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يادداشت- 1

كوپن و ايده معيشت 
حداقلي به جاي رفاه

موض��وع بازگش��ت به عصر 
كوپونيس��م اي��ن روزها در 
فض��اي اقتص��ادي كش��ور، 
بازخوردهاي فراواني داشته 
اس��ت. دي��روز ه��م معاون 
اقتص��ادي رييس جمهوري، 
رسما در خصوص اجراي اين 
ايده صحبت ك��رد و در عين 
حال نيز گفت ك��ه در صورت اجراي اي��ن ايده مردم 
مطمئن باشند كه نه قيمت ها باال مي رود و نه ماليات ها 
افزاي��ش پيدا مي كن��د. به طور طبيعي ه��ر زمان كه 
مسوولي تحقق امري را تكذيب كرده و اعالم مي كند، 
» قيمت ها باال نمي رود«، تن و بدن مردم و كارشناسان 
مي ل��رزد، چرا ك��ه تجربه هاي قبلي ثاب��ت كرده، هر 
زمان مسوولي امري را تكذيب كند، يعني بايد منتظر 
اجراي آن باشيم. به طور كلي معتقدم بازگشت به عصر 
كوپنيس��م از هر نوع آن، نوعي بازگشت به گذشته و 
عقبگرد اس��ت. در زمان جنگ 8ساله ايران و عراق كه 
بالفاصله پس از انقالب به وقوع پيوسته بود، مردم آگاه 
بودند كه انقالب تازه به ثمر نشس��ته است، به مديران 
كشور اعتماد داشتند، بنابراين پذيرفتند كه با كمبودها 
بسازند و كاستي ها را تحمل كنند تا آينده اي بهتر همراه 
با توسعه در كشورمان شكل بگيرد. بر اين اساس بود كه 
مردم قبول كردند، س��اعت ها پشت صف هاي طويل 
دريافت كوپن بايستند و معيشت خود را اينگونه تامين 
كنند. ضمن اينك��ه در دهه 60 دولت��ي روي كار بود 
كه زندگي مديرانش فاصله چن��دان زيادي با زندگي 
مردمش نداشت و از فسادها و اختالس ها و رانت هاي 
فراوان هنوز خبري نبود. اما امروز ما در عصر ارتباطات 
زندگ��ي مي كنيم. جوان��ان و نوجوانان ده��ه نودي، 
هشتادي، هفتادي و... زندگي مردم ديگر نقاط جهان 
را از دريچه گوشي هاي همراه ش��ان به طور مستقيم 
مي بينند. جوانان ايراني و خانواده هاي شان مي بينند 
كه مردم در كشورهايي چون امارات، عربستان، تركيه، 
قطر و... چگونه زندگي مي كنند، چه رفاهي داشته و چه 
چشم اندازي براي فردا دارند. جوانان اين روزها مي بينند 
كه قطر يك كشور كوچك حاشيه خليج فارس كه شايد 
مساحتش اندازه يك ش��هر كوچك ايران هم نباشد، 
ميزبان جام جهاني است و از همه دنيا براي شركت در 
جشنواره جام جهاني فوتبال راهي اين كشور شده اند. 
قطر يكي از پيشرفته ترين خطوط حمل و نقل هوايي 
را دارد و مردمش در رفاه و آس��ايش به سر مي برند. اما 
چند صد كيلومتر اين سو تر، كشوري مانند ايران قرار 
دارد كه ثروتش به مراتب از قطر بيش��تر است، نيروي 
انساني بيشتر، با سوادتر، فعال تر، جوان تر و كاراتر دارد، 
معادن فراوان، نفت و گاز و انرژي بسيار، ظرفيت هاي 
گردشگري فوق العاده، موقعيت استراتژيك و... دارد، 
اما مردمش به جاي رفاه و آسايش با گراني هاي فزاينده 
و تحريم هاي عميق روبه رو هستند و راهبرد مسووالن 
اين كشور به جاي حل مش��كل تحريم ها، استفاده از 
ظرفيت هاي اقتص��ادي و راهبردي كش��ور و اجراي 
الگوي توسعه ايراني، اين است كه كوپن را احيا كنند. 
خاطرم هست در زمان مجلس ششم كه اصالح طلبان 
سكان هدايت مجلس و دولت را به دست داشتند، سند 
چشم انداز 20ساله كشور را تدوين كردند. در اين سند با 
توجه به ظرفيت هاي كشور پيش بيني مي شد كه ايران 
در سال 1404 باالترين درآمد سرانه، رشد اقتصادي، 
دورنماي پيشرفت و در كل اوضاع اقتصادي مساعد را 
داشته باشد. نمايندگان مجلس ششم به دنبال آن بودند 
كه مقوله »رفاه« را به عنوان اصل اساسي برنامه ريزي ها، 
محقق كنند. اما اشتباهات راهبردي كه طي سال هاي 
84 تا 92 در پهنه سياس��ي و مديريتي كشور صورت 
گرفت، هر س��ال ايران را از اهداف پيش بيني شده اش 
دور كرد. كار به جايي رسيد كه در سال هاي پاياني دهه 
80 خورشيدي و ابتداي دهه 90، ايران ذيل شديدترين 
تحريم هاي اقتصادي قرار گرفت. كيك اقتصاد ايران 
كوچك ش��د. قدرت خريد مردم كاه��ش يافت، تورم 
باال نهادينه شد و نرخ ارز از حدود هزار تومان در پايان 
س��ال 84 به چند صد برابر در پايان سال92 رسيد. در 
دولت هاي نهم و دهم ب��ود كه ايده »رفاه« مردم جاي 
خود را به تامين حداقلي »معيشت« داد. از اين منظر 
دولت سيزدهم هم شباهت هاي فراواني با دولت هاي 
نهم و دهم دارد. در اين دولت اراده اي براي پايان دادن 
به تحريم ها وجود ن��دارد و دولت پس از افزايش يارانه 
نقدي براي همه به دنبال بازگش��ت ايده كوپن است. 
ايده اي كه البته براي برخي افراد و جريانات سودهاي 
كالني به بار مي آورد. زمينه تشكيل بازارهاي سياه را 
فراهم مي كند و رانت هاي انبوه شكل مي دهد. در اين 
ميان اما سفره هاي مردم همچنان ملتهب خواهد بود و 

