱.۶ درصد کاهش داشت.  اقتصاد بدون رشد 
نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز 
امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت 
و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن قدر باال 
باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص های کالن 

اقتصای همچون »نرخ رشد اقتصادی« برقرار کرد.

    ضریب فزاینده 
ضری��ب فزاینده نقدینگی در پایان دی ماه امس��ال 
۷.۹۲۶ بوده که ۳.۲ درصد نسبت به دی سال گذشته 

افزایش داشته است.

    خالصه دارایی ها 
و بدهی های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان دی ماه 

به ۶۸۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رس��ید که حاکی از 
رشد ۱۴.۳ درصدی است. همچنین خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت 
به دی س��ال قبل به ۲۱۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و 
مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۴۶.۱ درصد رشد به 
۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید. البته، رقم بدهی 
دولت و ش��رکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی 
در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان و ۴۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با 

رشد ۴۵.۳ و ۳۰.۳ درصدی مواجه شده اند.

    وضعیت دارایی ها و بدهی های 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این 
بخش با ۵۰.۴ درصد رش��د نسبت به پایان دی سال قبل 

همراه بوده و به ۱۳۹۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید.
حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۱ درصد افزایش به 
۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۶ درصد افزایش 
نسبت به دی سال گذش��ته به ۴۸۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد 
تومان رسید. همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان دی ۱۴۰۰ با ۴۶.۱ 
درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

    بدهی خارجی ایران ۷ درصد کاهش یافت
میزان بدهی های خارجی ایران در پایان دی ماه ۱۴۰۰ به ۸ 
میلیارد و ۴۷۳ میلیون دالر رسید که نسبت به پایان سال 

۹۹ معادل ۷.۳ درصد کاهش داشته است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی 
ایران در پایان دی ماه ۱۴۰۰ براس��اس سررس��ید اولیه 
بدهی ها ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دالر است که ۶ میلیارد 
و ۳۷۵ میلیون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمدت 
و ۲ میلی��ارد و ۹۹ میلی��ون دالر از این میزان بدهی های 

کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ 
میلیارد و ۴۶۹ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و 
۶۱۹ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی های میان مدت 
و بلندمدت و ی��ک میلیارد و ۸۵۰ میلی��ون یورو حجم 
بدهی های کوتاه مدت اس��ت. حجم بدهی های خارجی 
ایران در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ 
میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم 

بدهی های خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.
الزم به ذکر اس��ت که نسبت بدهی های خارجی ایران به 
تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می رود و مقایسه 
شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 
با سایر کشورها نشان می دهد که ایران در زمره کشورهایی 

است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

    خالصه دارایی ها و بدهی های
 بانک های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در پایان 
دی ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است که 
نسبت به مدت مشابه سال پیش ۵۰.۱ درصد رشد نشان 
می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۱۱ 
هزار و ۸۳۰ میلی��ارد تومان بوده که ۷۰.۷ درصد افزایش 
یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره 
مورد بررسی، ۱۷۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان  بوده که به 
نسبت دی سال گذشته دارای ۵۸.۷ درصد رشد داشته و 
میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان دی 
۱۴۰۰ به ۳۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۵۸.۶ 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

    وضعیت دارایی ها و بدهی های
 بانک های تخصصی

براس��اس این گزارش، می��زان دارایی های خارجی 
بانک های تخصص��ی در پای��ان دی ۱۴۰۰ معادل 
۳۴۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان اس��ت که نسبت به 
سال قبل ۴۵.۲ درصد رش��د یافته است. جمع کل 
دارایی ه��ای بانک های تخصصی در ای��ن دوره رقم 
۱۳۱۷ ه��زار و ۸۶۰ میلیارد تومان اس��ت که ۳۱.۸ 
درصد رش��د دارد. همچنین میزان بدهی بانک های 
تخصصی به بانک مرک��زی ۵۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد 
تومان اس��ت که معادل ۳۱.۳ درصد نسبت به پایان 

آبان سال گذشته افزایش داشته است.

    بدهی های خارجی ایران
 ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دالر شد

بده��ی خارجی ایران در پایان دی امس��ال،  به رقم 
۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دالر رسیده که نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل ۱۰.۷ درصد کم شده است. 
گ��زارش جدید بان��ک مرکزی از گزی��ده آمارهای 
اقتصادی نش��ان می ده��د که می��زان بدهی های 
خارجی کشور در پایان دی ماه سال جاری به رقم ۸ 

میلیارد و ۴۷۳ میلیون دالر رسیده است.
میزان بدهی ه��ای کوتاه مدت کش��ور دو میلیارد 
و ۹۹ میلی��ون دالر و بدهی های بلن��د مدت ایران 
نیز ش��ش میلیارد و ۳۷۵ میلیون دالر اعالم ش��ده 
است. از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی 
ایران معادل هف��ت میلی��ارد و ۴۶۹ میلیون یورو 
اس��ت که پنج میلیارد و ۶۱۹ میلی��ون یورو از این 
می��زان، حجم بدهی های میان م��دت و بلندمدت 
بوده و ی��ک میلی��ارد و ۸۵۰ میلیون ی��ورو حجم 
بدهی های کوتاه مدت است. این در حالی است که 
میزان بدهی خارجی کش��ور در پایان دی ماه سال 
گذشته معادل ۹ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دالر بوده 
و میزان بدهی های کوتاه مدت کش��ور دو میلیارد و 
۷۸ میلیون دالر و بدهی ه��ای بلند مدت ایران نیز 
هفت میلیارد و ۳۰۷ میلیون دالر اعالم شده است.   
البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹ 
میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بوده و میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷۶ 
میلیون دالر بوده است.   بنابراین، میزان بدهی های 
خارجی کشور در پایان دی ماه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب 
با ۱۰.۷ و ۷.۸ درصد کاهش مواجه شده است. گفتنی 
اس��ت که بدهی خارجی مجموعه تعه��دات ایجاد 
شده در نتیجه گش��ایش اعتبار اسنادی تسهیالت 
دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای 
بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق 
فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی 

را در بر می گیرد.

يادداشت

خبر
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ادامه روند كاهش نرخ تورم
و حجم نقدینگي 

روز گذش��ته بانك مركزي 
گ��زارش وضعی��ت حجم 
نقدینگي و رش��د اقتصادي 
در ۹ ماه گذش��ته را منتشر 
كرد. براساس داده هاي آماري 
میزان نقدینگي در دي ماه 
امسال به رقم بیش از ۴۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسید كه 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد 
داشته است این در حالي است كه رشد یكساله حجم 
نقدینگي در آذرماه ۴۱.۴ درصد بود. براین اساس، آمارها 
حكایت از كاهش نرخ رشد نقدینگي دارد و این موضوع 
مي تواند به تدریج روي كاهش نرخ تورم نیزاثرگذار باشد.

مقایسه رشد حجم نقدینگي در ماه هاي گذشته نشان 
مي دهد كه از شتاب رشد حجم نقدینگي كاسته شده 
به طوري كه در دي ماه نس��بت به آذر م��اه ۱.۶ درصد 

كاهش را شاهد بودیم.
از سوي دیگر براساس اعالم بانك مركزي تولید ناخالص 
داخلي كشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در 
۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
۴.۱ و ۳.۴ درصد رشد داش��ت و تعداد قابل توجهي از 
شاخص هاي كالن اقتصاد مثبت شده و رو به بهبود است.

در سه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال 
۱۳۹۹، اقتصاد رش��د ۵.۷ درصدي را نش��ان مي دهد.

همچنین رش��د اقتصادي بدون نفت طي این سه ماه 
پاییزمعادل ۵.۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در پاییز 
بهبود بیشتري را در شاخص هاي اقتصادي شاهد بوده ایم 
و تحت تاثیر اخبار مذاكرات و بازگشت به برجام، واكنش 
ش��اخص هاي اقتصادي بهتر بوده است.  براین اساس، 
انتظار داریم كه با اقدامات انجام شده در یكسال اخیر، 
روند كاهش نرخ تورم و حجم نقدینگي ادامه داشته باشد. 
البته باید توجه داشت كه به تورم ۱۵ درصد نمي رسیم.اما 
وضعیت نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ بهتر خواهد 
بود.  براساس آمار در ماه هاي گذشته آهنگ شتاب رشد 
نرخ تورم و حجم نقدینگي كاهش یافته و در مقابل رشد 
اقتصادي نیز بهبود یافته است. با توجه به واكسیناسیون 
گسترده اي كه انجام شد انتظار داشتیم جامعه و فضاي 
اقتصاد از اپیدمي كرونا فاصله بگیرد و كسب و كارها رونق 
یابد و شاهد رشد اقتصادي در كشور باشیم كه این اتفاق 
رخ داد. در كنار رشد اقتصادي بدون نفت، رشد اقتصادي 
با نفت نیز رشد داشت و حتي از آن نیز پیشي گرفت كه 
نتیجه افزایش فروش و افزایش قیمت نفت است. افزایش 
فروش نفت به دلیل سهل گیري امریكا نیست بلكه نتیجه 
افزایش بهاي نفت و شوك عرضه اي است كه به دالیل 
مختلف رخ داده است. انتظار مي رفت در آبان ماه حجم 
نقدینگي روند كاهنده اي داشته باشد، زیرا در این ماه ها 
كه كنترل ترازها نسبت به گذشته جدي تر شد بر كاهش 
حجم نقدینگي تاثیر گذاش��ت. در ماه هاي گذشته به 
دلیل ثبات نسبي ارز و كاهش فشار هزینه تورم ماهیانه 
هم بهبود یافته و خلق نقدینگي كنترل شده است. در 
شرایطي كه كشور كسر بودجه باال و رشد پایه پولي دارد 
و مي خواهیم تورم افزایش نیابد كنترل ترازنامه اقدام 
مناسبي است، زیرا به طور مستقیم حجم نقدینگي را 
هدف مي گیرد. این رفتار مناسب در كشور انجام شد و 
نتیجه اي كه انتظار مي رفت به دست آمد.انتظار داریم 
روند تخلیه تورم و نقدینگي همچنان ادامه داشته باشد.

سهم باالي بانك هاي بزرگ
از تراكنش هاي بانكي 

بانك هاي ملت، ملي، س��په، صادرات، كشاورزي، 
تجارت، پارسیان، سامان و رفاه بیشترین سهم را از 
تعداد تراكنش هاي شبكه پرداخت در دومین ماه 
زمستان داش��ته اند.  اكنون مدت هاست كه شبكه 
پرداخت بانكي ایران یك دس��ت شده و از اینرو به 
راحتي مي توان با رصد اطالع��ات و داده ها به آمار 
پرداخت هاي بانكي و بین بانكي دست یافت. یكي 
از ای��ن آمارها، تعداد و مبل��غ تراكنش هاي بانكي 
در ش��بكه پرداخت و سهم هر بانك پذیرنده از این 
مبادالت اس��ت. بررسي آمار س��هم بازار هر یك از 
بانك هاي پذیرنده از تع��داد و مبلغ تراكنش هاي 
ش��بكه پرداخت در بهمن ماه ۱۴۰۰ حاكي از آن 
اس��ت كه بانك ملت ب��ا س��هم ۱۹.۶۶ درصدي از 
تعداد تراكنش ها و س��هم ۱۹.۴۴ درصدي از مبلغ 
تراكنش ها، همچنان با اختالف زیاد، باالترین سهم 
از پذیرش تراكنش هاي ب��ازار را به خود اختصاص 
داده و در جایگاه نخس��ت در بی��ن تمام بانك هاي 
پذیرنده قرار گرفته است. پس از بانك ملت به ترتیب 
بانك هاي ملي، سپه، صادرات، كشاورزي، تجارت، 
پارسیان، سامان و رفاه كارگران بیشترین سهم را از 
تعداد تراكنش ها و بانك هاي ملي، صادرات، سپه، 
تجارت، كش��اورزي، سامان و رفاه، بیشترین سهم 
را از مبلغ تراكنش هاي ش��بكه پرداخت داشته اند. 
از یك طرف همانطور كه در جدول زیر مش��اهده 
مي كنید بررسي سهم تعدادي بانك هاي پذیرنده 
از كل بازار تراكنش هاي هر یك از ابزارهاي پذیرش 
در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه: باالترین سهم 
تعدادي از تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي 
به ترتیب به بانك هاي ملت )۱۹.۱۵ درصد(، ملي 
)۱۵.۱۴ درصد(، س��په )۱۰.۵۰ درصد( و صادرات 
)۸.۲۹ درصد( تعلق دارد. باالترین سهم تعدادي از 
تراكنش هاي ابزار پذیرش اینترنتي به بانك هاي ملي 
ایران )۲۴.۰۳ درصد(، ملت )۱۶.۷۰ درصد(، سامان 
)۱۲.۱۷ درص��د( و آینده )۸.۴۸ درصد( اختصاص 
داشته  است. باالترین سهم تعدادي از تراكنش هاي 
ابزار پذیرش موبایلي به بانك ه��اي ملت )۳۸.۱۳ 
درصد(، آینده )۲۶.۸۹ درصد(، اقتصاد نوین )۱۳.۵۵ 

درصد( و ملي )۷.۳۷ درصد( تعلق دارد.
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افزایش قیمت طال و سكه به دنبال رشد تقاضاي شب عید 
گروه بانك و بیمه |

روز سه شنبه، ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ قیمت دالر در بازار 
آزاد به ۲۶۲۰۰ تومان رسید و با اعالم هر اونس جهاني 
طال به قیمت ۱۹۳۰ دالر، س��كه با افزایش ۱۰۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذش��ته، به ۱۲ میلیون و ۵۷۰ 

هزار تومان رسید.
س��كه تمام بهار آزادي طرح قدیم نی��ز با قیمت ۱۲ 
میلی��ون و ۱۵۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین 
نیم سكه بهار آزادي هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سكه یك 
گرمي ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه 
بر ای��ن، در بازار طال نیز نرخ هر گ��رم طالي ۱۸ عیار 
به یك میلیون و ۲۳۲ هزار تومان رس��ید و قیمت هر 
مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۳۴۰ هزار تومان شد.اونس 
جهاني طال نیز با قیمت یك هزار و ۹۳۰ دالر و ۳۵ سنت 

معامله شد. رشد بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ 
روسیه و اوكراین ركورد جدیدي را ثبت كرد و این امر بر 
قیمت انواع سكه و طال در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته 
و موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل كشور شده 
است. سكه طرح جدید در هفته هاي اخیر در كانال ۱۱ 

و ۱۲ میلیون تومان نوسان داشته است.

    مقاومت قیمت دالر
 در كانال ۲۴ هزار تومان 

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، ۲۴ اسفندماه( 
با ۳۴۹ تومان افزایش نس��بت به روز گذشته، ۲۴ هزار و 
۷۶۳ تومان معامله شد.قیمت فروش یورو با افزایش ۴۳۱ 
توماني نسبت به روز گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۴۰ تومان 
بود.قیم��ت خرید هر دالر ۲۴ ه��زار و ۵۱۷تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۷۶۱ تومان اعالم شد.عالوه 

بر این، بهاي خرید دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۵۵ 
تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۲۷۴ تومان بود.این در 
حالي است كه نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۴۱۲ 
تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۶ هزار و ۶۵۲ تومان اعالم شد.

همچنین در س��امانه نیما در معامالت، حواله یورو به 
قیمت ۲۶ هزار و ۲۸۹ توم��ان فروخته و حواله دالر به 
بهاي ۲۳ هزار و ۹۴۳ تومان معامله شد. افزایش قیمت 
دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي امسال شروع شد و 
از خردادماه وارد كانال ۲۶  هزار تومان شد. نوسان قیمت  
دالر در صرافي هاي بانكي ادامه داشت و به طور مشخص 
در ۲۴ آذرماه در كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در 
روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز نیز سیر نزولي را شروع 
كرد، به این صورت كه پس از ۶ ماه وارد كانال ۲۶ هزار 
تومان ش��د و در آخرین روزهاي دي ماه )۲۷ دي ماه( 
دوباره به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. البته نرخ دالر 

از ۱۷ بهمن ماه در كانال ۲۴ هزار تومان نوسان دارد. در 
حالي كه سوددهي اوراق قرضه دولت امریكا در آستانه 
افزایش احتمالي نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش 
یافته و در شرایطي كه امیدها به پیشرفت در مذاكرات 
آتش بس بین اوكراین و روسیه سبب كاهش اشتها براي 
سرمایه گذاري در بازار طال شده است، قیمت فلز زرد روز 
سه شنبه شاهد كاهش بود. قیمت هر اونس طال با ۰.۹۵ 
درصد كاهش به ۱۹۳۲ دالر و ۴۳ سنت رسید. قیمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحویل در ماه آوریل هم 
با ۱.۳۵ درصد كاهش به ۱۹۳۴ دالر و ۳۰ سنت رسید. 
س��وددهي اوراق قرضه دولت امریكا روز دوشنبه و در 
آس��تانه افزایش احتمالي نرخ بهره توسط فدرال رزرو 
به باالترین رقم ۲ سال و نیم گذشته رسید. احتماال در 
پایان نشست این هفته بانك مركزي امریكا نرخ بهره 
براي اولین بار طي ۳ سال گذشته افزایش خواهد یافت. 

طال به ش��دت نس��بت به هرگونه افزایش نرخ بهره در 
امریكا حساس است زیرا افزایش نرخ بهره هزینه فرصت 

سرمایه گذاري در بازار طال را باال مي برد.
هیات هاي مذاكره كننده روسي و اوكرایني روز دوشنبه 
چهارمین دور مذاكرات خود را به صورت ویدئویي انجام 
دادند اما هنوز هیچ پیش��رفتي در این دور گزارش نشده 
است. قرار است گفت وگوها هم ادامه پیدا كند. قیمت فلز 
پاالدیوم كه در تولید خودروهاي سازگار با محیط زیست 
اس��تفاده باالیي دارد پس از كاهش بیش از ۱۵ درصدي 
در جلسه قبل نیز یك درصد افت كرد و به ۲۳۶۳ دالر و ۶ 
سنت رسید. شركت معدني نورنیكل روسیه، بزرگ ترین 
سهامدار شركت آربي س��ي تي وي این كشور روز شنبه 
اعالم كرد این شركت توانسته راه هاي جایگزیني را براي 
عرضه پاالدیوم تولیدي خود به بازارهاي جهاني با وجود 
مشكالت لجستیكي ناشي از تحریم هاي غرب پیدا كند.
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سال ۱۴۰۰ سال پرباري براي بورس كاالي ايران بود و 
اين بورس همچون سال هاي گذشته با تحوالت مثبت 
زيادي همراه شد اما از جمله مهم ترين تحوالت بورس 
كاالي ايران در سال گذش��ته را مي توان آغاز خروج 
از قيمت گذاري دس��توري صنعت سيمان و زنجيره 
فوالد عنوان كرد به گونه اي كه در اين سال خروج از 
قيمت گذاري دستوري با عرضه سيمان در بورس كاال 
كليد خورد و بعد از مدت ها ب��راي اولين بار با عرضه 
گسترده شركت هاي سيماني در روز ۹ خرداد ماه در 
بورس كاالي ايران، اين صنعت خاكس��تري از نظام 

قيمت گذاري دستوري رهايي يافت.
در ادامه و با اعتراض گسترده مسووالن و فعاالن حاضر 
در بازار سرمايه نس��بت به قيمت گذاري دستوري، 
حذف اين ن��وع قيمت گذاري از آغاز ب��ه كار دولت 
سيزدهم در دس��تور كار تيم اقتصادي قرار گرفت و 
اقدامات مثبتي در راستاي لغو هر چه سريع تر اين نوع 

قيمت گذاري در اكثر محصوالت به كار گرفته شد.
بر اين اس��اس طرح حذف قيمت گذاري دستوري با 
عرضه كامل سيمان در بورس كاال، رنگ واقعيت به 
خود گرفت و پس از تصميم دولت مبني بر عرضه كل 
سيمان كشور در بورس كاال كه با ابالغيه نهم شهريور 
ماه امسال از سوي وزارت صمت اجرايي و اثرات خروج 
صنعت سيمان از نظام قيمت گذاري دستوري در رشد 
عرضه ها و تعادل بازار نمايان شد، اين بار دولت تصميم 
گرفت در گام دوم در راس��تاي حذف قيمت گذاري 
دستوري از اقتصاد، كل زنجيره توليد فوالد را به سمت 

بورس هدايت كند.
به اين ترتيب در ارديبهشت ماه امسال عرضه زنجيره 
فوالد در بورس كاال تكميل ش��د به طوري كه در اين 
م��اه عرضه محصوالت زنجيره فوالد از س��نگ آهن 
گرفته تا محصوالت فوالدي تكميل و هدف گذاري 
سياس��ت گذاران ب��راي ايجاد يك زنجيره ش��فاف 
مبادالتي در بخش فوالد و معدن كشور محقق شد. 
از س��وي ديگر بورس كاالي ايران در ارديبهشت ماه 
شاهد نخستين عرضه آهن اسفنجي بعد از دو سال 
بود ضمن اينكه پذيرش و عرضه هاي س��اير زنجيره 
باالدستي نظير گندله، كنس��انتره و سنگ آهن نيز 

رونق گرفت.
الته��اب بازار ف��والد ايران در س��اليان اخي��ر كه با 
فش��ار به مصرف كننده نهايي محصول هاي فوالدي 
همچون ميلگرد، شرايط را بسيار ملتهب كرده بود، 
بايد مصداق��ي از هرج ومرج ه��ا در بازارهاي كااليي 
دانست. زنجيره صنعت فوالد در سه بخش باالدست، 
ميان دست و پايين دست فعاليت مي كند كه بخش 
مياني آن و اخيراً بخش پايين دست محصوالت خود 
را در بورس كاال به فروش مي رس��انند. اما بخشي از 
محصوالت باالدست همچنان گرفتار قيمت گذاري 
دستوري است. البته دولت فعلي تصميم گرفته همه 
محصول هاي صنعت فوالد )از ابتدا تا انتهاي زنجيره( 
در بورس كاال به فروش برسد و اين بدان معناست كه 
بر اساس قانون فرآيند قيمت گذاري از ابتدا تا انتهاي 

زنجيره براساس مكانيزم عرضه و تقاضا خواهد بود.
در اين راس��تا س��يد رضا فاطمي امين وزير صنعت، 
معدن و تجارت اعالم ك��رده كه دولت با بهره گيري 
از ۲۵ ابزار معامالتي بورس كاال درصدد است تا كل 
زنجيره توليد كاالهاي پايه را در بورس كاال عرضه و 
زمينه شفافيت و حذف سهميه بندي را در مبادالت 
كااليي كش��ور مهيا كند. به گفته وي، وزارت صمت 
رصد كامل اطالعاتي از زنجيره فوالد را دنبال مي كند 
تا تم��ام توليدات مقاطع فوالدي، ش��مش و س��اير 
محصوالت در بورس عرضه و در سامانه جامع تجارت 

ثبت شود و رانت ها و چند قيمتي بودن فوالد از اين 
طريق از بين برود.