چشم هاي شان نگران....
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 آب معدني 
و بيسكوييت ٦٢٨ هزار تومان

 فراموشي 
درآمدهاي پايدار

 پريدن فنر تورم 
در سال 1402

 بورس 
ارزنده است

نطقه گفتار را با سخن گوهربار 
آق��اي عنابس��تاني منعق��د 
مي كنم؛ اما كدام عنابس��تاني، 
همان نماينده سيلي زن حوزه 
انتخابي��ه س��بزوار در مجلس 
شوراي اس��المي: »بي حجاب 
بايد از خدمات اجتماعي محروم 
شود.« مدتي است كه سازمان 
سنجش آموزش كشور، به داوطلبان آزمون دكتري لطفي 
ويژه داشته اند. بنا بر اعالم اين سازمان، امكان ثبت نام مجدد 
براي آن دسته از داوطلباني كه سابقا از ثبت نام آزمون جا 
مانده اند فراهم شده است. اما جالب است، هزينه ثبت نام 
در موعد مق��رر قانوني ٣٧٨ هزار تومان ب��ود كه در حال 
حاضر هزينه ثبت نام با تاخير آزمون دكتري افزايش يافته 
و داوطلبان موظف به پرداخت 628 هزار تومان جهت ثبت 
نام در اين فرآيند مي باش��ند. اما علت اين افزايش هزينه 
عجيب چيست؟ آيا نوع بيسكوييت و آب معدني اي كه به 
عنوان پذيرايي به داوطلبين با ثبت نام موخر داده مي شود 
متفاوت از سايرين است يا شايد سازمان سنجش هم اسير 
تورم افسارگس��يخته اين روزها و نرخ صعودي ارز شده و 
مي بايست كاغذ و تمهيدات آزموني را به نرخ باالتري تهيه 
كند؟ فراي اين مباحث، معيار اعالم عدد ٦٢٨ چيس��ت؟ 
سوالي كه ذهن نگارنده را درگير كرد، اين بود كه چرا عدد 
قبلي ضربدر ٢ نشد كه راحت تر اسباب نقد توام با مزاح شود. 
اين افزايش نرخ بدون معيار، تبعيض در حق داوطلبان است 
و دستگاه هاي نظارتي بايد با اين مقوله غيرقانوني برخورد 

جدي كنند و در آينده چنين بدعتي روي ندهد.
در ادامه بپردازيم به مقوله جناب عنابس��تاني، عضوي از 
مجلس خواهان خودروي دنا پالس؛ابتدائا بايد بگويم، در 
زندگي اجتماعي بنا به سيره عقال و ساير تاكيدات فقهي و 
قانوني اعمال انسان مباح است و افراد در برابر هم و حاكميت 
از حقوق يكسان برخوردارند كه اين امر در موارد متعددي 
در قوانين موضوعه كشور مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا 
بنا به متون قانوني و هر عقل سالم و سليمي بايد بگوييم كه 
هر نوع اقدام محدود كننده و ممنوع و سالب آزادي بايد به 
حكم قانون باشد كه محروميت اجتماعي نيز از اين قاعده 
مستثني نيست. اين روزها هر چه ما تالش مي كنيم كه با 
حكومت آزادي و دموكراسي فضاي كشور تلطيف شود، 
ادامه در صفحه 3 برخي افاضات بي تدبير دارند و...  

يك��ي از اصلي ترين معضالتي 
كه در تمام س��ال هاي گذشته 
اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، 
بح��ث وابس��تگي ب��ه درآمد 
نفت اس��ت. در واقع پول نفت 
مي توانس��ت براي م��ا مبناي 
درآمدزايي خوبي باش��د كه از 
آن براي توسعه زيرساخت ها و 
حركت به سمت بازارهاي جهاني استفاده كنيم، اما آنچه كه 
در عمل رخ داد، فاصله گرفتن از اين ديدگاه توسعه محور و 
استفاده از پول نفت در بودجه جاري بود. در تمام اين سال ها 
دولت هاي مختلف در اقتصاد ايران براي راحتي بيشتر و فرار 
از راه كارهاي طوالني مدت و پيچيده تصميم گرفتند كه از 
پول نفت براي بودجه جاري استفاده كنند و همين موضوع 
باعث شد هرگاه كار دسترسي به منابع نفتي دشوار شود، 
برنامه ريزي براي اقتصاد ايران نيز سخت شود. متاسفانه 
دولت ها هر بار ك��ه به درآمدهاي نفتي دسترس��ي پيدا 
مي كنند، بهترين گزينه را در وارد كردن اين منابع به بودجه 
مي بينند و هر بار كه نفت قطع مي شود، بدون هيچ برنامه اي 
مي مانند. اين در حالي است كه وقتي در سال هاي گذشته، 
دسترسي به درآمدهاي نفتي كاهش يافت، راه هاي ديگري 
به كمك آمدند كه باز هم در بلندمدت فراموش مي شوند. 
ما ديديم كه در سال هاي اخير و در جريان بحث پيرامون 
بودج��ه، دو قوه مجريه و مقننه تاكيد زيادي بر اصالحات 
س��اختاري داش��تند اما اين اصالحات صرفا در حد شعار 
باقي ماند و احتماال اين موضوع در حال حاضر نيز با همين 
خطر مواجه اس��ت. وقتي ما براي نفت جايگزين طراحي 
نكرده ايم مشكالتي كه امروز با آن دچار هستيم نيز طبيعي 
است. اين در شرايطي است كه اقتصاد ايران ظرفيت هاي 
بسيار گس��ترده اي دارد. از گردش��گري و امكان استفاده 
از موقعيت جغرافيايي در حم��ل و نقل ترانزيت گرفته تا 
س��رمايه گذاري در زيرساخت هاي توليدي و صنعتي كه 
هر يك مي توانستند براي ما مزيت نسبي قابل توجهي را به 
همراه داشته باشند. اگر آن مسير دنبال مي شد، امروز ديگر 
بحث پول نفت اهميت محوري در بودجه جاري نداشت و 
اگر هم اين درآمد در اختيار ما قرار مي گرفت امكان آن وجود 
داشت كه طرح هاي عمراني و زيرساختي مورد استفاده قرار 
بگيرد تا حركت اقتصاد ايران در سال هاي آينده به سمت 
ادامه در صفحه 3 رشد و توسعه هموارتر شود.  