همچنين در سال ۱۴۰۰ قراردادهاي كشف پرميوم 
فل��زات در بورس كاال نيز آغاز ب��ه كار كرد به طوري 
كه با تدبير وزارت صمت و در راس��تاي استفاده اين 
وزارتخانه از ابزارهاي نوين مالي بازار سرمايه در تأمين 
مالي، پوش��ش ريس��ك توليد و همينطور مديريت 
هوشمند بازارهاي كااليي، در آبان ماه شاهد اجرايي 
شدن طرح ويژه اين وزارتخانه از طريق قراردادهاي 
كش��ف پريميوم محصوالتي همچ��ون مس كاتد، 
شمش فوالد، تختال بوديم با اين رويداد ضمن اينكه 
خريداران از رسيدن به كاال و تأمين به موقع خوراك 
مورد نياز خود اطمينان حاصل مي كنند، فروشندگان 
نيز از ف��روش محصوالت خود در تاريخ سررس��يد 

مطمئن مي شوند.
از ديگر رويدادهاي مهم بورس كاال در س��ال ۱۴۰۰ 
مي توان به آغ��از راه اندازي معامالت آتي مس كاتد، 
معامالت گواهي س��پرده مس كاتد و گواهي سپرده 

ميلگرد اشاره كرد.
در كنار اين رويدادها افزايش حجم و ارزش معامالت 
ب��ورس كاالي ايران در اين س��ال نيز قابل توجه بود 
به طوري كه عالوه بر رشد چشمگير معامالت سيمان، 
آهن اسفنجي، س��نگ آهن و بسياري از محصوالت 
ديگر مي توان به ركوردشكني حجم و ارزش معامالت 
بازار فيزيكي بورس كاال اشاره كرد به طوري كه بيش 
از ۷۰ ميليون تن انواع كاال به ارزش بيش از 6۰۰ هزار 

ميليارد تومان در اين بازار مورد معامله قرار گرفت.
عرضه زنجيره توليد محصوالت فوالدي در بورس كاال 
نيز ديگر اقدام مثبتي بود كه طي سال جاري در بورس 
كاالي اي��ران انجام گرفت. اي��ن كار به منظور ايجاد 
توازن و ش��فافيت، از رويكردهاي ويژه وزارت صمت 
در ماه هاي اخير بوده است كه به كارگيري ابزارهاي 
مالي بورس كاال در راستاي تأمين بدون دغدغه مواد 
اوليه توليد نيز از بخش هاي مهم اين رويكرد و الگوي 

جديد به شمار مي رود.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه عده اي از افراد و فعاالن 

بازار فوالد بنا به داليل مختل��ف اقدام به مخالفت با 
عرضه زنجيره توليد محص��والت فوالدي در بورس 
كاال مي كنند. طبيعتًا عرضه محصوالت فوالدي در 
بورس كاال مزاياي فراوان��ي دارد و جلوي رانت هاي 
بسياري را خواهد گرفت، اما شاهد مخالفت ها با اين 
اتفاق از س��وي عده از افراد هستيم. اميد مي رود كه 
عرضه زنجيره توليد محصوالت فوالدي براي س��ال 
آينده با جديت بيشتري دنبال شود و همانند عرضه 
سيمان كه در جلوي رانت هاي فراوان را گرفت، بتواند 

به مشكالت اين حوزه كمك كند. 
معامالت آتي مس كه از ۲۷ آذرماه سال جاري آغاز 
شد، از مزايايي مانند كشف روزانه و بهتر قيمت مس 
به همراه امكان پوشش ريسك قيمتي براي فعاالن 
بازار اين محصول برخوردار بود. اين اتفاق با استقبال 
فعاالن بازار فوالد همراه شد؛ به طوري كه در ۹ ماهه 
نخست امس��ال، معامله گران ۵۸ قرارداد آتي مس 
كاتد به عنوان محصول تازه وارد بازار را با دوره تحويل 
بهمن ماه ۱۴۰۰ منعقد كردند و ارزش ۱۴.۴ ميليارد 

ريالي را به ثبت رساندند.
عرضه سيمان در بورس كاال كه از اوايل سال جاري 
آغاز شد را شايد بتوان مهم ترين و البته سنگين ترين 
اقدام بورس كاال عليه رانت و قيمت گذاري دستوري 
ناميد. ورود س��يمان به بورس كاال كه همواره حرف 
آن به ميان مي آم��د و به واقعيت تبديل نمي ش��د، 
با تالش هاي س��ازمان بورس از اوايل س��ال جاري 
به واقعيت پيوس��ت.در آن مقطع ني��ز مخالفت ها و 
تالش هاي گسترده اي براي لغو ورود سيمان به بورس 
انجام گرفت، اما جديت موجود در ميان اركان سازمان 
بورس و وزارت صمت موجب ورود سيمان به بورس 

كاال و حذف رانت از اين صنعت شد.
به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، هم اكنون 
كل سيمان توليدي كشور به صورت هفتگي در بورس 
كاال عرضه مي ش��ود و عرضه فوالد نيز رو به افزايش 
است و با عرضه كل زنجيره توليد فوالد در بورس كاال 
شاهد رونق توليد در صنعت فوالد خواهيم بود. يكي از 
مزيت هاي بزرگ عرضه كاالها در بورس، نمايان شدن 

هرگونه مشكل در فرآيند عرضه و تقاضا است كه اين 
موضوع قدرت واكنش سريع به سياست گذاران براي 
تنظيم بهينه بازار را مي دهد.در بحث تس��هيل روند 
ورود كاالي مختلف به بورس كاال نبايد به راحتي از 
كنار نقش ويژه وزارت صمت گذشت. وزارت صمت 
در ماه هاي اخير با تمام قوا در كنار بورس كاالي ايران 
ايستاده و اين دو نهاد پا به پاي يكديگر كمر به نابودي 
رانت و البته، قيمت گذاري دس��توري بس��ته اند. به 
جرات مي توان گفت كه يكي از چالش ها و موانع بزرگ 
توليد كشور در سال هاي اخير، موضوع سهميه بندي 
كاالها بوده اس��ت كه در دولت س��يزدهم با جديت 
وزارت صمت، اين معضل بزرگ در حال حذف شدن 
از اقتصاد است. جواد حسيني كيا، عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجل��س در اين مورد مي گويد: طي 
چند سال گذش��ته با اعمال قيمت گذاري دستوري 
و ش��دت و ضعف اين سياست در برهه هاي مختلف، 
شرايط براي بروز فس��اد و رانت در بازارها فراهم شد 
ام��ا اكنون سياس��ت گذاران و قانون گ��ذاران متفق 
القولند كه با حذف قيمت گذاري دستوري و عرضه 
كامل كاالهاي پايه در بورس كاال، بساط سفره رانت 
برچيده ش��ود.كنار رفتن رانت هاي چندين ساله و 
شيفت بازارهاي غيرشفاف به تاالر شيشه اي بورس، 
باعث اعتراض و گاليه برخي فعاالن بازار مي شود كه 
اگر وزارت صمت بتواند با يك رويكرد همه جانبه اين 
مسير سخت يعني ايجاد شفافيت در كل زنجيره فوالد 
را براي مدت كوتاهي عملياتي كند، به گزاره اصلي كه 
بورس كاال جزو بسترهاي مطمئني است كه مي تواند 
به تخصيص بهينه منابع كمك كند، نزديك مي شويم. 
در مكانيزم شفاف بورس  كاال، بازارها تابعي از عرضه 
و تقاضا هس��تند و سياست گذار با سيگنال دريافتي 
درست تنها به دنبال ايجاد مكانيزم هايي براي سهولت 
محيط كس��ب وكار خواهد بود. س��رمايه گذار هم با 
دريافت س��يگنال هاي صحيح به دور از دخالت هاي 
گاه و بيگاه دولت در شرايط رقابتي به دنبال باالبردن 
كيفيت محصول هايش و پايين آوردن هزينه نهايي 

توليد براي باالبردن حاشيه سود بيشتر خواهد بود.
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عرضهكاالهايپايهاي
دربورسكاال

مجلس طرحي را در دستوركار دارد كه به واسطه آن 
قرار است تنظيم گري در بازارهاي كااليي اصالح شود. 
كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داده اين طرح 
در روزهاي آخر سال در اين كميسيون به رأي گذاشته 
ش��ود. به گفته سيدجواد حس��يني كيا نايب رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس براس��اس اين 
طرح براس��اس اين طرح تمامي محصوالت زنجيره 
توليد كاالهاي پايه اي مانند فوالد، پتروشيمي و... در 
بورس كاال عرضه مي شود و مازاد آن براي صادرات در 
نظر گرفته خواهد شد در واقع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بايد توليدكنن��دگان را ملزم به عرضه اين 
محصوالت در بورس كاال كند.نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفت: براساس طرح اصالح 
سياس��ت هاي تنظيم بازار با رويكرد توسعه، توليد و 
نظارت بر كاالهاي پايه اي، تمامي محصوالت زنجيره 
توليد كاالهاي پايه اي مانند فوالد، پتروشيمي و... در 
بورس كاال عرضه مي ش��ود و مازاد آن براي صادرات 
در نظر گرفته خواهد شد. سيدجواد حسيني كيا در 
تشريح نشست كميسيون صنايع و معادن مجلس، 
گفت: دس��توركار امروز كميسيون صنايع و معادن 
مجلس، بررس��ي طرح اصالح سياست هاي تنظيم 
بازار با رويكرد توس��عه، توليد و نظ��ارت بر كاالهاي 
پايه اي با حضور مس��ووالن دس��تگاه هاي اجرايي 
ذيربط و نمايندگان مرك��ز پژوهش ها بود.نماينده 
مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي افزود: براساس 
اين طرح تمامي محصوالت زنجيره توليد كاالهاي 
پاي��ه اي مانند فوالد، پتروش��يمي و... در بورس كاال 
عرضه مي شود و مازاد آن براي صادرات در نظر گرفته 
خواهد ش��د در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بايد توليدكنندگان را ملزم به عرضه اين محصوالت در 
بورس كاال كند.اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
اضافه كرد: با تحقق اين مهم رصد مناسبي بر زنجيره 
كاالهاي پايه اي صورت مي گيرد، از سوي ديگر بازار 
اين كاالها تنظيم و قيمت ها منطقي خواهد شد.نايب 
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: 
در نشست پيشنهادات مجموعه هاي مختلف مانند 
وزارت صمت، مركز پژوهش ها و... اس��تماع ش��د و 
راي گيري درباره اين طرح به جلس��ه آينده موكول 
شد.وي تصريح كرد: طرح اصالح سياست هاي تنظيم 
بازار با رويكرد توس��عه، توليد و نظ��ارت بر كاالهاي 
پاي��ه اي، بازار فوالد، پتروش��مي و... را س��اماندهي 
مي كند و نگراني هايي مانند عرضه محدود اين كاالها 
را از بين خواه��د برد.مجلس از مدت ها پيش با ارايه 
طرحي به دنبال سياست هاي تنظيم بازار با رويكرد 
توس��عه، توليد و نظارت بر كاالهاي پايه اي اس��ت. 
براساس طرح كميس��يون صنايع و معادن مجلس، 
تمامي محصول هاي زنجيره توليد كاالهاي پايه اي 
در بورس كاال عرض��ه و مازاد آن ب��راي صادرات در 
نظر گرفته مي شود. پيش تر رضا فاطمي امين، وزير 
صمت هم از اصالح ساختار بازار كاالهاي پايه با حذف 
قيمت گذاري دستوري در بستر بورس كاال خبر داده 
بود. اكنون به نظر ميرسد طرح مجلس و سياست هاي 

جديد دولت در آستانه ورود به فاز جديدي است.

مهلتخروجوانتقالسكه
باسررسيداسفند

مديريت توس��عه بازار فيزيكي ب��ورس كاال از مهلت 
خروج يا انتقال س��كه طالي موجود در خزانه بانك 
رفاه و خزانه بانك صادرات در نماد معامالتي گواهي 
س��پرده كااليي با زمان سررسيد اس��فند خبر داد.

مديريت توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران در 
اطالعيه جديد خود اع��الم كرد: نمادهاي معامالتي 
گواهي سپرده كااليي سكه طالي خزينه بانك رفاه 
و بانك صادرات با سررسيد اس��فند ۱۴۰۰ در پايان 
جلسه معامالتي روز چهارش��نبه ۲۵ اسفند )فردا( 
متوقف مي شود. بدين ترتيب گواهي هاي مزبور، ديگر 
قابليت معامله را در بورس كاال ندارد.براساس اطالعيه 
منتشره و مطابق ماده ۵۱ دستورالعمل پذيرش انبار 
و صدور، معامله و تسويه گواهي سپرده كااليي مهلت 
زماني تا پايان روز شنبه ۳۱ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ 
به دارندگان گواهي سپرده كااليي با تاريخ سررسيد 
مزبور داده مي ش��ود تا با مراجعه به خزانه و پرداخت 
هزينه هاي انبارداري، نس��بت به تحويل كاالي خود 
اقدام كرده يا از طريق كارگ��زار ناظر، فرآيند مربوط 
به انتقال مالكيت گواهي س��پرده كاالي��ي از نماد با 
سررسيد قديم به نماد با سررسيد جديد را انجام دهند.

بنا بر اطالعيه اعالمي، در صورت ع��دم اقدام دارنده 
گواهي س��پرده كااليي يا نماينده قانوني وي پس از 
مهلت مذكور، بانك خروج نهاي��ي كاال را ثبت كرده 
و متعاقبا تضامين توديع شده توسط سپرده گذاري 
مركزي آزاد و به بانك مسترد مي شود.اطالعات نمادها 
و معامالت گواهي سپرده كااليي در سايت مديريت 
فناوري بورس تهران در قسمت بورس كاال و سربرگ 

گواهي سپرده كااليي قابل مشاهده است.

رايگيريطرحاصالح
بازارهايكاالييدرمجلس

لطف اهلل سياهكلي، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس هم در گفت وگو با فارس با اشاره اينكه طرح 
مجلس در يك ماده واحده، دو بند و سه تبصره تهيه 
شده است، مي گويد: كاالهايي كه مشمول ورود به 
بورس كاال مي شوند از سوي كميته متشكل از وزير 
صنعت، معاون امور معدني اين وزارتخانه، وزراي نفت 
و جهاد كشاورزي به تناسب موضوع، اتاق بازرگاني 
و وزير اقتصاد احصا ش��ده است. به گفته سياهكلي 
در مجلس، روي اين طرح جمع بندي الزم صورت 
گرفت و اگر ايرادات شوراي نگهبان به بودجه ۱۴۰۱ 
در دستور كار روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هفته 
جاري مجلس نباش��د، روز سه شنبه در كميسيون 

صنايع براي اين طرح رأي گيري مي شود.

تنوععرضههادربورسكاال
تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي ايران 
سه شنبه ۲۴ اسفندماه ميزبان عرضه ۷۹ هزار و ۱۷۴ 
تن ميلگرد، ۸ هزار و ۵۰۹ تن تيرآهن، ۱۰ هزار تن 
آهن اسفنجي، ۳ هزار تن ورق گالوانيزه، ۲ هزار تن 
شمش بلوم، يك هزار تن كك متالورژي و يك هزار 
و ۱66 تن نبشي و ۳۰۰ تن ناوداني است.به گزارش 
»كاالخبر«، 6۳ هزار و ۱۷۲ تن مواد پليمري، مواد 
ش��يميايي، قير، گوگرد و PDA TAR نيز در تاالر 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي عرضه مي شود. تاالر 
حراج باز بورس كاال نيز ميزبان عرضه ۱۵ هزار تن 
وكيوم باتوم، ۳ هزار تن اس��تايرن منومر، ۲۸۰ تن 
TDI و ۱6۲ تن متيلن دي فنيل دي ايزوسيانات 
است. تاالر صادراتي در اين روز عرضه ۲۰ هزار و ۳۴۰ 
تن قير را تجربه مي كند. بازار فرعي بورس كاال هم 
شاهد عرضه ۲ هزا ر و ۴۰۴ تن تسمه فوالدي، دي 
اكتيل فتاالت و كنسانتره ايلمنيت است. در مجموع 
۲۰۹ هزار و ۵۰۷ تن انواع كاال در تاالرهاي مختلف 

بورس كاالي ايران عرضه مي شود.

دربورسانرژيچهگذشت؟
بورس انرژي ايران سه ش��نبه ۲۴ اس��فندماه ۱۴۰۰ 
ميزبان عرضه بي��ش از ۷۹ هزار و ۳۸6 ت��ن فرآورده 
 »MTBE« هيدروكربوري بود. به اين ترتيب كاالهاي
ش��ركت پتروش��يمي بندر امام، »آيزوريس��ايكل«، 
»آيزوفي��د«، »بلندينگ نفتا ح��الل۴۱۰«، »حالل 
۴۰۴« و »نفتاي سنگين تصفيه نشده« شركت پااليش 
نفت ش��يراز، »برش س��نگين«، »گاز مايع صنعتي« 
شركت پتروشيمي بندر امام، »پنتان پالس« شركت 
پتروش��يمي پارس و »رافيني��ت«، »ريفورميت« و 
»هيدروكربن سنگين« ش��ركت پتروشيمي بوعلي 
سينا در رينگ داخلي و »برش سنگين« و »رافينت« 
شركت پتروشيمي نوري، »رافينيت«، »ريفورميت« و 
»هيدروكربن سنگين« شركت پتروشيمي بوعلي سينا 
و »MTBE عمده« شركت پتروشيمي شيمي بافت 
در رينگ بين الملل بورس انرژي ايران عرضه مي شود.

بورس انرژي ايران ديروز نيز شاهد دادوستد بيش از ۱۹ 
هزار و 6 تن فرآورده هيدروكربوري به ارزش سه هزار و 
۸۳۹ ميليارد و ۲۰۵ ميليون و ۲۳۹ هزار ريال در بازار 
فيزيكي بود.در معامالت روز گذشته »آيزوريسايكل« 
ش��ركت پااليش نفت اصفه��ان، »آيزوريس��ايكل« 
شركت پااليش نفت تهران، »برش سنگين« شركت 
پتروشيمي تبريز، »برش سنگين« شركت پتروشيمي 
جم، »حالل ۴۰۰«، »ح��الل ۴۰۲« و »حالل ۵۰۳« 
ش��ركت پااليش نفت اصفهان، »متانول« ش��ركت 
پتروش��يمي زاگرس، »متانول« شركت پتروشيمي 
شيراز، »متانول« شركت شركت متانول كاوه، »حالل 
۴۰۲« ش��ركت پااليش  نف��ت تبريز، »س��ي اس او« 
شركت پااليش نفت شازند و »نيتروژن مايع« شركت 
فجر انرژي خليج ف��ارس در رينگ داخلي و »ته مانده 
تصفيه شده برج تقطير )ATR-۱۴۰( « شركت پااليش 

نفت شازند در رينگ بين الملل دادوستد شد.

صعودشاخصكلبورستهران
برپايه معامالت آخرين سه ش��نبه س��ال ۱۴۰۰، 
بيش از ۸ ميليارد و ۴۵ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۴۸ هزار و ۸۳۸ ميليارد ريال 
در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.شاخص 
بازار اول افزايش ۳ هزار و ۳ واحدي و شاخص بازار 
دوم، افزاي��ش يك ه��زار و ۳۸۳ واحدي را تجربه 
كردند.گروه در جريان معامالت خودرو با ۵۰ هزار 
و ۲۰۱ معامله به ارزش ۴ هزار و ۲۸۳ ميليارد ريال 
در صدر گروه هاي بورسي نشست. همچنين، گروه 
فلزات اساسي با ۲۵ هزار و ۵66 معامله به ارزش ۲ 
هزار و ۵۷6 ميليارد ريال، گروه فرآورده هاي نفتي 
با ۲۳ ه��زار و ۸۳۰ معامله به ارزش ۲ هزار و ۲۴۴ 
ميليارد ريال، گروه كاني فلزي با ۱۷ هزار و ۱۴۷ 
معامله به ارزش يك ه��زار و ۳۰۱ ميليارد ريال و 
گروه بانك ها با ۱۴ هزار و ۵6 معامله به ارزش يك 
هزار و ۲6۳ ميليارد ريال در صدر برترين گروه ها 
ق��رار گرفتند.ش��اخص كل فراب��ورس با كاهش 
۱۰ واحدي به رقم ۱۸ هزار و ۱۲۹ واحد رس��يد. 
همچنين، در روز سه شنبه بيش از ۲ ميليارد و ۷۴۹ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۰ 

هزار و ۳۱۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

بازارسرمايه
زيرچترنظارتيهوشمند

يكي از دغدغه هاي فعاالن بازار س��رمايه، سهامداران و 
مسووالن به ويژه رييس قوه قضاييه در ماه هاي گذشته 
افزايش و عمق بخش��يدن به نظارت بر فعاليت بازار در 
بخش هاي مختلف و پيشگيري از وقوع تخلفات بوده 
است.سازمان بورس و اوراق بهادار هم در راستاي كاهش 
دغدغه مندي بخش هاي مختلف در راس��تاي تقويت 
نظارت و پايش بازار گام برداش��ته و امروز از سامانه اي 
رونمايي كرد كه مي تواند به صورت دقيق و موشكافانه 
بر فعاليت هاي بازار سرمايه، اشخاص حقيقي و حقوقي 
نظارت داشته باشد.سامانه هوشمند پايش و نظارت بازار 
سرمايه؛ سامانه اي مجهز به پنج سامانه قدرتمند از جمله 
نظارتي، پايش، بررسي، آماري است كه در لحظه امكان 
پايش و بررسي و نظارت بر فعاليت هاي جاري در بازار 
سرمايه را دارند.در اين سامانه بومي، امكان ارسال هشدار 
تخلفات، گزارش گيري لحظه اي، دسترسي به آرشيو 
معامالت و تراكنش هاي همه اشخاص و نماد ها به صورت 
آنالين و تاريخي فراهم ش��ده است.سامانه هوشمند 
پاي��ش و نظارت بازار س��رمايه قابلي��ت طراحي و 
پياده سازي انواع گزارش هاي مورد نياز ناظران بازار 
را داشته و به طور مداوم در دستور كار ارتقا، گسترش 
و به روزرساني است.اين سامانه مي تواند با پوشش 
همه جانبه فعاليت اش��خاص حقيق��ي و حقوقي؛ 
گامي موثر در جهت حمايت از سهامداران و كاهش 

تخلفات و همچنين شفاف سازي بازار بردارد.