باي��د قب��ول كني��م ك��ه 
واقعيت هاي اقتص��اد ايران 
ب��ا صحبت هاي مس��ووالن 
رده باالي كشور تفاوت هاي 
جدي دارد. در حالي كه اقالم 
مصرفي مدام از س��فره هاي 
مردم كم مي شود، سخنگوي 
دولت و ساير مس��ووالن از 
مهار تورم خبر مي دهند و اوضاع اقتصادي را گل و بلبل 
تصوير س��ازي مي كنند. معتقدم بهتر است دولت ها 
در ايران )هم��ه دولت ها ف��ارغ از جهت گيري هاي 
سياسي ش��ان( به جاي اينكه درباره اع��داد و ارقام 
اقتص��ادي صحبت كنن��د و از ش��يرين كاري هاي 
اقتصادي ش��ان بگويند، اجازه بدهند آمارها با مردم 
سخن بگويند و از آن مهم تر تاثير اين اعداد در زندگي 
مردم نمايان شود. اما واقعيت هاي اقتصادي چيست؟ 
واقعيت آن است كه تورم س��االنه كشور در مرز 45 
درصد اس��ت. پايه پول��ي حدود 34 درصد اس��ت و 
نقدينگي هم در نقطه 34 درصد است، خروجي رشد 
اقتصادي نزديك 3 تا 4 درصد به عالوه رشد نقدينگي 
متوسط 38 درصد، تورم 45 درصد است. بايد بدانيم 
رشد نقدينگي 34 درصدي كه ايران با آن روبه روست 
از متوسط دهه هاي اخير باالتر است و از سال 97 هم 
ادامه دارد. مهم اين اس��ت كه آيا اين اعداد و ارقام در 
چش��م انداز روبه رو باقي مي مانند يا نه؟ به نظرم اين 
ارقام باقي مي مانند و نزول شاخص ها در سال 1402 
هم ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون شكاف بودجه سر 
جايش است و كسري بودجه هر آن عميق مي شود، 
تورم و نقدينگي در حال رش��د بوده و معيشت مردم 

همچنان تنگ و دشوار است. 
با اين وضعيت نمي توان چشم انداز روشني از آينده را 
متصور شد چرا كه دولت اراده اي براي بهبود از خود 

نشان نداده است. 
اينكه دوستان مدام مقابل دوربين ها حاضر مي شوند و 
مي گويند »من آنم كه رستم بود، پهلوان« خوب است 
اما بايد نتيجه آن در زندگي مردم هويدا شود. مديران 
دولت از خاطرش��ان نرفته، زماني ك��ه در تبليغات 
انتخاباتي 1400 حضور داش��تند، چ��ه وعده هايي 
مطرح كردند؟ در آن زمان صحبت بر س��ر تورم 20 

درصدي، رشد اقتصادي 8 درصدي، سياست پولي 
و ارزي منسجم، اش��تغالزايي 1.5 مليوني، ساخت 
مس��كن يك ميليوني و... بود؛ اما هيچ ك��دام از اين 
گزاره ه��ا در اقتصاد ما طي بيش از 16 ماه گذش��ته 
محقق نش��ده اس��ت. در حال حاضر بانك مركزي 
سياست پولي خود )افزايش نرخ بهره مهم ترين بخش 
آن است( را رها كرده و سر خود را به امور بي اهميت 
مثل حمايت از فرزندآوري و.... مشغول داشته است. 
اين روند باعث شده تا سيس��تم بانك ها قفل شود و 
هيچ بانكي به توليد و بخش واقعي اقتصاد تسهيالت 
ندهد. اين نوع تصميم سازي ها باعث خواهد شد تا فنر 
نقدينگي دوباره در سال 1402 بپرد و ناگهان كشور 

با تورم افسارگسيخته مواجه شود. 
واقعيتي كه رشد نقدينگي و رشد پايه نمايان مي كند، 
آن است كه تورم در اقتصاد ايران نهادينه شده است 
و اين روند ادامه خواهد داشت. متاسفانه دولت تصور 
مي كند، اگر بتواند تورم 45 درصدي را به 43 درصد 
برس��اند، فتح الفتوح كرده اس��ت. در حالي كه يك 
چنين امري فايده چنداني ندارد و دردي از كسي دوا 
نمي كند. دولت بايد بتواند شاخص هاي اقتصادي را 
در مس��ير احيا قرار بدهد و بازار كسب و كار را بهبود 
ببخشد. تا دولت رشد اقتصادي مستمر ايجاد نكند 
و نقدينگي خود را كنترل نكند )كه در اين اقتصاد به 
خاطر شكاف بودجه ناممكن است(، نمي تواند قدمي 
رو به جلو براي بهبود ش��اخص ها بردارد. اما ممكن 
است برخي اين پرسش را مطرح كنند كه چشم انداز 
شاخص هاي اقتصادي در سال 1402 چگونه خواهد 
بود؟ در سال 1402 احتمال بروز مشكالت اقتصادي 
عميق تر وجود دارد. چرا كه احتمال كسري بودجه با 
وضع فعلي باالست. از سوي ديگر تورم هم نشانه اي 
براي عقب نشيني از خود نشان نداده است. دولت در 
حوزه نقدينگي، رشد قيمت ها، نرخ ارز و... سياست 
س��ركوب را در پيش قرار داده اس��ت. اي��ن گزاره ها 
يعني اينكه در سال آينده فنر سركوب قيمت ها از جا 
مي پرد. باز شدن فنر شاخص ها، يعني تورم بيشتر، 
رشد نقدينگي افزون تر، رش��د اقتصادي كمتر و ارز 
گران تر. همه اين نشانه ها را اگر قرار باشد در زندگي 
خانوارها تحلي��ل كنيم، يعني فقر بيش��تر و قدرت 