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

1400 سال  پربار بورس كاال

حذفقيمتگذاريدستوريازمسيربورسكاال
سيد رضا فاطمي امين در نشست خبري با خبرنگاران 
ش��ركت كرد. وي در اين نشس��ت خب��ري به بيان 
مزيت هاي بورس كاال پرداخت و صحبت هاي مفصلي 

را در اين مورد انجام داد. 
وزير صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا بي��ان اينكه از 
ش��هريورماه گذش��ته كل زنجيره فوالد وارد بورس 
كاال ش��د گفت: به كارگيري ۱۵ ابزار بورس��ي سبب 
ش��د از مهرماه به بعد روند قيمت ميلگرد، شمش و 
ورق رو به كاهش بگذارد. اين كاهش قيمت با وجود 
قطع گاز صنايع و رش��د نرخ ارز اتفاق افتاد، در حالي 
كه علي القاعده بايد گران تر مي شد. فاطمي امين با 
تاكيد بر اين نكته كه ورود به بورس كاال س��بب شد 
قيمت ها ديگر دستوري نباشد و عرضه ها و تقاضاها 
شفاف باشند خاطرنشان كرد: امروز سهميه بندي ها 
در حوزه فلزات برداشته شده و اصالح بازارهاي پايه 
كه با س��يمان و فوالد آغاز شد روز گذشته با شيشه 
نيز ادامه يافت، ضمن اينكه واردات س��نگ آهن نيز 

در حال بررسي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقق رشد هشت 
درصدي اقتصادي در سال ۱۴۰۱ به معناي رسيدن 
به سطح توليد سال ۹۷ و كاماًل دست يافتني است.

دست يافتن به اين رشد نيازمند هماهنگ كردن سه 
مولفه تقاضا، تامين مالي و سرمايه در گردش و تامين 

مواد اوليه است.

كلزنجيرهفوالدواردبورسكاالشد
وزير صنع��ت، معدن و تجارت خاطرنش��ان كرد: از 
ش��هريورماه گذش��ته كل زنجيره فوالد وارد بورس 
كاال ش��د، البته ۱۵ قاعده جديد بورس اجرايي شد 
كه سبب ش��د از مهرماه به بعد روند قيمت ميلگرد، 
ش��مش و ورق رو به كاهش بگذارد.به گفته وي، اين 

كاهش قيمت با وجود قط��ع گاز صنايع اتفاق افتاد، 
در حالي كه علي القاعده بايد گران تر مي شد.فاطمي 
 امين ادامه داد: امروز ورق، شمش و ميلگرد، قيمت 
واقعي ش��ان را پيدا كرده اند و در عوض حاشيه سود 
واحدهاي فوالد القايي كاهش يافته است.وي تاكيد 
كرد: امروز سهميه بندي ها در حوزه فلزات برداشته 
شده و اصالح بازارهاي پايه كه با سيمان و فوالد آغاز 
شد روز گذشته با شيشه و ام. دي. اف نيز ادامه يافت، 
ضمن اينكه واردات س��نگ آهن نيز در حال بررسي 
اس��ت. ورود به بورس كاال سبب شد قيمت ها ديگر 

دستوري نباشد و عرضه ها و تقاضاها شفاف باشند.

۷۰درصدرانتوامضايطاليي
مربوطبهحوزهمعدناست

وزي��ر صمت تصريح كرد: 6۰ تا ۷۰ درصد فس��ادها، 
رانت ها و امضاهاي طاليي مرب��وط به حوزه معادن 
مي ش��ود. به طور مثال ش��اهديم معدني به مزايده 
گذاش��ته مي ش��ود، اما فردي برنده شده است كه از 
توان فني و مالي الزم برخوردار نيست.فاطمي امين 
ادامه داد: س��ال آينده حقوق دولتي معادن در طول 
سال و به صورت علي الحس��اب دريافت خواهد شد 
كه بر مبناي اظه��ار معدن كار و مبتني بر س��امانه 
جام��ع تجارت خواهد ب��ود كه به ش��فافيت در اين 

بخش مي افزايد.

صادراتتاپايانسال
بهبيشاز۴۷ميليارددالرخواهدرسيد

اين عضو كابينه دولت سيزدهم تاكيد كرد: در حوزه 
صادرات بيش از آنچه برنامه ريزي شده بود محقق 
شد، به طوري كه تا پايان امسال ميزان صادرات به 
۴۷ ميليارد دالر خواهد رس��يد، در حالي كه سال 

گذشته اين رقم ۳۵ ميليارد دالر بوده است؛ بر اين 
اساس از وعده پنج ميليارد دالري افزايش صادرات 

پيشي گرفته ايم.

تاثيراتمثبتاقتصاديجنگاوكراين
برايايران

وزير صمت بيان داش��ت: كش��ورهايي كه روسيه را 
تحريم كرده اند، حدود ۸۰ ميليارد دالر به اين كشور 
صادرات داش��تند كه ممنوعيت صادرات اغلب اين 
كاالها، اكنون فرصتي ب��راي تجار و توليدكنندگان 
ايراني اس��ت.وي گف��ت: به طور نمون��ه در كفش، 
س��االنه ۱۵ ميلي��ارد دالر واردات كفش از س��وي 
روس ه��ا انجام مي ش��د، اي��ن در حالي اس��ت كه 
محصوالت ايراني همچون كفش تبريز و قم، همان 
كيفيت را با قيمت هايي پايين تر دارند.فاطمي امين 
خاطرنشان كرد: ريزش ارزش روبل روسيه نيز سبب 
خواهد شد كفش ايراني در روسيه ارزان تر به دست 

مصرف كننده برسد و اين فرصتي براي ما است.

وارداتبايددرهمهحوزههاانجامشود
وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: در زمينه 
واردات بايد جريان شكل بگيرد، نه اينكه به صورت 
بركه اي ب��دون حركت در حوزه تب��ادالت خارجي 
برنامه ريزي كنيم.وي با بيان اينكه بايد زنجيره اي از 
تبادالت تجاري شكل بگيرد، خاطرنشان كرد: يكي 
از راهبردها در اين زمينه خري��د و فروش دو جانبه 
اس��ت و بايد مبادي را متنوع كنيم و تركيب فعلي را 
تغيير دهيم.فاطمي امين با تاكيد بر اينكه بايد از خام 
فروش��ي فاصله بگيريم و صادرات محصوالت دانش 
بني��ان را افزايش دهيم، تصريح كرد: در هر حوزه اي 
مي توانيم تا ۲۰ درص��د واردات و حداقل ۲۰ درصد 

صادرات را در دستور كار قرار دهيم.به گفته وي، به جز 
شركت هايي مانند سامسونگ و ال جي كه به تعهدات 
خود عمل نكردند مي توانيم در همه زمينه ها تجارت 
را تجربه كنيم.وزير صمت خاطرنش��ان كرد: ميزان 
صادرات و واردات مورد اهميت نيست، بلكه نسبت 
اين مولفه ها بايد هدف گذاري ش��ود و همچنين به 

هيچ كدام وابسته نباشيم.

راهبردتوسعهصنعتيتدوينشدهاست
اين عضو كابينه دولت س��يزدهم خاطرنش��ان كرد: 
راهبرد توسعه صنعتي كش��ور كاماًل تدوين شده و 
به طور مش��خص اهداف آن كاماًل برآورد شده كه بر 
مبناي توليد، صادرات، منابع بانكي و... مشخص شده 

است و اوايل سال آينده منتشر مي شود.

بورسكاالازمسيرهاياصلي
عرضهاموالتمليكي

س��يد احس��ان خاندوزي نيز در نشست سراسري 
مديران سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
كه با عنوان هم انديشي در مسير برنامه هاي تحول 
سازماني در وزارت اقتصاد برگزار شد، حضور يافت. 
وزير اقتصاد و امور دارايي نيز در اين نشست، بورس 
كاال را يكي از مسيرهاي اصلي عرضه اموال تمليكي 
دانسته و بيان داشت: با تمهيداتي كه با معاون اول 
محت��رم رييس جمهور در خص��وص آن صحبت و 
متن پيشنهادي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال نيز در 
آن گنجانده ش��ده اس��ت، تدابيري اتخاذ شده كه 
س��ازمان اموال تمليكي بتواند در كنار اس��تفاده از 
ظرفيت هايي كه در س��امانه س��تاد ي��ا بورس كاال 
وجود دارد از س��اير ظرفيت هاي موجود در كشور 

براي عرضه كاالهاي خود استفاده كند.



گروه راه و شهرسازي|
به نظر مي رسد همزمان با افزايش عمر مديريت شهري 
جديد پايتخت، روابط ميان ش��وراي شهر و مسووالن 
ش��هرداري تهران نيز در مس��ير متفاوت��ي از روزهاي 
نخست همكاري اين دو قرار گرفته و تعداد انتقادهاي 
كليدي از ش��هرداري تهران روز ب��ه روز در حال ازدياد 
است. بي گمان اختالف ميان نهادها و سازمان ها، حتي 
»بهشت نش��ينان« طبيعي است اما جنس انتقادهاي 
اهالي شوراي ش��هر به ويژه انتقادهايي كه طي هفته 
جاري از س��وي آنها عليه شهردار و ش��هرداري تهران 
اقامه ش��ده است، فراتر از اختالف نظر و حاكي از تمايز 
دو رويك��رد »قانون گرا« و »عملگرا« تلقي مي ش��ود. 
اعضاي شوراي ش��هر بر اين باورند كه از منظر قانون، 
شهردار و شهرداري بايد در امور اجرايي با شوراي شهر 
»هماهنگ« باش��د، اما در عمل، مسووالن شهرداري 
قايل به اين رويكرد نيستند و روش مديريت خاص خود 
را ك��ه از آن به عنوان »عمل گرايي« ياد مي ش��ود، در 
پيش گرفته اند. در چنين ش��رايطي است كه ديروز در 
آخرين نشست علني شوراي شهر تهران در سال 1400 
نيز همانند نشست علني روز يكشنبه، عليرضا زاكاني، 
شهردار تهران از سوي برخي از اعضاي شوراي شهر مورد 
خطاب قرار گرفت و به او تاكيد شد كه »مرزهاي قانوني 
شورا را رعايت كند.« يكشنبه هفته جاري نيز برخي از 
اعضا از س��فر بدون مجوز زاكاني به تاجيكستان گاليه 
كردند و از او خواستند تا درباره متن و حاشيه اين سفر به 
شوراي شهر گزارش دهد. البته انتقادات روز يكشنبه به 
ماجراي سفر خارجي زاكاني ختم نشد و مهدي اقراريان 
نسبت به زمانبندي ارايه مصوبات از سوي شهردار نيز 
انتقاد كرد و گفت: »سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص 
ابزار قانوني است كه ش��ورا در اختيار دارد و عالقه مند 
نيستيم كه در ابتداي دوره مديريتي آقاي زاكاني از اين 
ابزار استفاده كنيم. اما از طرفي به اندازه كافي هم به آقاي 
زاكاني و تيم ايشان زمان داديم. ديگر بهانه اي كه دوستان 
مطرح مي كنند كه تازه آمدند و در حال انتصابات هستند 
را قبول نمي كنم. ما زمان الزم را داديم و االن موقع كار 
است. شورا نيز همه جوره همراهي كرده و به اليحه هاي 
دوستان راي مي دهد. بحث گزارشگران فساد و تخلف 
چند ماه اس��ت كه معطل مانده است. بحث مربوط به 
اساسنامه سازمان ها مهلتي سه ماهه داشته كه دو ماه 
از اين مهلت سه ماهه گذشته است و آقايان امروز و فردا 
مي كنند. اگر قرار است مصوبات شورا در زمانبندي خود 

دنبال نشود كه سنگ روي سنگ بند نمي شود. 

    عضو شورا: در جريان مسائل شهر نيستيم
ديروز اما ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه شوراي شهر در جريان مسائل شهر نيست، گفت: 
شهرداري تهران، شوراي ش��هر را به حساب بياورد و 

مرزهاي قانوني شورا را رعايت كند.
اماني در صحن علني ش��وراي شهر تهران در تذكري 
به شهرداري تهران گفت: سه هفته پيش دست خطي 
را با خط خودم تنظيم كردم و 11 نفر از اعضا در حال 
امضا بودند ك��ه آقاي علوي متوجه ش��دند و گفتند 
چيست و گفتم در مورد ش��وراياري ها متني خطاب 
به هيات رييسه شورا نوشتم و گفتند چون تخصصي 
كميس��يون فرهنگي اس��ت و روي يك طرحي كار 
كرديم، توضيحات مفصلي براي بن��ده دادند و بنده 
قانع شدم و نوشته ام را در دفترم گذاشتم، تا امروز سه 

هفته گذشت.
او ادامه داد: متن پنج خط اس��ت كه آن را مي خوانم؛ 
»رياس��ت محترم ش��وراي اس��المي ش��هر تهران، 
شوراياري ها نهادي مردمي و معتمدين مردم محالت 
شهر تهران هستند و به عنوان بازوي نظارتي شوراي 
شهر تبديل به درخت تناوري شده اند كه وظيفه حفظ 
و حراس��ت و آبياري و زنده نگه داشتن اين درخت با 
باغبان يعني شوراي شهر اس��ت.« اماني اضافه كرد: 
»بديهي است قطع و خشك كردن درختان هر چند 
دردآور و تأس��ف بار است اما به سرعت انجام مي شود 
اما كاشت، پرورش و نگهداري آن زمان بر و هزينه ساز 
است. گزارش هايي دريافت كرده ايم كه نوع برخورد 
شهرداران و مديران ش��هري درباره اين نهاد مردمي 
نگران كننده است؛ لذا اس��تدعا داريم همان گونه كه 
در جريان تبليغات انتخابات همه ما قول داديم از هر 
اقدامي خارج از قانون و تصميم جمعي شوراي شهر 
در اين رابطه خودداري و هر چه سريع تر تكليف ابهام 
و مانع قانوني ادامه فعاليت ش��وراياري ها را با تعامل 
با مس��ووالن عاليرتبه قواي س��ه گانه كشور روشن 
بفرماييد.« كه آقاي كاش��اني، خان��م نجفي، آقاي 
اقراريان، خانم شمس، آقاي شربياني، آقاي قائمي، 
آقاي تشكري هاشمي و آقاي عباسي امضا كردند و 
آخرين امضا براي بنده اس��ت. اين عضو شورا گفت: 
زماني كه دوستان ]شهرداري[ متوجه خبر مي شوند، 
ناراحت ش��ده و پيگيري مي كنند كه اعضاي شورا 
انصراف دهند. بدانيد اين يك واكنش از طرف شورا 
است. شهرداري بايد بداند ريشه اش شورا است و اگر 
قرار است كاري بكند بايستي با شورا هماهنگي كند.

    به مردم قول داديم و سوگند خورديم
اماني خطاب به آقاي زاكاني ش��هردار ته��ران و آقاي 
فروزنده معاون ش��هردار گفت: همين امروز ش��ورا را 
دعوت كرديد كه بيايند در مراس��م كلنگ زني نهضت 
ملي مسكن شركت كنند. بنده به عنوان يك عضو شورا 
اصال نمي دانم اين چيست و نقش شهرداري چيست و 
ما كجاي كار قرار داريم و در آنجا چه چيزي را مي بينيم؟ 
شوراياري يك مورد است، در مورد مسكن مي خواهيم 
چه كار كنيم؟ ش��هرداري بايد اين آالرم ها را دريافت 
كند. ما شورا هستيم، به مردم قول داديم و سوگند ياد 
كرديم كه از حقوق مردم دفاع كنيم. در جريان مسائل 
شهر نيستيم. اينها عكس العمل است و يك بخش هم 
احساسي است چون به حساب نمي آييم. ما به سفر آقاي 
زاكاني به تاجيكستان و اجازه نگرفتن از شورا واكنش 
نشان داديم، به مصوبه اي كه شوراي معاونين در مورد 
شهرسازي انجام دادند. تا كي بايد سكوت كنيم. شورا را 
به حساب بياوريد و مرزهاي قانوني شورا را رعايت كنيد.

    چمران: اعتراض دوستان بحق است
همچنين چمران در واكنش اطالع شورا از سفر زاكاني 
گفت: در جلسه هم انديشي موضوع بازديد از متروي دبي 
مطرح شد و كسي نرفت. براي سفر تاجيكستان هم بنده 
شمارا معرفي كردم و آن هم نه به آقاي شهردار، ايشان 
تماسي با بنده نگرفتند، از دفتر ايشان تماس گرفتند و 
گفتند مي خواهيم برويم نماينده معرفي كنيد و ما شما 
را معرفي كرديم. اجازه مكتوب كه در جيب من و شما 
است به شورا نرسيده است. اعتراض دوستان بحق است.

    مديريت محله بالتكليف مانده است
در همين حال، سيد احمد علوي، عضو شوراي شهر 
تهران با ارايه طرح دو فوريت نظام نامه محله از سوي 
كميس��يون فرهنگي و اجتماعي در دفاع از اين طرح 
گفت: براي آماده س��ازي طرح مذك��ور چهار ماه كار 
كارشناسي شده است. طرح براي همكاران شهرداري 
و اعضا ش��رح داده ش��ده و نظرات هر دو گروه اخذ و 
اعمال شده است. رييس كميته مشاركت هاي شوراي 
شهر تهران با اش��اره به برگزاري 10 جلسه با مديران 
شهرداري افزود: براي شخص شهردار تهران نيز طرح 
شرح داده شده و نظرات وي نيز اخذ شده و طرح فعلي 
حاصل اين جلسات است. وي در خصوص داليل ارايه 
طرح دو فوريتي گفت: بالتكليفي موضوع شوراياران 
و معتمدين محله بعد از حكم ديوان، ضرورت تعيين 

تكليف مديريت محله و ضرورت بازنگري در ساختار 
و برنامه هاي مديريت محله، جلوگيري از موازي كاري 
و مداخله ه��اي غير ضروري و س��اماندهي و تقويت 
مشاركت هاي اجتماعي با توجه به فرمايشات مقام 
معظم رهبري مبني ب��ر حكمراني حلقه هاي مياني 

مردم از داليل ارايه اين طرح است.

    افزايش ۲۵ درصدي 
تعرفه پاركينگ هاي شهرداري 

در تحول��ي ديگر، ديروز افزاي��ش ۲۵ درصدي تعرفه 
پاركينگ هاي ش��هرداري تهران براي س��ال آينده 
در صحن شوراي ش��هر تصويب شد. مهدي چمران 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران در جريان بررسي 
اليحه تعيين نرخ وروديه و حق توقف وس��ايل نقليه 
در پاركينگ هاي عمومي ش��هرداري اظهار كرد: نرخ 
پاركينگ ها بايد همس��ان باش��د و قانوني اجرا شود، 
همچنين عالوه بر اتحاديه، نرخ بايد در شوراي اسالمي 
ش��هر تهران نيز تاييد ش��ود كه اين موضوع بس��يار 
ضرورت دارد. وي افزود: در آغاز سال آينده اتحاديه ها 
دعوت ش��وند و نرخ ها توسط ش��وراي شهر تعيين و 
اعالم كند و اتحاديه ملزم به اجراست شهرداري براي 
پاركينگ ها يارانه مي دهد و هزينه هاي ش��هرداري 
بيش��تر از درآمدهاي آن است. همچنين سيد جعفر 
تشكر هاش��مي، رييس كميس��يون عمران و حمل 
و نقل ش��وراي ش��هر تهران در اين زمينه گفت: نرخ 
پاركينگ هاي عمومي شهرداري تهران برابر تعرفه هاي 
مصوب شورا است و پاركينگ هاي عمومي شخصي 
نيز توسط اتحاديه نرخ گذاري مي شوند و دوگانگي در 
نرخ گذاري وجود دارد. وي گفت: نرخ پاركينگ هاي 
ش��هرداري پايين تر از پاركينگ هاي شخصي است. 
در ادامه سيد مجتب ش��فيعي، معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه حداقل افزايش 

۲۵ درصدي براي تعرفه پاركينگ ها پيش بيني شده 
است، خاطرنشان كرد: بهتر مي شد اگر مي توانستيم 
هزينه اس��تفاده از خودروهاي شخصي را نسبت به 
خودروهاي عموم��ي افزايش دهيم. س��رانجام اين 
اليحه با راي مثبت شوراي شهري ها به تصويب رسيد.

    لزوم پيگيري مفاد بودجه ۱۴۰۱ كشور 
ديروز همچنين نرجس س��ليماني، عضو شوراي شهر 
تهران در ارتباط با بودجه 1401 دولت گفت: اين بودجه 
در نهايت در مجلس تصويب و براي تأييد نهايي به شوراي 
نگهبان ارسال ش��ده است. در بودجه سال آينده دولت 
۵ رديف ويژه براي نوسازي و حمل و نقل داخل شهري 
تأكيد شده است كه پيشنهاد مي شود شهرداري تهران 
به آن دقت كنند و پيگير اين موضوع باشند. چمران نيز با 
اشاره به تذكر مطرح شده از سوي نرجس سليماني گفت: 
اين موضوع اهميت ويژه اي دارد البته اخيراً وزارت كشور 
نيز اعالم كرده كه قرار اس��ت دو هزار دستگاه اتوبوس 
تأمين و خريداري ش��ود و داخل كش��ور مونتاژ كند و 
در اختيار ش��هرداري ها قرار بگيرد. وي افزود: بر اساس 
پيگيري هاي انجام شده قرار اس��ت يكهزار دستگاه از 
۲000 دستگاه اتوبوس واگذار شده به تهران واگذار شود 
كه بنده ديروز تماس تلفني با معاون وزير كشور داشتم و 
اعالم كرد كه هنوز شهرداري قرارداد مورد نظر را با وزارت 
كشور منعقد نكرده است. البته بنده پيگيري كردم و آقاي 
زاكاني اعالم كرد كه موضوع را اعالم كرده و به آقاي فالح 
براي پيگيري اين مساله، دستورات الزم را داده است؛ اما 
نكته اي كه اينجا مهم است اينكه اگر دير بجنبيم قاعدتًا 
اين اتوبوس ها به ساير شهرها واگذار خواهد شد. رييس 
شوراي ش��هر تهران ابراز اميدواري كرد: هرچه زودتر 
يكهزار دستگاه اتوبوس جديد در اختيار سيستم حمل 
و نقل عمومي پايتخت قرار بگي��رد كه مي تواند نقش 

موثري در حمل و نقل عمومي داشته باشد.
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خودروها توقيف نمي شوند
حتي با ۳ ميليون تومان جريمه

سردار سيد كمال هاديانفر، رييس پليس راهور با بيان 
اينكه طبق قانون خودرو با جريمه باالي يك ميليون 
تومان را بايد توقيف كنيم، گفت: در روزهاي نوروز به 
منظور كرامت خانواده ه��ا ابالغ كرديم كه خودرويي 
با نرخ جريمه يك ميليون و حتي س��ه ميليون به باال 
توقيف نشود. به گزارش ايرنا، سردار هاديانفر در حاشيه 
رزمايش ن��وروزي پليس راهور در جمع خبرنگاران با 
اشاره به پيش بيني ۳0 تا ۳۵ درصدي سفرهاي نوروزي 
افزود: در روزهاي نوروز با رانندگاني كه متخلف تخلفات 
حادثه ساز شوند، حتما برخورد مي كنيم همچنين اگر 
فردي مسبوق به سابقه در نمره منفي يا داراي تخلفات 
حادثه ساز باش��د، خودروي وي تا پايان تعطيالت در 
پاركينگ  متوقف خواهد شد. وي ادامه داد: در جلسه 
وزارت كشور، مصوب شد 10 كيلومتر سرعت جاده اي 
را كاهش دهيم و اولويت نخس��ت ما در انجام اين كار 
ناوگان بار و مسافر است همچنين اين موضوع به آنها 
ابالغ مي شود. رييس پليس راهور با بيان اينكه بستن 
كمربند ايمني براي راننده و سرنشينان در جاده هاي 
كشور الزام و قانون اس��ت، اظهار داشت: به همكاران 
گفتيم كه به خاطر عدم بستن كمربند ايمني اعمال 
قانون كنند. وي به بيان اينكه شرايط جوي در برخي 
نق��اط ناپايدار خواهد ب��ود، افزود: ِمه، ب��ارش باران و 
برخي در برخي نقاط كوهستاني متصور است بنابراين 
هموطنان بايد ضمن همراه داشتن تجهيزات ايمني 
و توجه به توصيه هاي پليسي با دقت رانندگي كنند. 
س��ردار هادينافر با بيان اينكه ۶0 درصد تصادفات در 
۳0 كيلومتري ورودي و خروجي شهرها روي مي دهد، 
گفت: بيشترين تصادفات در روزهاي نوروز از ساعت 
1۶ تا ۲0 است. وي با اشاره به ايجاد گسل در محور 
چالوس در ۲ روز گذشته و رانش زمين گفت: عوامل 
سازمان راهداري به شدت در تالش هستند كه معبر 
ترميم شود اما احتمااًل آن مسير قديم را به صورت 
رفت و برگشت نخواهيم داشت، از مسير جايگزين 
تونل البرز به طول ۶ كيلومتر براي رفت اس��تفاده 
خواهيم كرد همچنين مس��ير برگشت نيز تا اين 
لحظه مسدود است اما در صورت بازگشايي احتمااًل 
از يك خط ايمن جاده قديم برگشت را انجام خواهيم 
داد. به گفته اين مقام انتظامي، در تعميرات مسير 
هراز تالش س��ازمان راهداري اين است كه تا آخر 
امشب مسير بازگشايي شود همچنين همه تالش 
نيروهاي راهور اين است كه حداقل محدوديت را در 
يك طرفه كردن مسيرها در روزهاي نوروز اعمال 
كنند اما بنابر ش��رايطي ناگزير مي شوند در برخي 
مس��يرها به ويژه محورهاي شمالي در پيك رفت 
براي يك طرفه كردن مديريت كنند و در پيك دوم 
نيز بتوانند دو مسير را به صورت شرياني نگه دارند و 
اگر شرايط حاد يا خاص باشد، جاده يك طرفه شود.

پايانماهعسلشوراوشهرداري؟

اماني: زاكاني مرزهاي قانوني را رعايت كند

مهم ترین فعالیت های این ش�رکت: طراح�ی، ایجاد و 
نگهداری فضای سبز، طراحی و اجرای پروژه های مختلف 
عمرانی، فنی و مهندسی، تامین نیروی متخصص، تامین 
و فرآوری آهن قراضه، اج�رای پروژه های حمل و نقل و 
تامین ماشین آالت سبک و سنگین و تهیه، پخت و توزیع 
غذا در مقیاس صنعتی است.   از این رو با ابراهیم دادرس 
مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد به گفت و گو 

نشستیم که در ادامه می خوانید. 

  جناب مدیرعامل لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید.
 ابراهيم دادرس هستم حدود ۲۳ سال سابقه کار در شرکت  ملی 
نفت جنوب، صنايع توليد شکر، قند و محصوالت جانبی، صنايع 
پتروشيمی و شرکت معظم فوالد خوزستان را دارم. افتخار دارم 
که فعاليت خود را در فوالد خوزستان در مديريت مهندسی صنايع 
آغاز نمودم. پس از گذشت 1۳ سال از مديريت مهندسی صنايع به  
واحد تحقيقات، تکنولوژی و بهينه سازی منتقل و در سال جاری 
نيز حسب تکليف مديرعامل محترم فوالد خوزستان، از تاريخ ۲0 
بهمن ماه 1400 به سمت مديرعاملی شرکت ايده پردازان صنعت 
فوالد منصوب ش��دم. اين مجموعه از س��ال گذشته با حمايت 
شرکت فوالد خوزستان توانسته فعاليت ها و پروژه های مهمی 

در توسعه کسب و کار خود و فوالد خوزستان به انجام برساند. 
  از زمان حضور جنابعالی در ش�رکت ايده پردازان 
صنعت فوالد چه اقدامات�ی در اين مجموعه صورت 

گرفته است؟
از زمان دريافت پس��ت مديريت در اين ش��رکت با نگرشی که 
از ماموريت و چش��م انداز ش��رکت ايده پردازان صنعت فوالد و 

نيازمندی های شرکت فوالد خوزستان و صنايع فوالد داشته ايم، 
اقدام به تدوين اهداف جديد و تغييراتی در حوزه سيستمی اين 

شرکت نموديم که به شرح زير است:
 - طراحی مجدد ساختار سازمانی شرکت ايده پردازان صنعت 

فوالد بر اساس نيازهای حوزه فعاليت های اين شرکت.
- بازنگری مجدد فضای ستادی برای کارکنان با کمک معاونت 
فناوری که قرار شد، فضای اداری شرکت، متناسب با الگو های 

تعريف شده در حوزه منابع انسانی، توسعه يابد. 
- راه اندازی بزرگ ترين طرح تجاری تامين آهن قراضه و فرآوری 

آن با تکنولوژی شردر
- احداث کارخانه توليد فروالياژ برای تامين نياز فوالد خوزستان

- استقرار سيستم ERP  و سيستم ويژه مديريت و کنترل پروژه 
 PMBOK بر اساس EPM

- برقراری ارتباط موثر با تامين کنندگان و ايجاد سيستم ارزيابی 
تامين کنندگان ، برای ايجاد يک سيس��تم تج��اری برد- برد و 
متعهدانه بين شرکت ايده پردازان صنعت فوالد و تامين کنندگان 

با قيمت رقابتی و اقتصادی. 
- ايجاد رديف بودجه مسووليت پذيری اجتماعی 

- تصحيح طرح انطباق مشاغل و بهبود شرايط نيروی انسانی 
  یک�ی از وظایف ش�رکت ایده پ�ردازان صنعت فوالد 
تامین غذای کارکنان است،  در این خصوص توضیحاتی 

بفرمایید.
برای افزايش کيفيت غذا به صورت اجرايی، تعدادی کارشناس 
متخصص برای بررسی وضعيت کيفی خدمات و رستوران داری 
در نظر گرفته شده تا در آينده بسيار نزديک، کيفيت، پخت و توزيع 

غذا به  صورت مطلوب انجام شود.

  در حوزه فضای سبز چه اقداماتی صورت گرفته است؟
طراحی و تکنولوژی جديدی برای صرفه جويی انرژی و آب در 
نظر گرفته ايم. مساله محيط زيست و توسعه فضای سبز يکی از 
مهم ترين مواردی است که در شرکت های صنعتی از جمله فوالد 
خوزستان از اهميت بااليی برخوردار است. در اين خصوص نيز 

اقداماتی در دستور کار قرار داده شده است.
  منابع انس�انی در هر س�ازمانی یک�ی از ارکان اصلی 
پیشرفت سازمان محسوب می شود، در این خصوص چه 

برنامه هایی مدنظر است؟
در حوزه منابع انسانی در حال دسته بندی صحيح و سازماندهی به 
کمک متخصصين منابع انسانی هستيم و به زودی با اجرای برنامه، 
به بهره وری مطلوب در حوزه منابع انسانی دست خواهيم يافت.

  اهداف کالن این مجموعه در سال ۱۴۰۱ چیست؟
از آنجايی که مبنای شرکت ايده پردازان صنعت فوالد، نيروی 
انسانی  است، تامين، توسعه و نگهداشت منابع انسانی، در سال 
آينده برای اين مجموعه بس��يار پراهميت اس��ت.  شايان ذکر 
است در اين راس��تا، مجموعه تاکنون نقش موثری در  توسعه 
اش��تغال زايی در اهواز ، کارون و ساير شهرس��تان های اطراف 
داشته اس��ت.  مبحث مهم ديگر در سال آينده ثبات اقتصادی 
شرکت، کنترل و افزايش نقدينگی است که بايد پوياتر از گذشته 
و به صورت سيستمی انجام ش��ود. در اين مورد در تمامی ابعاد 

سازمان، توسعه نقدينگی در دستور کار قرار دارد.
  با توجه به اینکه ایمنی از مسائل مهم هر مجموعه ای 
به ش�مار می رود، آی�ا در ح�وزه HSE اقداماتی صورت 

گرفته است؟
با تمهيدات جديد که انجام شده، واحد ايمنی، بهداشت و محيط 

زيست به دليل اهميت و حساسيت، در ساختار سازمانی به صورت 
 HSE مستقيم تحت کنترل مديرعامل قرار گرفته است تا موضوع
در جايگاه واقعی خود و به عنوان يکی از مهم ترين موضوعات در 

دستور کار قرار گيرد. 
  در حوزه ارزیابی عملکرد س�ازمان چ�ه برنامه هایی 

مدنظر است؟
تعري��ف پروژه های بهبود برای دس��تيابی به رش��د و توس��عه  
سيستماتيک در دستور کار قرار داده شده که اين مهم منجر به 
دريافت گواهی نامه ۳ ستاره در همايش ملی مديريت عملکرد 

سازمان شد.
  مش�تری مداری و ارتباط سازنده یکی از ارکان اصلی 

سازمان است، در این خصوص توضیحاتی بفرمایید.
در حوزه مديريت ارتباط با مش��تريان، با آموزش منابع انسانی 
سعی داريم دانش ارتباط با مشتريان در شرکت را جاری سازی 
نماييم. همچنين مديريت موثر با تامين کنندگان نيز به طور 

جدی دنبال می شود. 
  برنامه شما در حوزه مالی و اقتصادی مجموعه چیست؟

در اين باره با برگزاری جلسات متعدد، برای استقرار نظام مالی 
و اقتص��ادی، تصميماتی گرفته ش��ده که در س��ال آينده اجرا 
خواهد شد. در امر کاهش هزينه ها با بررسی های انجام شده بر 
حساب های مالی و مشخص نمودن حساب های کالن، نقطه به 
نقطه آيتم های هزينه  بر را کنترل نموده ايم و با تجزيه و تحليل 
و مديريت مناسب، به لطف پروردگار هزينه های شرکت کاهش 

خواهند يافت.
  مجموعه تحت مدیریت جنابعالی قصد ورود به بازارهای 
غیر از ف�والد خوزس�تان را دارد و آی�ا در این خصوص 

برنامه ای در سال جدید مدنظر است؟
شرکت ايده پردازان صنعت فوالد با ورود به بازار صنعت استان و 
کشور و با بهره مندی از منابع موجود، پروژه های بزرگی را برای 
سودآوری، ثبات اقتصادی و توسعه کسب و کار در دستور کار دارد 
و انتظار می رود با ارائه قيمت های رقابتی در بازار، در سال جديد 
دستيابی به سود مطلوب محقق گردد. اين شرکت در نظر دارد، 
بازار خدمات خود را به صورت رقابتی با ارائه خدمات با کيفيت و به 

موقع و قيمت مناسب توسعه دهد.
  شما به عنوان متخصص حوزه نوآوری و با کوله باری از 
تجربه در این خصوص، چه برنامه ای در این زمینه دارید؟

در امر نوآوری و خالقيت که از مهم ترين بحث های شرکت های 
بزرگ است، با طراحی سيستم جديد، از دريافت ايده تا مرحله 
تجاری سازی، در حال جاری سازی تئوری نوآوری باز هستيم. 
در حوزه خالقيت کارکن��ان، ايده های جديدی برای رش��د و 
توسعه دانش و مهارت آنان ارائه شده و آموزش های مناسبی در 
نظر گرفته شده است. يقينا سرمايه انسانی خالق در هر سازمان 

موتور محرک پيشرفت آن مجموعه خواهد بود.

  درباره ضرورت به کارگیری سیس�تم IT در مجموعه 
ایده پردازان توضیحاتی بفرمایید.

شرکت ايده پردازان صنعت فوالد به دنبال پياده سازی سيستم 
هوش تجاری می باش��د. اين ش��رکت به دنبال آن است که با 
داده هايی که در سيس��تم وج��ود دارد، آن ها را بصورت آنالين 
تحليل نموده و تصميمات مناس��ب را در هر حوزه اتخاذ نمايد. 
همچنين با مکانيزه نمودن فرآيندها بسياری از فعاليت های زمان 
بر و اضافه را بهبود داده يا حذف خواهيم کرد و طبيعتا  سرعت 

عمليات ها را افزايش خواهيم داد 
  جن�اب مهندس در پای�ان اگر  نکته ای مدنظر اس�ت 

بفرمایید.
ضمن تشکر از اعتماد مديرعامل محترم جناب مهندس ابراهيمی 
و هيات مديره محترم فوالد خوزستان به بنده،  سعی داريم با ياری 
خداوند متعال و همت و همدلی ساير همکارانم در آينده  نزديک 
با توسعه  همه جانبه و نظام مند در شرکت ايده پردازان صنعت 
فوالد، برگ زرينی بر افتخارات گروه فوالد خوزس��تان و توسعه 

اقتصاد و اشتغال کشور بيفزاييم.

گفتوگویاختصاصیبامديرعاملشرکتايدهپردازان:

شرکت ايده پردازان صنعت فوالد يکی از شرکت های تابعه فوالد خوزستان، با قدمت چندين ساله  
در حوزه های فنی ،مهندسی ، امور خدماتی و فراوری آهن قراضه ايفای نقش می نمايد 

نمايش��گاه حاض��ر ب��ا رويکردهای شناس��ايی ت��وان بالقوه 
توليدکنندگان در فضای ارتباط مس��تقيم فنی و بازرگانی با 
توليدکنندگان قطعات و از طرفی واحدهای تحقيق و تکنولوژی 
با ارائه دهندگان دانش فنی و تکنولوژی در کنار تدبير ارائه موفق 
کارگاه های آموزشی و پژوهشی، مسير موفق بومی سازی را تداوم 
بخشيد. به گزارش روابط عمومی متن پيام مهندس ابراهيمی 

مديرعامل شرکت فوالد خوزستان بدين شرح است:
بنام خداوند بخشنده و مهربان

حمد و سپاس خداوند سبحان را که يک بار ديگر اين توفيق و 
افتخار را نصيبمان کرد تا دومين نمايشگاه تخصصی بومی سازی 
قطعات، تجهيزات و مواد مصرفی صنعت فوالد را به مدد حضور و 

تالش ارزشمندتان با موفقيت برگزار کنيم.
به جرات نمايشگاه بومی سازی از مهم ترين رويدادهای صنعت 
فوالد کشور اس��ت که توان داخلی توليدکنندگان و ويترين 
خودکفايی کشور عزيزمان را معنا می بخشد. اجرای اين مهم 
با حضور توليدکنندگان از استان های مختلف کشور در سال 
حمايت از توليد داخل��ی و منويات مقام معظم رهبری ارزش 
خود را دوچندان نموده است و باری ديگر جلوه ای از پيشگام 

بودن فرزندان رشيد خوزستان اين بار در جبهه خودکفايی بود.
نمايش��گاه حاض��ر ب��ا رويکردهای شناس��ايی ت��وان بالقوه 
توليد کنندگان در فضای ارتباط مس��تقيم فنی و بازرگانی با 
توليد کنندگان قطعات و از طرفی واحدهای تحقيق و تکنولوژی 
با ارائه دهندگان دانش فنی و تکنولوژی در کنار تدبير ارائه موفق 
کارگاه های آموزش��ی و پژوهشی، مسير موفق بومی سازی را 
تداوم بخشيد.  بی شک حضور مسئوالن اداری و نظامی استانی 
و رويت توانايی های صنعتگران و گفت و ش��نود و رهنمود در 
رفع مشکالت اداری توليدکنندگان در اين بازديدهای ميدانی 

دستاورد ديگری در اين نمايش��گاه بود. اولين جلسه کميته 
بومی س��ازی انجمن توليدکنندگان فوالد کش��ور در اهواز با 
حضور صاحب نظران از کش��ورهای ب��زرگ و حضور کامل و 
جدی اين انجمن در نمايش��گاه فوق برای اولين بار افتخاری 
برای فوالد خوزستان و اين نمايشگاه بود. بی شک اين حضور 
موفق باتوجه ب��ه ايام پايان س��ال و محدوديت های کرونايی 
مرهون برنامه ريزی، همفک��ری و همدلی کليه ارکان درگير 
از بخش های مختلف مجموعه بزرگ فوالد خوزستان است. 
لذا بدينوس��يله از تالش های جناب آقای جليلی مديرعامل 
نمايشگاه بين المللی خوزستان، آقای تفضلی در مديريت کل 
امور نمايشگاه و سامان دهی ارکان درونی و بيرونی، جناب آقای 
اکابر در هماهنگی و مديريت اجرايی عوامل اجرايی و پشتيبانی 
و تدارک امور و جناب آقای فروغی نيا در پوش��ش رسانه ای و 
هماهنگی های مربوطه و همچنين همه عزيزان ديگر تقدير 
می نمايم و اميدوارم همچون گذشته با بهره جستن از نظرات و 
پيشنهادات مفيد صاحب نظران و افراد با تجربه شاهد برگزاری 

مجدد و موفق چنين رويدادی باشيم.
امین ابراهیمی -مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

پيام تقدير مديرعامل شرکت فوالد خوزستان از دست اندرکاران برپايی 
دومين نمايشگاه بومی سازی قطعات

ميثم ش��هنيانی معاون برنامه ريزی و اج��رای پروژه ها در 
گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی با اعالم اين خبر افزود: 
پمپ خانه  مرکزی از مهم ترين بخش های شبکه تامين آب 
مورد نياز واحد های توليدی ش��رکت است که دارای شبکه 
برق رس��انی با کابل های قديمی، سايز نامناسب، معيوب و 
غير قابل دسترس بود. در اين ش��رايط، بهره برداری از اين 
بخش با مشکل و ريسک بااليی مواجه بود. با توجه به موارد 
گفته شده، نوسازی کامل مسير، شامل احداث کاندوئيت 
بانک بتنی و اجرای کابل با ظرفيت مناسب به عنوان يکی از 
پروژه های طرح پايداری توليد در دستور کار معاونت برنامه 
ريزی و اجرای پروژه ها قرار گرفت و اجرای آن به تيم مديريت 

پروژه های برق رسانی سپرده شد. 
در ادامه صادق طاهری مدير پروژه های برق رس��انی گفت: 
با توجه به پيچيدگی های مس��ير عمليات رينگ ۶.۶ کيلو 
ولت، نوس��ازی مسير  در دو فاز و در قالب دو پروژه تعريف و 
انجام شد. فاز اول کار در قالب پروژه احداث دو مسير پست 
شماره 1۳به پمپ خانه مرکزی و مسير پست شماره 14 به 
پمپ خانه مرکزی تعريف شد و اجرای آن از طريق مناقصه 

به شرکت پيمانکاری فوالدتوان نيروگاهی واگذار شد که در 
س��ال ۹۷ عمليات اجرايی آن به پايان رسيد. وی افزود: فاز 
دوم کار در قالب پروژه احداث دو مسير پست ۹ به پست 1۳ 
و مسير پست 14 به پس��ت 1۷ تعريف شد و اجرای آن نيز 
از طريق مناقصه به شرکت پيمانکاری فوالد توان نيروگاهی 
واگذار ش��د که در اسفندماه جاری به پايان رسيد و تحويل 

بهره بردار شد. 
طاهری ادام��ه داد: از چالش های جدی اي��ن پروژه وجود 
معارضين در طول مسيرهای اجرای پروژه به دليل قديمی 

بودن مسيرها و تراکم لوله های تاسيساتی مثل گاز و آب و 
عبور از شبکه فاضالب و جاده های اصلی و بريج های موجود 
و همچنين مواجه ش��دن با معارضين پيش بينی نشده در 
هنگام حفاری بود . از ديگر چالش های اجرايی پروژه می توان 
به خطرات حفاری مسيرها به دليل وجود شبکه متراکم گاز 
و کابل های برق دار موجود در منطقه حفاری مس��يرها، به 
خصوص در زير زمين و اطراف پس��ت ۹ اش��اره نمود، که با 
مديريت ريسک و از طريق تمهيدات ايمنی و تالش مستمر 
تيم پروژه و همکاری تنگاتنگ بهره بردار، خوشبختانه بدون 
هيچ گونه حادثه  ای پروژه به اهداف و نتايج تعريف شده رسيد.