خريد كمتر.

به رغ��م اف��ت و خيزهايي كه 
بورس طي ماه هاي گذش��ته 
تجربه كرده به جرات مي توان 
گفت بورس همچن��ان ارزنده 
اس��ت چ��را ك��ه س��ودآوري 
ش��ركت ها مبين اين موضوع 
است. خوشبختانه تا اين تاريخ 
سودآوري شركت ها با كاهش 
مواجه نشده و وقتي قيمت تابلوي شركت ها را با سوددهي 
نگاه مي كنيد P بر Eها نش��ان دهنده ارزندگي بازار است. 
در حال حاضر P بر E بيشتر سهام ها روي 5 است با توجه 
به اينكه ميانگين P بر E بازار در 40 سال گذشته همواره 
6 بوده است و چون از لحاظ P بر E زير 6 است نشان دهنده 
ارزندگي بازار است. بنابراين به خاطر سودهايي كه كماكان 
در ب��ازار وجود دارد و برآوردي كه بازار براي س��ود 1401 
دارد اغلب ش��ركت ها P بر E زير 6 دارند تا زماني كه زير 6 
است بازار قطعا ارزنده مي ماند. اينكه چرا سهم ها در بازار 
همچنان ارزان اس��ت به اين دليل است كه بازار همچنان 
ريسك هاي مختلفي را در نظر گرفته به اين خاطر پايين تر 
از ارزش ذاتي معامله مي شود. اولين ريسكي كه بازار با آن 
دست و پنجه نرم مي كند، ابهامات اساسي است كه نسبت 
به موضوع توافق يا عدم توافق برجامي همچنان مطرح است. 
بازار نگران اين موضوع است در صورت عدم رفع تحريم ها و 
تداوم دخالت هاي دستوري دولت كه بخشي از آن مرتبط 
به عدم افزايش نرخ دالر نيمايي است وضعيت متفاوت از 
قبل شود. از س��وي ديگر به واسطه وجود تورم باال قيمت 
تمام شده ش��ركت ها باال مي رود؛ يعني نرخ محصوالت 
باال نمي رود، ولي قيمت تمام ش��ده به واسطه تورم فعلي 
باال مي رود. در صورت عدم احياي توافق و ابقاي تحريم ها 
ممكن است شركت هاي بورسي بخشي از سود خود را در 
سال 1402 از دست بدهند، بنابراين بخشي از ابهام بازار 
درباره اين مسائل و چالش هاست. به دليل وجود ابهامات 
عنوان شده پول با خيال راحت وارد خريد سهام نمي شود. 
از سوي ديگر به دليل كسري بودجه دولت با عدم احياي 
برجام و در صورت تشديد كسري بودجه احتمال دارد نرخ 
سود بانكي و اوراق بدهي به واسطه اين موضوع كه دولت 
مي خواهد كسري بودجه اش را با انتشار اوراق برطرف كند 
با افزايش مواجه شوند. ازطرف ديگر، چون دولت به دنبال 
ادامه در صفحه 3 كنترل تورم است به...  