وی افزود: ايجاد مسيرهای استاندارد با لوله های ذخيره کافی 
و با سايز کابل مناسب و با قابليت افزايش ظرفيت در آينده و 
ايجاد رينگ پايدار برق رسانی به پمپ خانه مرکزی شرکت 

فوالد خوزستان، اهداف اصلی پروژه بودند.
صادق طاه��ری در پايان از حمايت های مديرعامل، معاون 
برنامه ري��زی و اجرای پ��روژه ها، همکاری های مس��تمر 
بهره بردار و تالش های تيم پروژه پيمانکار، مشاور و کارفرما 

تشکر و قدردانی نمود.

پايداری شبکه برق رسانی به پمپ خانه مرکزی با اتمام پروژه احداث 
رينگ ۶،۶ کيلو ولت حاصل شد



بيت كوين در طول ۷۵ روز گذش��ته پايين تر از سطح 
۵0.000 دالر در نوس��ان بوده اس��ت و روند فعلي تا 
حدي معامله گران را خسته كرده و اين سوال را ايجاد 
كرده كه چه عاملي باعث شده بازار توانايي عبور از اين 
سطح را نداشته باشد كه بنا به اظهارات كارشناسان، 
دو عامل اصلي وضعيت فعلي بازار ترس و بي اعتمادي 

معامله گران است.
ويل كلمنت، تحليلگر ارشد آمار در شركت بالك وير، 
گفته است كه در دو ماه گذشته قيمت بيت كوين در يك 
كانال صعودي در نوسان بوده است. اين موضوع نشان 
مي دهد بازار اين ارز ديجيتال هنوز از روندي كه بايد 
دنبال كند، اطمينان ندارد و منتظر نشانه هاي بيشتري 
است. كانالي كه بيت كوين در آن حركت مي كند، در 
ابتداي ماه فوريه )بهمن( شكل گرفته است. در آن زمان 
قيمت اين ارز ديجيتال تقريبًا 4۵.000 دالر بود و پس 
از اصالح به 3۷.000 دالر رسيد. در ادامه هم بازار روند 
صعودي ديگري را دنبال كرد. در روند صعودي بعدي، 
خريداران باز هم نتوانستند مقاومت كانال بيت كوين را 
بشكنند و قيمت اين ارز ديجيتال بار ديگر تا 38.623 
دالر سقوط كرد. تالش هاي ناموفق معامله گران براي 
شكستن  مقاومت بيت كوين، ممكن است نشان دهنده 
قدرت خريد پايين مربوط به س��رمايه گذاران خرد و 
همچنين سرمايه گذاران سازماني باشد. دو عامل اصلي 
پايين ماندن بيت كوين زير ۵0 هزار دالر، وضعيت فعلي 
بازار ترس و بي اعتمادي معامله گران است. از آنجا كه 
سيگنال مشخصي در بازار وجود ندارد و معامله گران 
مي خواهند ريسك خود را در بازار ارزهاي ديجيتال و 
بازارهاي مالي سنتي به حداقل برسانند، سرمايه گذاران 
بزرگ يا نهادي هيچ پول جديدي به بازار وارد نمي كنند. 
همانطور كه در نوسانات ماه فوريه )بهمن( ديديم، وجود 
نقدينگي جديد براي صعود بيت كوين بسيار ضروري 
است. عالوه بر اين، آمار مربوط به موجودي بيت كوين 
در صرافي ها نش��ان مي دهد كه سرمايه گذاران دايمًا 
در حال برداش��ت وجوه خود از صرافي هاي متمركز 
و واريز آنها به كيف پول هاي خصوصي هس��تند. نرخ 
باالي جريان خروجي صرافي ها نش��ان مي دهد كه 
نقدينگي بازار ارزهاي ديجيت��ال به آرامي در حال 
كاهش اس��ت. قابل توجه ترين روي��داد اين هفته 
افزايش ن��رخ بهره بانكي در امري��كا خواهد بود كه 
بازارهاي مال��ي از ابتداي س��ال 2022 منتظر آن 
بودند. در عين حال روز گذشته، اولين ارز ديجيتال 

جهان با قيمت 38.۷۷0 دالر معامله مي شود.

    خروج پول از صندوق هاي ارز ديجيتال
 پس از ۷ هفته

ب��راي اولين ب��ار در ۷ هفت��ه گذش��ته، محصوالت 
س��رمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال، شاهد خروج 
۱۱0 ميلي��ون دالر پول بوده اند. پس از رس��يدن به 
باالترين ميزان ورودي سه ماهه در دو هفته گذشته، 
اي��ن صندوق ها هفته پي��ش با خروج پ��ول مواجه 
شدند. بر اس��اس داده هاي تازه، اخيراً 6۹.۹ ميليون 
دالر از صندوق ه��اي بيت كوي��ن و ۵0.6 ميلي��ون 
دالر از محصوالت س��رمايه گذاري در اتريوم خارج 
شده است. علي رغم خروج سرمايه از صندوق هايي 
كه مس��تقيمًا در ارزهاي ديجيتال س��رمايه گذاري 
مي كنند، محص��والت س��رمايه گذاري متمركز بر 
سهام شركت هاي فعال در حوزه بالك چين همچنان 
محبوب هستند و هفته گذشته 4 ميليون دالر ورود 
پول ثبت كرده اند. از س��وي ديگر، تعداد آدرس هاي 
داراي بيت كوين ركورد جديدي را به ثبت رس��اند. 
تعداد آدرس هايي كه بيت كوين در اختيار دارند، در 
بحبوحه بهبود بازار ارزهاي ديجيتال ركورد تازه اي 
را به ثبت رسانده اس��ت. داده ها نشان مي دهند كه 
در حال حاضر تقريبًا 40 ميليون آدرس، بيت كوين 
در اختيار دارند. براي مقايسه، كافي است بدانيم كه 
شبكه اي مانند كاردانو تنها 3.۵ ميليون آدرس دارد. 
اين آمار نشان مي دهد با وجود عملكرد منفي در سال 
2022، تعداد آدرس هاي داراي بيت كوين همچنان 
در حال افزايش اس��ت و تعداد 880 هزار كيف پول 

جديد ايجاد شده است.

    بيت كوين در آستانه سقوط 
به زير يك  حمايت كليدي

در عين حال، تحليلگران معتقدند قيمت بيت كوين 
در آستانه شكستن يك حمايت كليدي است كه عبور 
از آن مي تواند با سقوطي شبيه به دوران همه گيري 
كرونا همراه باش��د؛ ريزشي كه البته بعد از آن بازار با 
جهشي بي سابقه همراه ش��د. قيمت بيت كوين روز 
جمعه با جهش��ي مختصر به ب��االي 40.000 دالر 
رس��يده بود، اما تحت تأثير تحوالت سياسي موجود 
پس از چند دقيقه دوباره به روند قبلي خود بازگشت. 
اين »جهش ه��اي فريب دهنده« براي رس��يدن  به 
س��طوح باالتر در اين ماه اتفاق آشنايي براي فعاالن 
ب��ازار ب��ود. بيت كوين در اي��ن مدت، هر ب��ار بعد از 
ش��روع يك روند صعودي دوباره به جاي قبلي خود 

بازگش��ته و در اين چرخه ها موقعيت هاي شورت و 
النگ موجود در بازار را با هم ليكوييد كرده اس��ت. با 
اين حال، اگر نمودار بيت كوين را در بازه هاي زماني 
كوتاه تر بررس��ي كنيم، متوجه مي شويم كه قيمت 
اين ارز ديجيتال ممكن اس��ت كاهش بيشتري هم 
داشته باشد. وب سايت تحليلي متريال انديكيتورز 
به دنبال كنندگان خود در توييتر گفت: »كندل هاي 
 200 )MA( 3 روزه بيت كوين به ميانگين متحرك
كندلي نزديك شده اند. بعد از شيوع ويروس كرونا و 
سقوط بيت كوين تحت تأثير آن، اين اولين بار است 
كه چنين اتفاقي مي افتد. مطمئن شويد پول كافي 
داريد تا اگر چنين اتفاق��ي در نماي ۱ هفته اي بازار 
رخ داد، از فرصت خريد ايجادش��ده استفاده كنيد. 
جهش بعد از س��قوط مي تواند زندگي ش��ما را براي 
هميشه تغيير دهد.« ميانگين متحرك 200 هفته اي 
بيت كوين در حال حاضر كمي باالتر از 20.000 دالر 
است و همچنان به روند صعودي خود ادامه مي دهد. 
اين ش��اخص تاكنون ب��ه عنوان يك ك��ف تاريخي 
محكم براي بيت كوين عمل كرده و هرگز شكس��ته 

نشده است.
براي اينكه بيت كوين به اين كف تاريخي برسد، بايد 
۵0 درصد از قيمت فعلي و ۷0 درصد از اوج تاريخي 
خود فاصله بگيرد. اين در حالي است كه بيت كوين 
هرگز چنين سقوطي را تجربه نكرده است. به عنوان 
مثال، بعد از شيوع ويروس كرونا ارزش بيت كوين تنها 
طي چند روز 60 درصد كاهش يافت. سپس قيمت 
وارد روندي صعودي شد كه به همان اندازه قوي بود 
و آن را به اوج قيمتي جديدي در همان سال رساند. 
در هفته گذشته شاخص هاي »S&P۵00« و نزدك 
به ترتيب 2.۹ و 3.۵ درصد كاهش يافتند و هم بستگي 
بين آنها و بيت كوين همچنان ادامه دارد. پيش از اين، 
پنتوشي معامله گر محبوب بازارهاي مالي، صراحتًا 
عنوان كرده بود كه به  نظر او در س��ال جاري ممكن 
است اتفاقي شبيه به سقوط تاريخي وال استريت در 

سال ۱۹2۹ براي بازارهاي مالي رخ دهد. 

    سرمايه گذاران بزرگ و كوچك 
همچنان بيت كوين مي خرند

از طرفي ديگر، خريد نهنگ ها و رش��د دارايي كيف 
پول س��رمايه گذاران خرد، معامله گ��ران بلندمدت 
را اميدوار كرده اس��ت. تنها در روز جمعه 30.000 
بيت كوين )يك ميليارد دالر( از صرافي كوين بيس 

خارج ش��د و ذخاير صرافي ها نيز همانن��د ژوييه و 
سپتامبر 202۱ )تير و شهريور( كاهش يافته است. 
شايان ذكر است كه در سال 202۱ و درست كمي بعد 
از كاهش ذخاير صرافي ها قيمت بيت كوين به شدت 
افزايش يافت. لكس موسكوفسكي، مديرعامل شركت 
موسكوفسكي كپيتال، با استناد به داده هاي شركت 
تحليلي گلسنود، تغييرات موجودي كيف پول هاي 
بيت كوين را بررس��ي كرده است. او در اين باره گفته 
است: »كيف پول هايي كه بين ۱0 تا ۱00 بيت كوين 
دارند، شديداً در حال انباشت هستند و موجودي آنها 
همچنان افزايش پيدا مي كن��د. اينها همان افرادي 
هستند كه وقتي قيمت بيت كوين داشت از ۱0.000 
دالر به ۵0.000 دالر رسيد، بيت كوين هاي خود را 
مي فروختند.« او معتقد است كه سهم سرمايه گذاران 
سازماني از عرضه بيت كوين به بيشترين ميزان خود 
در يك س��ال گذشته رس��يده اس��ت. فرض بر اين 
اس��ت كه هر ش��خص مالك يك يا چند مورد از اين 

آدرس هاست.

    جهش ناگهاني دوج كوين 
پس از توييت ايالن ماسك

ايالن ماس��ك، مديرعامل تسال و يكي از بزرگ ترين 
طرفدارهاي دوج كوين، با انتشار توييتي اعالم كرد كه 
قصد فروش بيت كوين، اتريوم و دوج كوين هايي را كه 
از قبل خريده بود، ندارد. اين توييت ماسك در ادامه 
با جهش ۱0 درصد دوج كوين همراه ش��د. در ميان 
يكنواخت بودن بازار ارزهاي ديجيتال، دوج كوين با 
قيمتي حدود 0.۱۱۱ دالر معامله مي ش��د. به دنبال 
 توييت ماس��ك كه در آن گفته بود به نگه داش��تن 
دوج كوي��ن، اتريوم و بيت كوين ادام��ه خواهد داد، 
قيمت اين ميم كوين افزايش يافت و به 0.۱22 دالر 

رسيد. ايالن ماس��ك در توييتر خود نوشت: »براي 
افرادي كه به دنبال درس گرفتن از اين توييت هستند، 
بايد بگويم به عنوان يك اصل كلي معتقدم معمواًل در 
شرايطي كه نرخ تورم باال رفته، بهتر است به جاي دالر 
دارايي هاي فيزيكي مانند ملك يا سهام شركت هايي 
كه فكر مي كنيد محصوالت خوبي را توليد مي كنند، 
 داش��ته باش��يد. من همچنان بيت كوين، اتريوم و 
دوج كوين هايم را نگه��داري مي كنم و قصد فروش 
آنها را ن��دارم.« قيمت دوج كوين احتم��ااًل به دليل 
فعالي��ت ربات هاي معامالتي خ��ودكار جهش پيدا 
كرده است. ربات هاي معامالتي خودكار با دنبال كردن 
حساب هاي محبوب در شبكه هاي اجتماعي مختلف 
مانند توييتر، هرگونه اشاره به اسم ارزهاي ديجيتال 

را رديابي مي كنند.
به عنوان مثال، حس��اب توييتر ايالن ماسك بيش 
از ۷۷.6 ميليون دنبال كننده دارد. ماس��ك قباًل هم 
چندين بار درباره دوج كوين تويي��ت كرده بود. در 
فوريه 202۱ )بهمن ۹۹(، او تصويري از يك موشك 
در كنار ماه و كلم��ه دوج )Doge( توييت كرد كه 
اين توييِت يك كلمه اي در ادامه باعث افزايش شديد 
قيمت دوج كوين شد. تصوير موشك و ماه اشاره به 
افزايش ناگهاني و ش��ديد قيمت ارزهاي ديجيتال 
دارد. در ماه مه )ارديبهشت( نيز، ماسك عنوان كرد 
كه با توسعه دهندگان دوج كوين براي بهبود كارايي 
اين ارز ديجيتال همكاري خواهد كرد كه باعث شد 
قيمت آن حدود 22 درصد افزايش پيدا كند. از اوايل 
سال 2022، ش��ركت تسال پرداخت با دوج كوين را 
براي فروش برخي از كاالهاي خود پذيرفته اس��ت. 
گزينه پرداخت با دوج كوي��ن همچنان فعال باقي 
خواهد ماند و قيمت همه محصوالت عالوه بر اين ارز 

ديجيتال، با دالر نيز نمايش داده مي شود.
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ايران زيرساخت هاي اجراي 
طرح صيانت را ندارد

دارندگان فروشگاه هاي مجازي جزو ثروتمندان 
دنيا محسوب مي شوند، در ايران استارت آپ هاي 
مجازي رشد قابل توجهي كردند آنها حجم قابل 
توجه��ي از درآمد خود را از كش��ورهاي خارجي 
كس��ب مي كنند. بس��ياري از پلتفرم ها از جمله 
فيليمو براي اينكه درآمد خ��ود را افزايش دهند 
س��رورهايي در خارج كش��ور نصب كردند و اين 
مساله يك نوع صادرات براي ما محسوب مي شود. 
بس��ياري از ايرانيان خارج كش��ور ب��راي دنبال 
كردن س��ريال هاي ايران��ي از پلتفرم هاي داخلي 
استفاده مي كنند اما با طرح صيانت اين تجارت ها 
خدشه دار مي ش��ود و تمام اين سرمايه گذاري ها 
ب��ه حاش��يه مي روند. پس ب��ا اج��راي اين طرح 
كس��ب وكارهاي كوچك و بزرگ آسيب خواهند 
ديد. بدون تردي��د اجراي ط��رح صيانت كنترل 
حاكميت در اين فضا را افزايش مي دهد اما دخالت 
حاكميتي در اين فضا تا حدي قابل قبول است آيا 
در هر حوزه اي كه دخالت حاكميتي افزايش پيدا 
كرد توانستيم به نتيجه مطلوب برسيم؟ به نظر من 
با اين تنظيم گري به اهدافي كه گفته ش��ده است 
دست نخواهد يافت. زماني ويدئو در كشور ممنوع 
بود بع��د از آن ماه��واره و االن مي خواهند فضاي 
مجازي را محدود كنن��د. كداميك از اين طرح ها 
جواب داد؟ در گزارش ها آمده اس��ت كه اينترنت 
ماهواره اي در اوكراين بعد از وقوع جنگ راه اندازي 
شد و اين امكان وجود دارد كه در سال هاي آينده 
نيز اين فناوري در كشور ما وارد شود و تصويب اين 
طرح در نهايت به حاشيه مي رود. چنين اقداماتي 
و تالش براي تصويب چنين طرح هايي ناش��ي از 
نبود تخصص و تصميم گيري از سوي نمايندگاني 
اس��ت كه چندان در اي��ن حوزه مه��ارت ندارند. 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مي داند كه با 
اجراي اين طرح چه اتفاقاتي رخ مي دهد؛ از اين رو 

انتقاداتي به مفاد آن دارد.

 صعود بهاري 
در انتظار بورس

با توجه به اينكه در چند هفته اخير، نرخ سود بين 
بانكي در مس��ير كاهش قرار گرفته و فروش اوراق 
دولتي براي جبران كسري بودجه در مراحل پاياني 
قرار گرفته است و از طرف ديگر آمار صادرات نفت و 
اقالم غيرنفتي نيز روند بهتري يافته و كسب  وكارها 
نيز به  تدريج از ش��وك اوليه ناشي از بيماري كرونا 
فاصله گرفته و رو به بهبود هستند؛ اين موضوعات 
قطعا در س��ال آتي اثر مثبتي بر بازار سهام خواهد 

داشت.

ترسوبياعتماديمعاملهگران،دوعاملاصليعدمصعودارزهايديجيتال

بيت كوين زير ۵۰ هزار دالر مانده است

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب وفاضالب استان يزد در نظر دارد عمليات مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي توام 
با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.كليه پيمانكاران واجد شرايط مندرج در اسناد ، مي توانند جهت دريافت اسناد و ارايه پيشنهاد قيمت از 

طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمايند.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكي دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه 

ستاد) www.setadiran.ir ( موجود و شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه 41934-021 مي باشد.

نوبت دوم

كد مناقصه در سامانه رديف
تضمين شركت در مدت اجرا )ماه(برآورد اوليه )ريال(موضوع عملياتستاد

مناقصه)ريال(

9.9۸0.9۸9.6936۵00.000.000توسعه شبكه آبرساني روستاهاي شهرستان بهاباد1200000۵0۷۸000196

10.094.2۵۸.0396۵0۵.000.000بازسازي خطوط انتقال آب روستاهاي شهرستان بهاباد2200000۵0۷۸00019۷

 برون سپاري نگهداري و تعميرات تاسيسات روستاهاي ميبد 3200000۵0۷۸000201
14.۸94.360.۸6۸12۷4۵.000.000و ندوشن  )تجديد2(

نگهداري و تعميرات تاسيسات آب شرب روستاهاي پشتكوه و 4200000۵0۷۸00020۸
12.6۷1.306.4۷212633.۵66.000گاريزات و حسين آباد نير )تجديد 3(

 نگهداري و تعميرات تاسيسات آب شرب روستاهاي مركزي تفت۵200000۵0۷۸000209
9.۵96.۵14.12۵124۷9.۸26.000 ) ده باال اسالميه طزرجان( )تجديد 3(

 نگهداري و تعميرات تاسيسات آب شرب روستاهاي پيشكوه 6200000۵0۷۸000210
16.601.0۵4.1۵۸12۸30.0۵3.000) دهستانهاي سانيج ، نصر آباد ، دهشير ( )تجديد 2 (

نگهداري و تعميرات تاسيسات آب شرب روستا هاي بافق ۷200000۵0۷۸000211
۷.۸41.۷43.۵1112392.0۸۸.000)تجديد3(

انجام امور راهبري تاسيسات و نگهداري و تعميرات روستايي ۸200000۵0۷۸000212
12.۵34.2۸3.۷۵012626.۷1۵.000شهرستان يزد

   برنامه زمانبندي :
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 14:00 مورخ  23/ 1400/12
مهلت دريافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت 14:00   مورخ 1401/01/0۸ 

آخرين مهلت ارايه پيشنهاد : ساعت 14:00 مورخ 1401/01/21
پاكت هاي ارزيابي كيفي در جلسه كميته فني و بازرگاني مربوطه بازگشايي و پس از تعيين امتياز مناقصه گران پاكت مناقصه گراني كه حد نصاب الزم را كسب 
نموده اند توس�ط كميسيون مناقصه اي كه در س�اعت 10 صبح مورخ 1401/01/23 در محل اتاق جلس�ات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ،  

بازگشايي خواهد شد.
 جهت دريافت اطالعات بيشتر شماره تلفن316431۵4 و 31643124-03۵ اعالم مي گردد.  

شركت آب و فاضالب استان يزد ) سهامي خاص(

 شركت آب و فاضالب استان يزد 
) سهامي خاص(

شناسه آگهي :12931۸3

آگهي مناقصه  عمومي يک  مرحله اي

200009040۷000101  https://www.setadiran.ir:شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مجتمع آموزشی درمانی امام علی )ع(

موضوع :  واگذاری مديريتی نگهداری، راهبری و تعميرات تاسيسات  
تاريخ توزيع اسناد : مهلت خريد اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس:https://www.setadiran.ir  از ساعت 09:00 مورخ 

1400/12/2۵ الی ساعت 19:00 مورخ 1401/01/0۷
آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس: https://www.setadiran.ir  ساعت 14:00 مورخ 1401/01/21 می باشد.  

زمان و محل بازگشايی پيشنهاد های رسيده: مورخ 1401/01/22 راس ساعت 0۸:00 صبح در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه 1/206/۸2۵/000 ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری 21۸12643۸ )شبا IR 93013010000000021۸12643۸( نزد بانک 

رفاه شعبه بهار کرج کد 9۷2 يا ارايه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشايی پاکات نبايدكمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از ميدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس:   026-3419۷6۵6 

به استناد ماده 63 آيين نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

مزايده فروش زمين با کاربری ورزشی
اداره کل ورز ش و جوانان قصد دارد يک قطعه زمين با مش�خصات ذيل الذکر را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان می 
توانند از طريق سامانه ستاد )تدارکات الکترونيک دولت ( در مزايده مذکور شرکت نموده و ما بقی مدارک ) فيش واريزی به حساب خزانه 

، تصوير مدارک شناسايی (را در پاکت قرارداده و تا تاريخ 1401/01/22 به دبيرخانه اداره کل ورزش و جوانان تحويل دهند .
مشخصات زمين :

زمين به مساحت 696/4۷ متر مربع واقع در بلوار طاقبستان جنب ورزشگاه امام خمينی با کاربری ورزشی 
قيمت کارشناسی )پايه ( : 6/26۸/230/000 ريال ) شش ميليارد و دويست و شصت و هشت ميليون و دويست سی هزار ريال ( ، قيمت هر 

متر مربع 9/000/000 ) نه ميليون ريال (
سپرده شرکت در مزايده : مبلغ تضمين شرکت در مزايده پانصد ميليون ريال )۵00/000/000 ريال ( می باشد که متقاضی می بايست مبلغ 
مذکور را به شماره حساب 40۵600۵۵0۷۵9۵4۷2 و شناسه واريز 94212۸۵۵6214000261140000000000 به نام تمرکز وجوه سپرده اداره 

کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نزد بانک ملی مرکزی واريز نمايد .
مهلت دريافت اسناد : کليه متقاضيان الزم است جهت دريافت اسناد حداکثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/01/11 واحد 

حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمايند .
 مهلت تکميل و ارائه پاکت : متقاضيانی که اس�ناد را در موعد مقرر دريافت نمودند ضروری اس�ت پاکت حاوی مدارک  خود را به صورت 
در بسته حداکثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه 01/11/ 1401 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 .
تاريخ افتتاح پاکت : پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/01/23 در کميسون بازگشايی می شود . 

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول يا رد يک يا همه پيشنهادات مختار می باشد .
متقاضيان می توانند جهت دريافت اطالعات کامل به واحد حقوقی و امالک اداره کل ورزش و جوانان مراجعه نمايند .

هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد .

اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيش�تر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزيابی کيفی، مناقصات و مزايدات به وبسايت 
شرکت به نشانی   www.msc.ir، منوی خريد و تامين کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 
مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. اطالعات ساير فراخوان ها از طريق سايت شرکت، قسمت 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهاناطالعيه ها قابل دسترس می باشد.
1400-069

نوع رديف
مهلت ارسالموضوعشمارهفراخوان

مدارک
مديريت
مرتبط

 فراخوان 1
عمومی

 4۸۵0۵936
4۸۵0۵93۸ 

خريد و اجرای پمپ های ذخيره اکسيژن ، نيتروژن واحد اکسيژن 
 EPCقراردادهای 1401/01/30فوالد مبارکه به صورت

خريد

مناقصه 2
عمومی

4۸۵۵1۸41
4۸۵۵1۸31

انجام عمليات طراحي، مهندسي،خريد تجهيزات،نصب ، راه اندازي و 
قراردادهای 1401/01/1۵تضمين عملكرد دو دستگاه جرثقيل پشتيباني جهت پروژه نورد گرم 2

توسعه

مناقصه 3
عمومی

4۸۵۵1۸39
4۸۵۵1۸2۵

انجام عمليات طراحي، مهندسي،خريد تجهيزات،نصب ، راه اندازي و 
قراردادهای 1401/01/1۵تضمين عملكرد نه دستگاه جرثقيل فرآيندي جهت پروژه نورد گرم 2

توسعه

مناقصه 4
عمومی

4۸۵۵1۸42
4۸۵۵4۸36

 انجام عمليات طراحي، مهندسي،خريد تجهيزات،نصب ، 
راه اندازي و تضمين عملكرد  سه دستگاه جرثقيل تعميراتي جهت 

پروژه نورد گرم 2
قراردادهای 1401/01/1۵

توسعه

 فراخوان ۵
تأمين پنج عدد دستگاه گانينگ ) انکرجت ( نسوز کوره قوس 4۸۵40133عمومی

قراردادهای 31 / 01  /1401الکتريکی ناحيه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه
خريد



تعادل | فرشته فريادرس |
قرعه نخس��تين اس��تيضاح در كابينه رييسي به نام 
»فاطمي امين« درآمد. هرچند خوش اقبالي ابراهيم 
رييسي تا به امروز به دادش رسيده؛ چراكه مجلس طي 
هفته هاي اخير درگير تصويب بودجه بود و از طرفي 
چون به پايان س��ال زماني نمانده، اس��تيضاح وزراي 
كابينه در دستور كار مجلس قرار نگرفت؛ از خاندوزي 
وزير اقتصاد گرفته تا وزراي بهداشت و كار و در آخرين 
خبر هم اس��تيضاح وزي��ر صمت. حال گوي��ا پرونده 
استيضاح وزرا دوباره به جريان افتاده، چراكه با استناد 
به صحبت هاي س��ياهكالي، نماينده م��ردم قزوين، 
اس��تيضاح وزير صمت با ۵۵ امضا براي اعالم وصول 
به هيات رييسه مجلس تقديم ش��ده است. اما انتقاد 
نمايندگان موافق استيضاح به سيدرضا فاطمي امين 
چيس��ت؟ آيا پاي او به عنوان اولين وزير استيضاحي 
دولت س��يزدهم به مجل��س باز مي ش��ود؟ »گراني 
خودرو، افزايش قيمت كاالهاي اساسي و عدم تنظيم 
بازار« از جمله انتقادات اساس��ي بهارستان نشينان از 
وزير صمت است. البته گفته مي شود كه البي فاطمي 
امين ونمايندگان مواف��ق او با مخالفانش در مجلس 
موجب ش��ده تا پرونده اس��تيضاحش حداقل تا اين 
لحظه مسكوت بماند يا به تعويق بيفتد؛ حال اما خبرها 
درباره اس��تيضاح او از س��مت بهارستاني ها جدي تر 

شنيده مي شود. 

    از البي با مخالفان تا طرح استيضاح
عمر دولت رييس��ي به يك سال نرس��يده اما حواشي 
اطراف برخي اعضاي كابينه بسيار جنجالي بوده است؛ 
از عملكرد برخ��ي وزراي اقتصادي گرفته تا اظهارات 
حاشيه س��از برخي ديگر از دولتم��ردان. از روزي كه 
ابراهيم رييسي و وزرايش سكان دولت سيزدهم را به 
دست گرفتند، هفت ماهي مي گذرد؛ وزرايي كه قرار 
بود مشكالت را خيلي فوري وانقالبي حل كنند، روزي 
نبود كه با صحبت هايشان جنجال نيافرينند. ناگفته 
نماند كه حواش��ي و جنجال ها تنها ب��ه اظهارنظرها 
ختم نمي ش��د و گاهي اقدامات برخ��ي وزرا به حدي 
غيرمنطق��ي و عجيب وغريب بود ك��ه حتي صداي 
بهارستاني هاي همراه دولت هم درآورد. اعتراضات تا 
جايي پيش رفت كه حتي نمايندگان تصميم گرفتند، 
خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد، براي دولت رييسي 
خط ونش��ان بكشند، و كارت اس��تيضاح را براي وزرا 

رو كنند. 
به طوري كه از ابتداي آبان سال جاري، زمزمه هايي مبني بر 
احتمال اس��تيضاح وزراي اقتص��ادي دولت و به صورت 
خاص، احس��ان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، 
حجت عبدالملك��ي، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت، در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد و بازار شايعات را 
داغ كرد. برخي از فعاالن اقتصادي نيز در فضاي مجازي 
اين گمانه زني ها را پر و بال دادند. اما وزير صمت اين روزها 
بيش از هر زمان ديگري به استيضاح نزديك شده است. 
خيلي ها تصورش��ان اين بود كه وزاري اقتصاد و كار جزو 
اولين وزرايي باشند كه پايشان براي استيضاح به مجلس 
باز مي شود، اما گويا ورق برگشت خورده و با حمايت هاي 
پش��ت پرده از اين دو وزير، حال قرعه به نام وزير صمت 
افتاده تا او در محكمه نمايندگان مجلس حاضر ومجبور 

به پاسخگويي باشد. 
»سيدرضا فاطمي امين«، كه چند ماهي مي شود سكان 
وزارت صمت را به دست گرفته يكي از همان وزرايي است 
كه جنج��ال و جدال پيرامونش كم نبوده و از آنجا كه نام 

مهم ترين توليدات صنعتي داخلي يعني »خودروسازي« 
به اين وزارتخانه گره خورده، نام او هم بر سر زبان ها افتاده، 
البته با گراني و بي كيفيتي خودروها ونارضايتي كه وجود 
دارد. آذرم��اه بود كه در پي گران��ي 18 درصدي خودرو، 
نائب رييس كميسيون صنايع و معادن از احضار وزير به 

مجلس خبر داد. 
در ادامه، ديماه س��ال جاري، در يكي از جلس��ات علني 
مجلس، درخواس��ت جمعي از نمايندگان براي سوال از 
وزير صمت درباره سطح كيفي خودروهاي داخلي اعالم 
وصول شد. كيفيت پايين خودروهاي توليد شده و عدم 
باز شدن ايربگ هاي خودرو در تصادف بهبهان نمايندگان 
مجلس از 1۹ نفر امضا جمع آوري شد، اما البي ها آنقدر 
قوي بود كه نتوانستند وزير را استيضاح كنند. در همان 
مقطع زماني، روح اهلل عباس پور، سخنگوي كميسيون 
صنايع مجلس، در اظهاراتي بيان كرده بود كه موافقان وزير 
صمت به مخالفان پيشنهاد دادند، اندكي به فاطمي امين 
زمان بدهند تا او بتواند وضعيت بازار را اصالح كند. البته او 
اين راهم گفته بود كه ممكن است استيضاح نمايندگان 

مجلس به بعد از نوروز موكول شود.
اين بار هم گران��ي وكاهش قيمت خودرو م��ورد انتقاد 
نمايندگان مردم است. لطف اهلل سياهكالي، نماينده مردم 
قزوين از نمايندگاني كه نسبت به عملكرد فاطمي امين 
انتق��اد دارد، چندي پيش عنوان كرده كه بيش از دو ماه 
است كه موضوع استيضاح فاطمي امين، وزير صمت به 
هيات رييسه ارسال شده، اما هيات رييسه اعالم وصول 
نكرد. او توضيح داده ب��ود: ۵۵ نفر از نمايندگان مجلس 
براي اس��تيضاح وزير صمت راي جمع كردند. اكنون در 
اختيار هيات رييسه اس��ت و ما تذكر و يادآوري كرديم 
تا در دس��تور كار قرار بگيرد. انتقاد اساسي درباره قيمت 
خودرو است. عضو كميسيون صنايع مجلس گفته بود 
كه پس از به حدنصاب رسيدن امضاهاي مورد نياز براي 
طرح استيضاح آقاي فاطمي امين، اين درخواست تقديم 
هيات رييسه مجلس ش��د تا در نوبت بررسي در صحن 
مجلس قرار گيرد. مهم ترين محور اين استيضاح افزايش 
قيمت خودرو است كه وزير بايد پاسخ دهد كه علت اين 
افزايش قيمت چيست؟  البته اين نخستين باري نيست 
كه نمايندگان مجلس قصد دارند پاي وزير صمت را براي 
وضعيت آشفته بازار خودرو به مجلس بكشانند. چراكه 
پنجم بهمن ماه، فاطمي امين براي پاسخ به سوال يكي 
از نمايندگان درباره كيفيت خودروها، قيمت آن و نحوه 
مديريت شركت هاي خودروسازي پا به ميدان بهارستان 
گذاشت و دوباره وعده هايي از جنس همان وعده هايي كه 

در زمان راي اعتماد داده بود، را مطرح كرد. 

    استيضاح وزير صمت روي ميز 
حال لطف اهلل س��ياهكلي عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس و درخواس��ت كننده اس��تيضاح وزير 
صمت درخصوص آخرين وضعيت پيگيري استيضاح 
و همچنين زمان احتمالي مطرح شدن آن، گفته است: 
در همين روزهاي ابتداي هفته تعدادي از نمايندگان 
در حال جمع آوري امضاء براي نامه اي بودند كه در آن به 
هيات رييسه تذكر بدهند كه چرا استيضاح اعالم وصول 
نمي شود و در دستوركار قرار نمي گيرد. من متاسفم كه 
بگويم هيات رييسه تا به اين لحظه به وظيفه قانوني خود 
عمل نكرده و به ما هم جواب نداده، كه چرا استيضاح را 
اعالم وصول نمي كند. او همچنين در پاسخ به اينكه در 
صورت اعالم وصول هم ممكن است استيضاح به سال 
آينده موكول شود، بيان كرده كه مهم نيست كه قبل از 
تحويل سال باشد يا بعد از آن، مهم اين است كه اين كار 
انجام شود. من معتقدم تا زماني كه وزير صمت مواضع 

صحيحي ندارد، اين براي مردم گرفتاري ايجاد مي كند. 
اين نماينده مجلس معتقد است كه وزير بايد در جاي 
خودش بنشيند و تنظيم بازار كند. توليد به وزير مربوط 
نيس��ت توليد را توليدكننده انجام مي دهد. وزير بايد 
حامي توليدكننده باشد، سياست هاي حمايتي بگذارد 
و نظارت كنند بر خدمات حمايتي كه توليدكننده داده 
است، اين كار دولت است. سياهكلي با تاكيد براينكه 
»اصلي ترين كار دولت تنظيم بازار است«، گفت: من از 
آقاي وزير سوال مي كنم كه اگر برنج االن گران شد، شما 
چه كار كرديد؟ واردات انجام داديد و بازارش را تنظيم 
كرديد. در باب واردات گندم و برنج واردات براي مدير 
ما افتخار است كه واردات كرده و بازار را تنظيم كرده 
و اگر انجام ندهد او را بازخواس��ت مي كنند، چطور در 
رابطه با واردات خودرو اين كار را نمي كنيد؟ او در ادامه 
به »ايلنا« گفته است: وقتي ما مي بينيم عرضه و تقاضا 
قابل قياس نيست، عرضه 7۰۰-6۰۰ هزارتاست و نياز 
باالي 1/۵ تا ۲ميليون اس��ت. اين يك مفهوم دارد آن 
اين اس��ت كه مافياي خودرو اجازه نمي دهد. مافياي 
خودرو بيش از ۳۰ س��ال سر همه رييس جمهورها را 
كاله گذاشته است. اين نماينده مجلس تاكيد كرده 
كه ما نبايد خودسانسوري كنيم، اين خودسانسوري 

و تعارف در مديريت كردن پدر كشور را درمي آرود.

    انتقادات فراتر از مجلس 
اما انتقادات به وضعيت اين روزهاي خودرو تنها به مجلس 
ختم نمي شود، به طوري كه، سردار كمال هاديانفر رييس 
پليس راهور ناجا كه يكي مي توان او را يك چهره مهم سال 
14۰۰ نام برد، بارها باظهارات تندش عليه خودروسازان 
داخلي يك تنه در برابر كيفيت پايين خودروهاي داخلي 
ايس��تاده اس��ت. هاديانفر هيچ وقت از اظهاراتش درباره 
كيفيت خودروهاي داخلي كوتاه نيامد؛ حاال در مس��ير 
تأكيد بر افزايش كيفيت خودروي داخلي به گفته خودش 
هم اسناد 11ساله تحليل تصادفات را در جيب دارد و هم 
نارضايتي رهبري از كيفيت خودروي توليد شده توسط 
خودروسازان. رييس پليس راهور پيش تر در جريان حادثه 
تصادف زنجيره اي بهبهان كه دي ماه امسال اتفاق افتاده 
بود، با بيان اينكه هيچكدام از ايربگ هاي خودروها باز نشده 
بود، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا خودروسازان ارابه 
مرگ توليد مي كنند؟ روز گذشته هم محمد مخبر معاون 
اول رييس جمهور در جلس��ه با تعدادي از خودروسازان 
داخلي، در اظهاراتي گفته بود كه هيچ موضوعي در برابر 
رضايت و رفاه و امنيت مردم اهميت ندارد و در ش��رايط 
فعلي متاس��فانه مردم از كيفيت، تنوع و قيمت خودرو 
راضي نيستند. او با بيان اينكه دولت تا وقتي ضرورتي وجود 
نداشته باشد مايل به واردات خودرو نيست، عنوان كرد كه 
وظيفه و تكليف اصلي دولت تامين رضايت، رفاه و امنيت 
مردم است و اگر رضايت مردم در تعارض با حفظ وضعيت 
موجود قرار گي��رد، دولت قطعًا منافع مردم را در اولويت 
قرار مي دهد. در چنين شرايطي و در وهله اول بايد رقباي 
جديدي در داخل براي شركت هاي خودروسازي بزرگ 
ايجاد كرد. در غير اين صورت براي تقويت رقابت حتي اگر 

مجبور شويم بايد به واردات نيز فكر كنيم.

    وعده هاي وزير و نقدي بر آن
اما بينيم وزير صمت درتازه ترين اظهارات خود چه گفته 
اند؟ »خودرو س��ال آينده 1۵درصد ارزان مي شود« اين 
تازه ترين وعده وزير صنعت براي بازار خودرو است. سيد 
رضا فاطمي امين با ادعاي اينكه امروز قيمت هاي نسبي 
خودرو در كش��ور درست نيست، عنوان كرد كه صنعت 
خودرو نه آنقدر كوچك اس��ت و نه آنقدر مش��كالت آن 

حاد است كه بخواهيم آن را كال كنار بگذاريم؛ اين صنعت 
از ظرفيت هاي بااليي برخوردار اس��ت و در عين حال با 
چالش هايي نيز مواجه است كه مربوط به امروز و ديروز 
نيست. وزير صنعت اعتقاد دارد؛ سال آينده قيمت تمام 

شده خودرو دست كم 1۵ درصد كاهش خواهد يافت.
اما وعده جديد وزير صنعت براي كاهش قيمت خودرو در 
حالي است كه كارشناسان نگاهي ديگري به موضوع دارند. 
آنها مي گويند: كاهش يا افزايش بهاي تمام شده در مبدا 
كارخانه تاثيري بر قيمت بازار ندارد، كما اينكه س��ركوب 
قيمت توسط شوراي رقابت منجر به توقف افزايش قيمت 
در بازار نشده است. موضوع بهاي تمام شده، يك موضوع 
بنگاه دارانه است كه ذينفع آن سهام دار است؛ نه مشتري و 
بنابراين سخنان وزير در اين خصوص درواقع بيشتر شبيه 
گزارش مجمع سهامداران است تا موضوعي كالن و ملي و 
مرتبط با مشتريان شركت ها. برخي هم مي گويند، اصل 
صحبت آقاي وزير كه مي گويند ب��ا افزايش توليد ميزان 
هزينه كاهش مي يابد، از نظر تئوريك درست است. اما چند 
نكته وجود دارد كه باعث مي شود به وعده هاي او خوش بين 
نباشيم، چراكه به گفته آنها، به نظر مي رسد، فاطمي امين 
حساب خاصي روي گشايش مسيرهاي تجاري بين المللي 
باز كردند. به نتيجه رس��يدن مذاكرات باعث مي شود كه 
درآمد ارزي افزايش يافته و بسياري از مشكالت تامين حل 
ش��ود كه منجر به كاهش قيمت مي شود اما واقعيت اين 
است كه هنوز اين مذاكرات به نتيجه نرسيده است. از سوي 
ديگر، يك تورم بيش از 4۰ درصد در بودجه سال آينده نهفته 
است، كه سال گذشته هم اقتصاددانان اين تورم را از بودجه 
پيش بيني كردند و اتفاق هم افتاد. موضوع سوم، بر مي گردد 
به جنگ روسيه واوكراين كه بر قيمت¬هاي جهاني قطعا 
اثرگذارخواهد بود و نمي توان كاهش قيمتها را انتظار داشت؛ 
چراكه قيمت نفت وگاز و نهاده هاي توليد مانند آلومينيوم 
و فوالد ۳۰ تا 4۰ درصد افزايش قيمت داشته اند. همچنين 
تورم در اروپا و امريكا بعد از س��ال ها به بي��ش از ۵ درصد 
رسيده كه به معناي افزايش هزينه تمام شده كاال بين ۳۰ 
تا 4۰ درصد است. حال، اگر مذاكرات برجام به نتيجه نرسد، 
قيمت خودرو به صورت شتابان افزايش مي يابد. اين درحالي 

است كه وارداتي هم رخ نمي دهد.