معين شرقي علي اكبر نيكواقبال احمد اشتياقي پيمان مولوي

 وزير ارتباطات از افزايش تعرفه 
تلفن ثابت حمايت كرد

 وحيد محمودي
اقتصاددان مطرح كرد

اگر منابع مخابرات تأمين نشود 
ورشكست مي شود

صفحه 6     صفحه 3    

عوامل زياندهي فزاينده خودروسازان كدامند؟ 

شروط حذف 
قيمت دستوري 

خودرو

 اگر مسير ونزوئال را برويم
دچار فروپاشي اقتصادي مي شويم 

فضاي مه آلود اقتصاد كشور چه اثري 
روي فعاليت هاي ساختماني گذاشت؟

»تعادل« بررسي مي كند

بازار ساخت و ساز نيز همچون ساير بازارها در آبان 
سال جاري دستخوش رشد قيمت ها شد و همين 
عامل منجر به بهبود 8 واحدي عدد ش��اخص كل 
ساختمان نسبت به مهر ماه شد و به عدد 45.78 
رسيد. رشد قيمت نهاده ها و محصوالت ساختماني، 
با توجه به تورم ماهانه 2.1 درصدي آبان، بيش��تر 
تحت تاثير پيش بيني ها و انتظارات از تورم در آينده 
اس��ت. انتظاراتي كه تحت تاثير نااطميناني هاي 
ناش��ي از تحوالت سياس��ت داخلي و بين المللي 
صفحه 5 را بخوانيد افزايش يافته است و...  

فصل سرما باز هم راه رسيد و مشكل صنايع دوچندان 
شد؛ در فصل سرما گاز كشور هميشه با مشكل مواجه 
مي شود و در برخي از اوقات گاز خانگي و حتي صنايع 
قطع مي شود. اين مشكل قطعي گاز صنايع داستان 
هر س��ال و تقريبا وضعيت وخيمي را براي صنايع 
پديد م��ي آورد و به نوعي صنايع را ب��ا زيان روبه رو 
مي كند. اكنون نيز برخي از پتروشيمي ها با قطع 
گاز مواجه شده اند البته اين قطعي گاز تكذيب شده 
و قرار است با برنامه از پيش تعيين شده گاز صنايع 
صفحه 4 را بخوانيد قطع شود. 

 ريز نوسان 
 صنعت ساخت 

 با تغيير 
انتظارات تورمي

سد سودسازي جديد 
براي صنايع

آگهی  مزايده
جمهوري اسالمي ايران
وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم
اداره آموزش و پرورش ناحيه يك قم

شناسه آگهي : 1417465
نوبت دوم

اداره آموزش و پرورش ناحيه يک قم
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. رجوع به صفحه6

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست

اعتراف تلويحي به استقراض يا مقصريابي جديد؟

محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور:

 فراريان مالياتي 
عامل تورم هستند!

طبق بررس��ي هاي انجام ش��ده، مهم تري��ن عامل 
زيانده��ي فزاين��ده خودروس��ازان و اف��ت كيفيت 
محص��والت، سياس��ت قيمت گ��ذاري دس��توري 
خودرو اس��ت كه از س��ال 1391 دامن اين صنعت 
را گرفته اس��ت. به همين منظ��ور، در يك گزارش 
پژوهشي براي بهبود ش��رايط رقابت و زمينه سازي 
جهت ح��ذف سياس��ت قيمت گذاري دس��توري، 
راه حل هاي عملياتي را در چهار حوزه »حضور دولت 
در مديريت خودروسازي«، »رقابت گذاري«، »حذف 
قيمت گ��ذاري« و »افزايش كيفي��ت خودروها« به 
سياست گذار پيش��نهاد شده اس��ت. به اين ترتيب 
براي افزايش رقابت در صنعت خودروسازي كشور، 
دولت بايد س��هام شركت هاي تابعه خود، حداقل در 
يكي از دو قطب خودروسازي كشور )ايران خودرو و 
سايپا( را به صورت كامل به بخش خصوصي واگذار 
كن��د و به هيچ نحوه در حق رأي و حق جريان نقدي 
آن نفوذي نداش��ته باش��د. هم زمان در ب��ازه اي ١٠ 
س��اله، تعرفه خودروهاي واردات��ي به صورت پله اي 

به ميانگين قيمت منطقه )5 درصد( برس��د. در اين 
بازه ١٠ ساله، خودروسازان بايد قدرت رقابت پذيري 
و اس��تانداردهاي خود را به س��طح خودروس��ازان 
جهاني نزدي��ك كنند. نهاد تنظيم گر نيز بايد با ارايه 
تنفس در سال هاي ابتدايي، به تدريج استانداردهاي 
سختگيرانه تر و مطابق استانداردهاي جهاني را براي 
خودروهاي توليد داخل الزامي كن��د. براي واردات 
خودرو نيز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزي نزد 