    طرح واردات هم برگشت خورد!
درهمين حال، روز گذشته س��خنگوي شوراي نگهبان 
هم اعالم كرد كه مجلس در بررسي اليحه بودجه 14۰1 
مصوبه اي درباره واردات خودرو داش��ت كه اين مصوبه 
مفادي نزديك به مصوبه اوليه اي اس��ت كه در ارتباط با 
طرح ساماندهي بازار خودرو مورد ايراد شوراي نگهبان قرار 
گرفته بود. طحان نظيف عنوان كرد كه مغايرت هاي هيات 

عالي نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقي 
است كه به گفته او، واردات 7۰ هزار خودرو از سوي هيات 
عالي نظارت مجمع تشخيص، خالف سياست هاي كلي 
نظام شناخته شده است. اما اينكه چرا طرح واردات خودرو 
همچنان بين مجمع تشخيص، شوراي نگهبان و مجلس 
در حال پاسكاري است و به سرانجامي مشخصي نمي رسد، 
نيز خود جاي س��وال دارد. اما بهرام پارس��ايي نماينده 
پيشين مجلس كه از طراحان س��اماندهي بازار خودرو 
بودند، در گفت وگويي كه اخيرا با »تعادل« داش��تند، به 
پشت پرده عقيم س��ازي واردات خودرو پرداختند. اين 
نماينده مجلس مي گويد: حلقه مافياي خودروس��ازي 
بسيار گسترده وفعال است؛ از دولت گرفته تا شركت هاي 
تو درتو كه قدرت هاي پنهان در آن سهم دارند.« به گفته 
او، نگران كننده تر آنجاس��ت كه حلقه مافيا در مجلس و 
نهادهاي باالدس��تي نظام هم نفوذ كرده است. مافيايي 
كه طرح ها را همانطور كه خواس��ت آنهاس��ت به برخي 
نمايندگان ديكته و در مجلس پيش مي برند. نفودشان تا 
حدي است، كه طرح ساماندهي بازار خودرو كه امضاي 
۲۰۰ نفر را پاي خود داشت، در رفت و برگشت بين مجلس 

و شوراي نگهبان از مسير اصلي منحرف مي شود.
او توضيح داده كه البي سنگين خودروسازان با كميسيون 
صنايع و معادن مجلس س��بب شد تا طرح ساماندهي 
واردات خودرو از مسير اصلي خود منحرف شود؛ هرچند 
برخي اعضا مخالف بودن��د، اما توان مقابله با اكثريت را 
نداش��تند. بنابراين آن چيزي كه مدنظر خودروسازان 
بوده ب��ا تغيي��ر دادن هدف اصل��ي طراح��ان، در اين 
كميسيون تصويب و خروجي همان مي شود كه از سوي 
خودروسازان ديكته و خواسته آنها بوده است. جالب تر 
رفتار مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ چراكه قبل 
از اينكه طرح از سوي ش��وراي نگهبان رد و به مجلس 
برگردد، به ش��وراي نگهبان نامه مي زند و آن را مخالف 
سياست هاي حمايت از توليد مي داند.! پارسايي بر اين 
باور است كه اين چيزي جز البي مافياي خودرو نيست! 
پارسايي با تاكيد بر اينكه براساس قانون، واردات خودرو 
نبايد ممنوع باش��د، مي گويد: اگر دولت رييسي قصد 
شكستن انحصار و حباب قيمت خودرو را دارد، مي تواند 
در عرض چند دقيقه در هيات دولت ثبت سفارش واردات 
خودرو را براي افراد حقيقي و حقوقي، آنهم با شفاف سازي 
نحوه ثبت سفارش، تنها به ميزان ۵درصد توليد داخلي 
ب��از كند. به گفته او، نتيجه اي��ن مصوبه مي تواند تا ۵۰ 
درصد قيمت خ��ودرو را كاهش داده و بازار را از تالطم و 
تنش نجات دهد؛ موضوعي كه البته به نظر مي رسد، نه 
در مجلس، شوراي نگهبان و تشخيص مصلحت نظام 

مخالفان جدي داشته باشد.

خبر
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گمرك:سازمانبنادرهم
ازاسنادكانتينرهابيخبراست

ماجراي۱۵۰ كانتينر بي صاحب 
چيست؟

نكته مهم صحبت هايمحسني اژه اي كه توجه رسانه ها را 
به خود جلب كرد پيدا شدن 1۵۰ كانتينر بي هويت در يكي 
از انبار هاي استان هرمزگان هنگام فرآيند انضباط بخشي 
بود كه بنا به گفته ريي��س عدليه در بعضي از كانتينر ها 
مقداري وسايل و لوازم خانگي بود و مابقي را شن و ماسه 
تش��كيل مي داد. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، روز 
گذشته حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي با اشاره 
به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در 
اواسط اسفند جاري به استان هرمزگان تاكنون، اقدامات 
مطلوب و ثمربخشي در راستاي ساماندهي انبار هاي بنادر 
هرمزگان و انبار هاي سازمان اموال تمليكي صورت گرفته 
است و فروش س��ازمان اموال تمليكي استان هرمزگان 
صرفا در اس��فند جاري با كل فروش در سال ۹۹ برابري 
مي كند كه از اين حيث بايد از همه دس��ت اندركاران امر 
تقدير به عمل آورد. البته اي��ن همه ماجرا نبود و رييس 
دستگاه قضا به موضوع باقي ماندن برخي مسائل و مشكالت 
در امر س��اماندهي وضعيت انبار هاي بن��ادر، گمرك و 
انبار هاي سازمان اموال تمليكي هم اشاره كرد. نكته مهم 
صحبت هاي حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 
كه توجه رس��انه ها را به خود جلب كرد پيدا شدن 1۵۰ 
كانتينر بي هويت در يكي از انبار هاي اس��تان هرمزگان 
هنگام فرآيند انضباط بخشي بود كه بنا به گفته رييس 
عدليه در بعضي از كانتينر ها مقداري وسايل و لوازم خانگي 
بود و مابقي را شن و ماسه تشكيل مي داد! حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي بر همين اساس ضمن توصيه 
به مسووالن دولتي از جمله »وزير اقتصاد« و »متوليان 
گمركات« و »اموال تمليكي« مبني بر ساماندهي هرچه 
سريعتر و دقيق تر انبار هاي بنادر و گمركات و سازمان اموال 
تمليكي كه از بستر هاي فسادزا و تضييع بيت المال هستند 
به تمامي روساي كل دادگستري ها و دادستان ها به ويژه 
مقامات قضايي استان ها و شهر هاي بندري دستور داد كه 
چنانچه مشكالت و بستر هاي فسادزاي بنادر و گمركات 
و انبار هاي اموال تمليكي اس��تمرار يافت به گونه اي كه 
همچون مورد اشاره شده، 1۵۰ كانتينر بي هويت يافت شد، 
اين قبيل موارد را در زمره »تقصير« و نه »قصور« قلمداد 
كنند و مسووالن ذيربط را »مقصر« بدانند و برخورد هاي 
قانوني مقتضي را به عمل آورند.رييس دستگاه قضا، گفت: 
كماكان برخي مس��ائل و مش��كالت در امر ساماندهي 
وضعيت انبار هاي بنادر، گمرك و انبار هاي سازمان اموال 
تمليكي باقي مانده اس��ت. در همن رابطه با رييس كل 
دادگستري استان هرمزگان به بازديد رييس قوه قضاييه 
از بنادر استان اش��اره كرد و گفت: در جريان آن بازديد و 
بررسي هاي بعدي با تعدادي كانتينر مواجه شديم كه هيچ 
گونه اسناد و مدارك و اطالعاتي نداشتند. با پايش بيشتر، 
تاكنون 1۵۰ كانتينر شناسايي كرده ايم كه فاقد قبض انبار 
و هرگونه مدارك و اطالعات ديگر هستند. قهرماني با بيان 
اينكه اداره بنادر فعاًل هيچ گونه اطالعاتي از اين كانتينر ها 
ندارد، گفت: محتويات اين كانتينر ها متفاوت است و شامل 
شن و ماسه، لوازم ماشين آالت، لوازم خانگي، چوب، خمير 
دندان، كنسروجات، مواد نفتي، آهن آالت، سرم، پارچه، 
چسب پانسمان، ضايعات، مواد خوراكي، برنج و ... است. 
خالي يا دس��ت خورده بودن تعدادي از كانتينر ها مورد 
بعدي بود كه قهرماني رييس دادگستري استان هرمزگان 
به آن پرداخت و از مجهول بودن علت اين موضوع سخن 
به مي��ان آورد. وي همچنين از واگذاري انبار ها به بخش 
خصوصي خبر داد كه ممكن است تخلفات يا جرايمي در 
همين مورد صورت گرفته باشد. رييس كل دادگستري 
اس��تان هرمزگان گفت: طي دستوري از دادستان مركز 
استان و پليس امنيت اقتصادي خواسته شده كه با دقت 
موضوع را بررسي و ادله و مستندات را جمع آوري كنند. 
رييس كل دادگستري استان هرمزگان گفت: در دستور 
جداگانه اي با تعيين مهلت دوماهه، به سازمان هاي متولي 
اعالم شده نسبت به انبارگرداني دقيق و پايش وضعيت 
كانتينر ها و ارسال گزارش جمع بندي، با حضور و نظارت 
قاضي مستقر در بنادر و گمركات اقدام كند. گمرك در 
واكنش به ماجراي كانتينر هاي بي هويت در بنادر اعالم 
كرد كه طبق قانون، مرجع تحويل گيرنده كاال در مرز هاي 
دريايي سازمان بنادر و دريانوردي است و تا زماني كه كاال 
به گمرك اظهار نشود گمرك در خصوص آن مسووليتي 
ندارد، محموله 1۵۰ كانتينري اعالمي نيز نه تنها اظهار 
نش��ده بلكه فاقد قبض انبار بوده و حتي سازمان بنادر به 
عنوان مرجع تحويل گيرنده كاال هم اطالعي از مالكيت 
و اسناد آن ندارد. ابوالفضل اكبرپور، ناظر گمركات استان 
هرمزگان و مديركل گمرك شهيد رجايي- در خصوص 
ماجراي 1۵۰ كانتينر بي هويت اعالمي از سوي رييس 
قوه قضاييه توضيحاتي ارايه كرد. وي گفت: محموله اي 
كه اخيرا سازمان بنادر به دادستان استان اعالم و رياست 
قوه قضاييه و دادستان كل كشور مورد تاكيد قرار داده اند، 
در اماكن مرتبط با سازمان بنادر قرار داشته، فاقد اطالعات 
قبض انبار و اسناد مالكيت است و فهرست و اطالعات قبض 
انبار آنها به گمرك ارايه نشده، اقدام در خصوص آنها نيز 
خارج از اختيارات گمرك است. چرايي آن را بايد از سازمان 
بنادر به عنوان مرجع و مقام تحويل گيرنده كاال جويا شد. 
اكبرپور با بيان اينكه بر اساس قانون مرجع تحويل گيرنده 
كاال در مرز هاي دريايي سازمان بنادر و دريانوردي است 
گفت: ش��ناور ها با هماهنگي اين سازمان، ورود و تخليه 
مي شوند، كاال ها نيز در انبار هاي اين سازمان نگهداري شده 
و براي هر كاالي وارده قبض انبار صادر مي شود و در مراحل 
بعد به شرط دارابودن اسناد مالكيت، ثبت سفارش، قبض 
انبار و مجوز س��ازمان هاي همجوار و كد رهگيري بانك، 
امكان اظهار و ترخيص كاال فراهم مي ش��ود و از مرحله 
اظهار كه گمرك مسووليت داشته و پاسخگو است.  وي 
ادامه داد: در صورتي كه صاحب كاال، كاال را با ارايه اسناد 
به گمرك اظهار كند و كاال مشمول مقررات متروكه شود، 
سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع تحويل گيرنده 
كاال فهرس��ت اين كاال ها را به همراه شماره قبض انبار و 
مشخصات كاال به گمرك اعالم و از اين مرحله عمليات 
گمرك شروع مي شود، بر اين اساس هر زمان كااليي به 
گمرك اظهار يا اطالعات و فهرست آنها به عنوان كاالي 
متروكه به گمرك اعالم شود، تشريفات گمركي مطابق با 

قانون در اسرع وقت انجام خواهد شد.

آياپايفاطميامينبهعنواناولينوزيراستيضاحيبهمجلسبازميشود؟

بهمنظورگسترشسطحامدادرسانیبهمحصوالتبهمنموتور

وزير صمت لبه پرتگاه!

امضای تفاهمنامه شرکت بهمن موتور و امداد خودرو ايران

ارائهخدماتدرطرحامدادنوروزیبهمنموتورباباالترينگستردگیوکمترينزمان

با امضای تفاهمنامه ای بين شرکت بهمن موتور و امداد 
خودرو ايران، همکاری های مشترک اين دو مجموعه با 
هدف گسترش سطح امدادرسانی به محصوالت بهمن 
موتور آغاز ش��د. با توجه به رويکرد همکاری و اس��تفاده 
از پتانسيل های داخلی در کشور که مورد تاکيد مهدی 
خطيبی مديرعامل جديد گروه صنعت��ی ايران خودرو 
بوده و اعالم داش��ته که در بحث صنعت خودرو نيازمند 
عزم داخلی و اس��تفاده از پتانسيل های داخلی هستيم 
و اين نگرش ع��الوه بر بخش دولتی در بخش خصوصی 
نيز حکمفرماس��ت که می توان در صحبت های بيوک 
عليمرادلو مديرعامل گروه بهمن مشاهده کرد. عليمرادلو 
در اين باره می گويد: در شرايط فعلی که تحريم ها درصدد 
خاموش کردن صنعت کشور است، بايد توجه بيشتری 
به توليدات داخلی داشته باش��يم و راهکار برون رفت از 
مشکالت کنونی تقويت ساخت داخل و توليد با تکيه بر 
توانمندی نيرو های مستعد و پرتالش داخلی است. حال 

برای افزايش هم افزايی و اس��تفاده از زير س��اخت های 
مشترک شرکت بهمن موتور و امداد خودرو ايران )متعلق 
به ايران خودرو( برای ارائه خدمات بهينه، تفاهمنامه ای 
منعقد شد. در اين تفاهمنامه که به امضای محمد ضرابيان 
به عنوان مديرعامل ش��رکت بهمن موتور و عضو هيئت 
مديره گروه بهمن و س��يد عباس ميرحسينی به عنوان 
مديرعامل و عضو هيات مديره امداد خودرو ايران رسيد، 

همکاری مشترک دو شرکت تشريح شد.
گفتنی اس��ت ش��رکت امداد خودرو ايران از ش��رکت 
های ايساکو می باش��د که خدمات پس از فروش گروه 
صنعتی ايران خودرو را به عهده دارد. حضور س��يدرضا 
مفيدی به عنوان مديرعامل ش��رکت ايساکو در ايجاد 
چنين فضای کاری مشترک، نقش موثری داشته است. 
در اين تفاهمنامه همکاری و بهره گي��ری از امکانات و 
ظرفيت های امداد خودرو ايران به منظور ارايه خدمات 
امدادی ۲4 ساعته به محصوالت شرکت بهمن موتور در 

سراسر کشور اعالم شد. براساس اين گزارش، همکاری 
های امدادی برای ارائه خدمات در محل، حمل خودرو، 
تعويض الستيک، سوخت رسانی، اتصال باتری به باتری، 
تعويض باتری و تست فيوز و... از اهداف توافق نامه مورد 
اشاره است. همچنين همکاری مشترک در طرح های 
ويژه، فصلی و مناس��بتی از ديگر اهداف تفاهم و توافق 
شرکت های بهمن موتور و امداد خودرو ايران )متعلق به 

ايران خودرو( اعالم شده است. مدير عامل شرکت بهمن 
موتور امضای اين تفاهمنامه را آغاز همکاری، افزايش هم 
افزايی و استفاده از زير ساخت های مشترک برای ارائه 
خدمات بهينه دانس��ت و گفت: در اين وضعيت صنعت 
خودرو نياز داريم ک��ه از اتالف منابع حذر کنيم و از کل 
پتانسيل در يک جهت استفاده کنيم. ضرابيان با تاکيد 
بر اينک��ه کنار رقابت می توانيم از ظرفيت های يکديگر 
در راس��تای ارائه خدمات اس��تفاده کنيم، گفت: با اين 
همکاری خدمات گس��ترده تری در سطح جاده ها دارا 
هس��تيم. از آنجا که محصوالت ما کمترين مشکالت را 
خواهند داشت، انتظار داريم سرويس مناسبی و ويژه ای 
به مشتريان بهمن موتور ارائه شود. وی اظهار کرد: رصد 
روزانه و س��اعتی نحوه ارائه خدمت برای بهمن موتور از 
اهميت بااليی برخوردار است و روزانه در باالترين ارکان، 
موارد و نيازهای مش��تريان چک می شود. مديرعامل و 
عضو هيات مديره امداد خ��ودرو ايران نيز از امضای اين 

تفاهمنامه ابراز خرسندی کرد و گفت: امداد خودرو ايران 
يکی از بزرگترين شرکت های امدادی است که با استفاده 
از سيستم های به روز ظرفيت الزم برای ارائه خدمات به 
همه محصوالت فراهم است. ميرحسينی با تاکيد بر اينکه 
گروه بهمن پيش��تاز در ارائه خدمات بين خودروسازان 
است اظهار کرد: با دارا بودن سيستم کنترلی مطلوب در 
طرح های امدادی، اين اطمينان را می دهيم تا در باالترين 
سطح خدمات ارائه کنيم و نيازهای مشتريان را مرتفع 
سازيم. گفتنی است پيش از اين نيز شرکت بهمن موتور 
در راس��تای ارائه خدمات گسترده با کانون جهانگردی 
اتومبيلرانی ايران همکاری داشته و اکنون با افزوده شدن 
امداد خودرو ايران، بزرگترين خدمات امداد نوروزی در 
اختيار مشتريان ش��رکت بهمن موتور است. دارندگان 
خودرو می توانند برای درخواس��ت خدمات امدادی از 
مرکز تماس امداد گروه بهمن با شماره 48۰۲7، وبسايت 

و نرم افزار موبايل گروه بهمن اقدام کنند.

معاون سازمان فروش و خدمات پس از فروش از اجرای 
طرح امداد نوروزی 14۰1 بهمن موتور از بيس��ت و 
ششم اسفند ماه امسال تا پايان تعطيالت نوروزی خبر 
داد. امير ميرمنصف، معاون سازمان فروش و خدمات 
پس از فروش گروه بهمن گف��ت: طرح امدادی ويژه 
نوروز 14۰۰ از بيس��ت و ششم اس��فند ماه به مدت 
18 روز تا چهاردهم فروردين اجرا می شود و طی آن 
تعميرگاه مرک��زی و نمايندگی های منتخب بهمن 
موتور از ساعت 8 الی 18 به صورت کشيک آماده ارايه 
خدمات به مشتريان اين گروه خودروسازی خواهند 

ب��ود. وی ادام��ه داد: هم زمان مرکز پاس��خگويی به 
مشتريان نيز به صورت شبانه روز آماده ارايه خدمات به 
هموطنان است. معاون خدمات فروش و پس از فروش 
گروه بهمن با اشاره به دس��تورات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و پيش بينی حجم س��فرهای نوروزی اظهار 
کرد: برای هموطنانی که سفرهای ضروری خواهند 
داشت، پايگاه های ثابت امدادی در برخی از مسيرها 
و جاده ها مستقر ش��ده و آماده ارايه خدمات خواهند 
بود. مهندس ميرمنصف با بيان اينکه امسال 14۰۰ 
دستگاه خودرو امدادی با همکاری کانون جهانگردی و 

1۲6۰ دستگاه خودرو امدادی با همکاری امداد خودرو 
ايران در اين طرح مشارکت دارند، گفت: همکاری با 
کانون جهانگردی اتومبيلرانی و امداد خودرو ايران و 
ارائه خدمات پس از فروش با باالترين گس��تردگی و 
کمترين زمان ممکن و همچنين تامين و ارسال سريع 
و بدون توقف قطعات مصرفی و امدادی به نمايندگی 
ها در تمام ايام تعطيالت از جمله ويژگی های متمايز 
خدمات نوروزی امسال به شمار می آيد. وی با اشاره 
به فعاليت امدادهای متفرقه در جاده های کشور گفت: 
دريافت خدمات از امدادهای متفرقه مشکالتی از جمله 

استفاده از قطعات غيراستاندارد و دريافت هزينه های 
سنگين به همراه دارد؛ بنابراين شرکت بهمن موتور 
تالش دارد در تمامی مسيرها، امکان دسترسی آسان 
و سريع به خدمات تضمين ش��ده خود را برای همه 
هموطنان فراهم سازد. گفتنی است، هموطنان می 
توانند از طريق ش��ماره سراسری 48۰۲7 به صورت 
شبانه روزی، وب س��ايت و همچنين نرم افزار گروه 
بهمن خدمات امدادی خود را ثبت کنند. گفتنی است، 
فهرست نمايندگی های منتخب انجام اين طرح در 
www.bahman.  قرار گرفته است.وبسايت گروه بهمن به نشانی ir

ويژه
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خبرروز

۱۱۷ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۳۲۲۳ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و متاسفانه ۱۱۷ تن ديگر نيز به دليل اين 
بيماري جان خود را از دست دادند.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۱۳۰ هزار و ۱۲۹ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۳۹ هزار و ۱۸۰ نفر رس��يد. تاكنون ۶ ميليون و ۷۹۱ هزار و ۸۵۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص شده اند. دو هزار و ۵۳۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۴۸ ميليون و ۳۹۳ هزار و ۳۷۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۹۹ شهرستان 
در وضعيت قرمز، ۱۸۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۵۴ شهرستان در وضعيت زرد و ۹ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

چالش قرن نو
 قرن حاضر، »نفت« نقش پررنگي داش��ته و در اغلب 
موارد- به ويژه طي ۵ دهه اخير- اين »نعمت« خدادادي 
حاصلي جز »نقمت« براي ملت ايران نداش��ته است. 
بديهي اس��ت كه »نفت« به خودي خ��ود، نه نعمت 
اس��ت و نه نقمت و آنچه آن را به يكي از اين دو تبديل 
مي كند، »سياس��ت گذاري«هاي كالن كشور بوده و 
هست. با اين حال، به نظر مي رسد كه سلطنت نفت، 
نه در ايران كه در جهان دوامي نخواهد داشت و با رشد 
فزاينده تكنولوژي هاي حوزه تولي��د و ذخيره انرژي، 
امپراتوري اش در حال افول اس��ت. از اين رو است كه 
مي توان گفت، كم رنگ ش��دن نقش نفت در اقتصاد 
ايران طي يك دهه آينده، صورت مساله اقتصاد ايران و در 
نتيجه رويكردهاي سياست گذاري اقتصادي و سياسي 
را نيز دستخوش تغيير خواهد كرد. اگر چه اين تغييرات 
دردناك خواهند بود، اما باعث اصالحاتي دس��ت كم 
صوري و مقطعي در توليد و تجارت و حتي مناسبات 

خارجي ايران خواهد شد كه الزاما منفي نخواهند بود.
۴- اگر بپذيريم »نفت« نخ تسبيح تحوالت يك قرن 
اخير ايران بوده اس��ت و اين نخ تسبيح طي يك يا در 
نهايت دو دهه آينده ازهم خواهد گسست، اين سوال را 
مي توان طرح كرد كه در قرن آينده، تحوالت سياسي 
و اقتصادي كش��ور پيرامون چه عامل شكل خواهند 
گرفت؟ به نظر نگارنده، در پاسخ به اين سوال مي توان 
اين فرضيه را طرح كرد كه »كمبود آب و مش��كالت 
محيط زيستي به ويژه فرسايش خاك و فرونشست هاي 
مكرر زمين« در قرن نو، نقش »نفت« در تحوالت قرن 
حاضر را ايفا خواهد كرد، با اي��ن تفاوت كه »نقمِت« 
اضمحالل محيط زيس��ت، فارغ از درد و رنج هايي كه 
براي ملت ايران ايجاد خواهد كرد، حاصلي جز »نعمِت« 
رشد و بالندگي و تن دادن به روش هاي علمي و تجربه 
شده توليد )كشاورزي و صنعتي( مدرن و البته اتخاذ 
سياست هاي دقيق و علمي اقتصادي نخواهد داشت. 