خود را براي واردات خودرو استفاده كنند.
در پژوهش��ي كه از س��وي اتاق بازرگاني ته��ران و با 
همكاري انديشكده كسب وكار شريف انجام شده است، 
آسيب هاي ناشي از قيمت گذاري دستوري هشت گروه 
كااليي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است و محققان 
و كارشناسان اقتصادي اين مطالعات، راهكارهايي را 
نيز براي نحوه خروج از قيمت گذاري ها با هدف بهبود 
بهره وري و بدون آسيب وارد شدن به اقشار كم درآمد 
ارايه كرده اند.تحليل گران انديشكده كسب وكار شريف 
صفحه 7 را بخوانيد گزارش خود را...  



در شرايطي كه به نظر مي رسد به نتيجه نرسيدن برنامه ها 
و شعارهاي اقتصادي دولت سيزدهم براي كاهش تورم به 
نتيجه نرسيده و الاقل فعال نشانه اي از كاهش اين شاخص 
حتي در گزارش هاي رسمي مركز آمار نيز نيست، دولت 
در روزه��ا و هفته هاي آينده، حتي در ميان حاميان خود 
در مجلس نيز با مشكالتي مواجه خواهد بود و بايد پاسخ 
ده��د در بودجه 1402، چطور رفتار خواهد كرد كه تورم 
كاهش پيدا كند، سخناني كه از سوي اعضاي هيات دولت 
مطرح مي شود نيز بعضا عجيب هستند. از اعتراف چند 
هفته قبل رييس سازمان برنامه و بودجه به كسري بودجه 
1401 ت��ا رقم 200 هزار ميليارد تومان، آن هم تنها پس 
از گذشت هشت ماه، چند روز قبل معاون وزير اقتصاد نيز 
اعالم كرد كه براي نمايان شدن نشانه هاي كاهش تورم 
بايد تا نيمه س��ال آينده صبر ك��رد و حاال در جديدترين 
اظهارنظر محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور 
در جريان انتخابات هاي گذشته همواره از برنامه هاي ويژه 
خود براي مديريت تورم مي گفت، پس از 16ماه فعاليت 
اعالم كرده كه فراريان مالياتي عامل حداقل 10 درصد از 
تورم كشور هس��تند.  معاون اقتصادي رييس جمهور در 
پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا نرخ ماليات در اليحه 
بودجه سال آينده تغيير مي كند، گفت: از سال گذشته با 
تحولي كه در ماليات ها اتفاق افتاده است، نرخ ماليات ۵ 
درصد كاسته شد و اين موجب شد مؤديان جديدي در تور 
مالياتي قرار بگيرند و براي سال آينده نه تنها نرخ ماليات را 
افزايش نمي دهيم، بلكه تالش مي كنيم با كمك مجلس 
نرخ مالياتي را كاهش دهيم، اما با شناسايي مؤديان جديد 
مي��زان كل درآمد مالياتي را افزاي��ش مي دهيم. رضايي  
گفت: وقتي يكصد هزار نفر ف��رار مالياتي دارند، موجب 
كس��ري بودجه و افزايش 10 درصدي تورم مي شود كه 
اين تورم به ۸۵ ميليون ايراني تحميل مي شود، بنابراين 
بايد با شناس��ايي موارد فرار مالياتي، هم عدالت مالياتي 
برقرار شود و هم از تورم تحميلي جلوگيري شود. معاون 
رييس جمهور همچنين گفت:  حجم ماليات با شناسايي 
فرارهاي مالياتي افزايش خواهد يافت، امسال يك ميليون 
مؤدي مالياتي جديد در كشور اضافه شدند. رضايي اظهار 
كرد: اگر نرخ هاي مالياتي را كاهش دهيم مي توانيم تا ۷ 
ميليون مؤدي جديد مالياتي در كشور شناسايي كنيم. 
وي ادامه داد: با شناسايي مؤديان خوش حساب مالياتي و 
اختصاص رتبه بندي مالياتي به آنها مي توان به كارآفرينان 