دست كم مي توان اميدوار بود كه چنين شود.

رويخطخبر

خودروهايغيراستانداردشمارهگذارينميشوند
فرمانده كل انتظامي كشور تأكيد كرد كه خودروهاي 
غيراستاندارد شماره گذاري نخواهند شد. سردار حسين 
اشتري درباره برخورد با رانندگان پرخطر و قانون گريز 
در جاده ها گفت: خوش��بختانه بايد بگويم كه اكثريت 
رانندگان در كشور ما قوانين و مقررات را رعايت مي كنند؛ 
اما طبيعتا آن دسته از رانندگاني كه سبب ايجاد ناامني 
در جاده ها شده و اقدام به حركات پرخطر ترافيكي كنند 
پليس برابر قانون با آنان برخورد خواهد كرد. فرمانده كل 
انتظامي كشور در پاسخ به پرسش ايسنا مبني بر اينكه 
در سال آينده پليس مانع از شماره گذاري كدام يك از 
خودروها خواهد شد، گفت: برابر تصميماتي كه در جلسه 

با رياس��ت محترم جمهور اتخاذ شد هر خودرويي كه 
استاندارد نباشد و ايمني كافي را نداشته باشد ما جلوي 

شماره گذاري اش را خواهيم گرفت.

جريمهخودروهاييكهمالكشدوُدزواكسنتزريقنكردهاست
رييس سازمان اورژانس كشور از آماده باش ۲۴ هزار نفر 
براي طرح نوروزي ۱۴۰۱ خبر داد. جعفر ميعادفر اظهار 
كرد: كميته بهداشت و درمان طرح نوروزي با محوريت 
اورژانس فعاليت خواهد ك��رد و هدف ما ارايه خدمات با 
كيفيت بهتر به شهروندان است. او با بيان اينكه اورژانس 
در سه حوزه فعاليت مي كند، گفت: يك حوزه در بحث 
فوريت هاي پزش��كي، ديگري بحث درمان و س��ومين 
حوزه بهداشت در خدمات است. رييس اورژانس كشور با 
تأكيد بر اينكه مردم نبايد تصور كنند كه كرونا تمام شده 
است، تصريح كرد: انجام سفرهاي نوروزي حتما با تزريق 
دو ُدز واكسن كرونا امكان پذير است و در غير اين صورت 
خودروهايي كه مالكان شان دو ُدز واكسن را تزريق نكرده 
باشند از سوي پليس جريمه خواهند شد. او با بيان اينكه 
تمامي مراكز آمادگي تزريق ُدز دوم و سوم واكسن كرونا به 
شهروندان را دارند، گفت: بيش از ۳۵۰ مركز شبانه روزي 
در سراسر كشور آمادگي تزريق واكسن را به متقاضيان 
دارد و من توصيه مي كنم كه حتما تزريق واكسن را جدي 
بگيريد. ميعادفر با بيان اينكه براي طرح نوروزي امسال ۲۴ 
هزار نفر در بيش از ۳۰۰۰ پايگاه زميني، ۵۰ پايگاه هوايي 
و ۴۱۳ كمپ نوروزي مستقر هستند، گفت: عالوه بر آن 

۶۴۰ بيمارستان دانشگاهي و ۴۰۰ بيمارستان متعلق به 
ساير سازمان ها نيز در اين طرح مشاركت دارند. همچنين 
تمام آي سي يوها و سي سي يوها نيز در اين طرح حضور 
دارند و ما اميدواريم تا ان شاءاهلل بتوانيم اين تعطيالت را 
با كمترين جان باخته ح��وادث ترافيكي طي كرده و در 
كوتاه ترين زمان و با بهترين كيفيت، خدمات را به مردم 
ارايه كنيم. او درباره نگراني ها درباره كرونا نيز گفت: ما دو 
اجتماع بزرگ يكي در قم و به مناسبت نيمه شعبان را در 
پيش داريم و ديگري اجتماعاتي است كه عمدتا در شهرها 
و اماكن مذهبي در هنگام سال تحويل برگزار مي شود. در 
اين فضا حتما بايد شهروندان عزيز پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند تا شاهد كمترين ميزان ابتال به كرونا باشيم.

عيديمددجويانبهزيستيپرداختشد
معاون توس��عه مديريت و منابع سازمان بهزيستي 
كش��ور اعالم كرد: عيدي مددجويان بهزيستي روز 
دوشنبه همراه با مس��تمري آنها پرداخت شد. سيد 
مرتضي حسيني افزود: مبلغ عيدي همراه با مستمري 
براي خانواده پنج نفره، يك ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، 
براي خان��واده چهار نفره، يك ميلي��ون و ۳۵۰ هزار 
تومان، براي خان��واده ۳ نفره، يك ميليون و ۵۰ هزار 
تومان، براي خانواده ۲ نفره، ۷۳۰ هزار تومان و براي 
خانواده يك نفره ۵۲۵ هزار تومان اس��ت كه بخشي 
مستمري و مابقي عيدي اس��ت. او خاطرنشان كرد: 
مبلغ عيدي به تنهايي براي خانواده پنج نفره ۵۵۰ هزار 
تومان، خانواده چهار نفره ۴۵۰ هزار تومان، خانواده سه 
نفره ۳۵۰ هزار تومان، خانواده ۲ نفره ۲۳۰ هزار تومان 

و خانواده يك نفره ۱۷۵ هزار تومان بوده است. مجموع 
مس��تمري بين تعداد مددجويان براس��اس بودجه 
ساالنه پرداخت مي شود. به گفته او، هفت ميليون نفر 
مددجو تحت پوشش بهزيستي هستند كه ۲ ميليون 
نفر از آنها مستمري بگير معيشتي بهزيستي هستند.

با تصويب طرح نس��خ قانون تغيير ساعت 
رسمي كشور در مجلس شوراي اسالمي، 
ساعت رسمي كش��ور در طول سال تغيير 
نمي كند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني روز گذشته و بعد از تصويب كليات طرح نسخ قانون 
تغييرساعت رسمي كشور، ماده واحده اين طرح را به شرح 

زير تصويب كردند.
»ماده واحده- قانون تغيير س��اعت رس��مي كشور 
مصوب  ۱۳۸۶/۵/۳۱مجلس ش��وراي اسالمي نسخ 
مي گردد. به هيات وزيران اجازه داده مي شود ساعت 
ش��روع به كار س��ازمان ها، ادارات و مراك��ز تابعه را 
متناس��ب با ماه هاي گرم سال نواحي مختلف كشور 
از اول خرداد تا پايان شهريورماه حداكثر يك ساعت 
زودتر تعيين كند.« در قانون تغيير س��اعت رسمي 
كشور آمده بود كه »س��اعت رسمي كشور هر سال 
در ساعت ۲۴ روز اول فروردين ماه يك ساعت به جلو 
كشيده مي شود و در ساعت ۲۴ روز سي ام شهريورماه 
به حال سابق برگردانده مي شود.« اكنون با اين مصوبه 
مجلس، قانون تغيير ساعت رسمي كشور نسخ مي شود 
و ساعت رسمي ديگر تغيير نمي كند. مصوبه مجلس 

براي اجرا بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.

    اما و اگرهاي لغو يك قانون
باالخره مجلس در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۰ قانون تغيير 
ساعت رسمي كشور را لغو كرد، البته اين تصميم بايد به 
تصويب شوراي نگهبان برسد و بعد از آن اجرايي شود، 
حال بايد ديد كه در همين چند روز پاياني سال تكليف اين 
يك ساعت دردساز روشن مي شود يا نه؟ اين قانون هم 
مثل هر قانون ديگري هم زماني كه به تصويب رسيد و هم 
حاال كه قرار است لغو شود اما و اگرهاي بسياري را به دنبال 
داش��ته. نظرات مخالف و موافق زيادي در اين باره بيان 
شده اند، مهم ترين آن هم در مورد تاثير اين تغيير ساعت 
بر صرفه جويي در مصرف انرژي بوده اس��ت. بسياري از 
مسووالن و كارشناسان با دليل و برهان بر اين باورند كه 
تغيير ساعت تاثير بسياري بر كاهش مصرف انرژي داشته 

و اما مخالفان معتقدند اين قانون اگر چه با اين رويكرد به 
تصويب رسيد اما در عمل ثابت شد كه اين تغيير ساعت 

هيچ تاثيري بر كاهش مصرف انرژي نداشته است. 

   تاثير سوء جلوگيري از تغيير ساعت رسمي
 بر اقتصاد كشور

مساله افزايش فعاليت در ساعات روشنايي روز و ايجاد 
زمينه استراحت در ساعات شب به دليل تغيير ساعت 
رس��مي در ابتداي فروردين ماه س��بب مي شود تا نياز 
مش��تركان به انرژي برق به خصوص در ساعات اوج بار 
بيش��تر از گذشته شود. بر اس��اس اظهارات سخنگوي 
صنعت برق، تغيير س��اعت رسمي كش��ور در ابتداي 
فروردين ماه حدود ۲ درص��د در اوج مصرف و ۴ درصد 
در مصرف ان��رژي تأثير دارد. از س��وي ديگر بر مبناي 
بررسي هاي علمي انجام ش��ده بر روي منحني بار ۲۴ 
ساعته كل كشور، طي سال هاي ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور 
متوسط حدود ۴ درصد از مصرف برق در ۶ ماه نخست 
سال از محل اجراي طرح تغيير ساعت صرفه جويي شده 
است كه معادل ۱۰۶ ميليارد كيلووات ساعت در طول ۷ 
سال اخير است، انرژي صرفه جويي شده ناشي از اين طرح 
به طور متوسط ساالنه بالغ بر ۱.۴ ميليارد دالر بوده است.

    بار رواني خاموشي از
 بار رواني تغيير ساعت براي جامعه بيشتر است

عليرضا بنادري، كارشناس انرژي در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: به اس��تناد نظرات كارشناسان، افزايش اوج بار 
نتيجه مستقيم تصويب طرح جلوگيري از تغيير ساعت 
است و اين مساله در سالي كه ناترازي برق نزديك به ۱۵ 
هزار مگاوات برآورد مي شود، مي تواند ضربه عظيمي به 
تامين برق وارد كرده و زمينه افزايش ناترازي نزديك به 
۱.۵ هزار مگاواتي را را ايجاد كند و انرژي معادل كل انرژي 
توليد شده توسط نيروگاه هاي برقابي كشور در خود ببلعد. 
بر اساس گزاره هاي عنوان شده، به نظر مي رسد  در سالي كه 
تقاضاي برق كشور به ركورد جديد دست پيدا مي كند، 
حركت به سوي تصويب قوانيني كه زمينه تشديد مصرف 

برق را ايجاد خواهد كرد، نبايد در دستور كار قرار گرفته و 
تداوم قانون تغيير ساعت در مجموع به نفع فضاي كشور 
است. در اين شرايط به نظر مي رسد، حتي اگر بخواهيم 
بر مبناي اس��تدالالت اجتماعي از تغيير ساعت رسمي 
جلوگيري كنيم، بايد اين مساله را به سال هايي موكول 
كنيم كه تراز توليد و مصرف برق تراز متعادلي اس��ت. به 
عبارت ديگر اجراي اين طرح در سال جاري مي تواند زمينه 
خاموشي را مهيا كرده كه بار رواني بيشتري از تغيير ساعت 

به جامعه وارد خواهد كرد.
او مي افزايد: متاس��فانه وقتي طرحي ب��ه مجلس ارايه 
مي شود، بيشتر از آنكه نمايندگان روي بررسي و تاثيرات 
طرح در بلندمدت آن بر جامعه تمركز داش��ته باشند، به 
تصويب هر چه سريع تر طرح هايي كه از نظر آنها درست 
اس��ت فكر مي كنند. البته كه بس��ياري از كش��ورهايي 
كه ساعت رسمي كشورش��ان را هر ۶ ماه يك بار تغيير 
مي داده اند، سال هاست اين قانون را لغو كرده اند، اما مساله 
اينجاس��ت كه آنها در چه شرايطي به تصويب اين قانون 

رسيدند و در چه شرايطي آن را لغو كردند. 
بنادري اظهار مي دارد: طي سال گذشته با مصرف بي سابقه 
برق در كشور مواجه بوده ايم. دليل آن هر چه باشد افزايش 
خاموشي ها مي تواند بار رواني منفي بر جامعه داشته باشد، 
در حالي كه لغو تغيير ساعت رسمي كشور در سالي كه اوج 
مصرف برق را تجربه كرده ايم و بيشترين خاموشي ها را 

داشته ايم، منطقي به نظر نمي رسد. 

    مخالفت مركز پژوهش هاي مجلس
 با نسخ قانون تغيير ساعت

خبر نسخ قانون تغيير ساعت در جلسه علني روز سه شنبه 
مجلس در حالي رسانه اي مي شود كه مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي چند روز پيش با ارايه گزارشي 
داليل مخالفت خود با نس��خ اين قانون را ارايه كرده بود. 
به گ��زارش روابط عمومي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، دفتر مطالعات پژوهش هاي زيربنايي و 
امور توليدي اين مركز طي گزارشي با نسخ قانون تغيير 
ساعت رسمي كشور مخالفت كرد. در اين گزارش آمده 

است كه صرفه جويي در مصرف انرژي اصلي ترين انگيزه 
براي اجراي طرح تغيير ساعت در كشورها بوده است، اما 
در سال هاي اخير، آثار سوء تغيير ساعت بر سالمتي افراد 
جامعه در برخي از كشورهاي اروپايي موجب شده است 

تداوم اجراي اين طرح با ترديد مواجه شود.
در اين گزارش تصريح شده است كه درواقع در سال هاي 
اخير به دليل افزايش اهميت سالمتي افراد جامعه نسبت 
به صرفه جويي انرژي، موجب شده است برخي كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا گرايش به س��مت توقف اجراي طرح 
تغيير ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجراي آن 
مبادرت مي ورزند. تنظيم فعاليت افراد آن جوامع با زمان 
محلي؛ علت اثرگذاري بر س��المتي افراد )تغيير ساعت 
بيداري و خواب( در اين جوامع اعالم ش��ده  اس��ت، اين 
درحالي است كه در كشورهاي اسالمي نظير ايران، تنظيم 
فعاليت هاي افراد عالوه بر زمان محلي با زمان خورشيدي 
نيز تنظيم مي ش��ود. در اين گزارش ذكر شده است كه 
در مردادم��اه ۱۳۸۶ با توجه به بررس��ي هاي علمي، 
فرهنگ��ي، اجتماعي و موض��وع صرفه جويي انرژي، 
قانون تغيير ساعت رسمي كشور تصويب شد. در سال 
۱۳۹۷، بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت، در 
برخي كش��ورهاي اتحاديه اروپا موض��وع آثار منفي 

آن بر س��اعات فيزيولوژيك در اروپا و امريكا رسانه اي 
ش��د. در زمان حاضر، يك چهارم از كشورهاي دنيا كه 
در نيمكره شمالي زمين واقع هستند به تغيير ساعت 
مبادرت مي ورزند. در ايران اسالمي، انجام فرائض ديني، 
مبتني بر تغييرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از 
مسائل صرفه جويي انرژي، زمان بندي آغاز فعاليت هاي 
روزانه افراد به اوقات شرعي نزديك تر است. پزشكان و 
اطبا معتقدند، بهترين زمان تنفس صبحگاهي بر اساس 
ساعات فيزيولوژيك ساعت ۴ و بهينه ترين زمان آغاز 

فعاليت روزانه ساعت ۸�۷ صبح است.
در بخش ديگ��ري از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
آمده است: لذا به نظر مي رسد آسيب مترتب ناشي از تغيير 
ساعت در ايران به گس��تره اي كه در كشورهاي اروپايي 
مطرح اس��ت، نباشد، ازس��وي ديگر، اجراي طرح تغيير 
ساعت نقش بسزايي در كاهش مصرف انرژي برق دارد. 
تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه جويي مصرف انرژي 
برق كش��ور موثر است و اين تأثير بين ۳�۱ درصد متغير 
است. در كاهش پيك مصرف برق كشور نيز اين تأثير بين 

۱.۵�۱ درصد پيش بيني شده  است.
در جمع بندي اين گزارش آمده است: لذا با توجه به بررسي 
كارشناسي آثار اجراي قانون تغيير ساعت رسمي كشور 

به ويژه بر ميزان صرفه جويي مصرف انرژي و ساعت پيك 
بار ب��رق و با توجه به توضيحات من��درج در اين گزارش 
پيشنهاد مي ش��ود كماكان اين قانون همچون سنوات 
گذشته اجرا شود. به دليل توجيه پذيري و مستند بودن 
نتايج پژوهش هاي مطالعه آثار تغيير ساعت رسمي كشور 
و با توجه به اهميت جايگاه صرفه جويي انرژي و تنظيم 
فعاليت هاي اجتماعي با توجه به اوقات شرعي، پيشنهاد 
مي شود كه اين قانون كمافي السابق در كشور اجرا شود و 

لذا تصويب طرح پيشنهاد نمي شود.

    امضاي آخر
اما هر چه باشد اجرايي شدن يا نشدن اين قانون در گرو 
تصويب شوراي نگهبان است. اينكه ساعت رسمي كشور 
در سال ۱۴۰۱ تغيير مي كند يا اين قانون براي هميشه در 
حافظه تاريخي ما جايي براي خودش دست و پا خواهد 
كرد به تصميم شوراي نگهبان طي روزهاي آتي بستگي 
دارد. در واقع شايد بسياري از كارشناسان و صاحب نظران 
با نظريه امروز مجلس براي لغو تغيير س��اعت رسمي 
كشور موافق بودند، اما بسياري از آنها معتقدند در چنين 
ش��رايطي لغو اين قانون نه تنها به نفع مردم نيست كه 

مي تواند عوارض ناخوشايندي هم در بر داشته باشد.

گزارش

تغييرساعترسميكشورتوسطمجلسلغوشد

شوراي نگهبان؛ آري يا نه؟!
تكليفاينيكساعتدردسازباالخرهروشنميشود

عدالت اقتصادي الزمه 
عدالت اجتماعي

 عدالت اجتماعي براي تمام كساني كه در اين سرزمين 
زندگ��ي مي كنند فراهم كند. يك س��ال ديگر هم در 
حالي گذشت كه ما به جاي عمل به شعارها با وعده هاي 
بيشتر سر كرديم. تعداد بيشتري از مردم به زير خط 
فقر سقوط كردند. تعداد بيشتري از حداقل هايي كه 
بايد داشته باشند محروم ش��دند. اين روزهاي پاياني 
سال براي خيلي از بازنشستگان، كارگران و كارمندان 
و حتي معلمان و پرس��تاران روزهاي خوبي نيس��ت. 
خيلي ها هنوز حق و حقوق عقب افتاده دارند كه دريافت 
نكرده اند. چه بخواهيم چه نخواهيم بهار از راه مي رسد، 
اما براي بس��ياري از افراد بهار با عدالت اجتماعي از راه 
مي رسد، تا زماني كه عدالت اقتصادي و اجتماعي در 
اين سرزمين پا نگيرد براي خيلي ها از راه رسيدن بهار 
فرقي با فصل هاي ديگر نخواهد داشت و اين يعني دردي 

كه نياز به درمان دارد. 
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