در توليد كمك كرد و كساني كه 20 سال خوش حساب 
بوده اند، نبايد بانك براي ارايه تسهيالت، به اندازه كل ثروت 
آنها وثيقه دريافت كند. معاون اقتصادي رييس جمهور 
همچنين گفت: س��ازمان امور مالياتي با شناسايي ۵00 
پرونده از بين ۵00 هزار پرونده مالياتي توانست 2۵0 هزار 
ميليارد تومان ماليات شناس��ايي كند. وي ادامه داد: در 
زمينه ماليات چند ميليون افراد در طبقات پايين جامعه 
قرار دارند كه اگر كل ماليات آنها را هم ببخش��يم اتفاقي 
نمي افتد، اما رضايتمندي زيادي در جامعه ايجاد مي شود. 
وي همچنين به رييس سازمان امور مالياتي پيشنهاد كرد 
سند جامع مالياتي عادالنه را تهيه كنيد و براي تصويب 
در ستاد اقتصادي دولت ارايه شود. رضايي از سازمان امور 
مالياتي خواست كه موانع و مشكالت ماليات ستاني عادالنه 
 ذكر شده و مشكالتي كه در مورد سازمان برنامه و بودجه و 
قوانين و مقررات موجود و تنقيح قوانين وجود دارد در اين 
سند ذكر شود. اين صحبت هاي رضايي كه البته جزيياتي 
از آن ارايه نشده و مشخص نيست با چه فرمولي اين طور 
نتيجه گيري شده كه فراريان مالياتي، در 10 درصد از تورم 
نقش دارند اما اين سوال را به وجود مي آورد كه آيا دولت 
صرفا يك مقصر براي باال بودن تورم پيدا كرده يا رضايي در 
حال اعتراف تلويحي به استقراض از بانك مركزي است؟در 
واقع وقتي بخشي از درآمدهاي دولت به هر دليلي تامين 

نمي ش��ود، روش هاي تورمي و غيرتورمي براي آن وجود 
خواهد داشت. دولت در ماه هاي گذشته بارها تاكيد كرده 
كه به سمت روش هايي كه با افزايش نقدينگي و باال رفتن 
تورم منجر مي شوند حركت نخواهد كرد اما اين صحبت ها 
اين ترديد را نشان مي دهد كه شايد به دليل تامين نشدن 
بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده براي ماليات، دولت 
مجبور به استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي 
شده كه در نهايت به باال رفتن پايه پولي، سرعت گرفتن 
رش��د نقدينگي و البته باال رفتن تورم منجر مي شود و به 
اين ترتيب رضايي نتيجه گيري كرده كه بخشي از تورم 
فعلي به دليل فرار مالياتي ش��كل گرفته است. البته اين 
صحبت ها در حالي مطرح مي شود كه در ماه هاي گذشته 
بارها اعالم شده كه درآمد نفتي ايران به شكل قابل توجهي 
افزايش يافته و راهي براي دور زدن تحريم ها پيدا ش��ده 
است، هرچند با توجه به شرايط تحريمي دليلي براي ارايه 
جزييات در اين زمينه وجود ن��دارد اما اينكه درآمدهاي 
حاصل از آن چگونه صرف شده و چه بخشي از اين پول ها به 
بودجه تزريق شده سوال مهمي خواهد بود. هرچند به نظر 
مي رسد مجلس و دولت براي افزايش درآمدها گزينه هايي 
جز ماليات و نفت را ني��ز دنبال مي كنند. پورابراهيمي با 
اشاره به اينكه امروز در كميسيون اقتصادي در خصوص 
مدل هاي جديد تامين مالي مباحثي مطرح شد، ادامه داد: 

مدل هاي كه مي توانند از طريق ايزار هاي بازار سرمايه به 
راحتي جايگزين بازار پول شوند يا حداقل موارد مربوط به 
تامين مالي بازار پول را تكميل كند.وي ادامه داد: تشكيل 
صندوق هاي زمين و س��اختمان، اوراق رهني مسكن و 
ابزار ه��اي نوين بازار مالي از پيش��نهادهاي مهم اعضاي 
كميسيون اقتصادي بودند. در كنار اين موارد مدل هاي 
تامين مالي اجراي زيرساخت ها شامل حمل و نقل هاي 
زميني، ريلي، هوايي و دريايي نيز مورد بررسي قرار گرفت. 
رييس كميسيون اقتصادي اضافه كرد: امروز اگر از ترانزيت 
شمال غرب به جنوب شرق نام مي بريم به اين دليل است 
كه بر اساس برآورد هاي كارشناسي اوليه در كميسيون 
اقتصادي اجراي اين پروژه درآمد ارزي كش��ور را ساالنه 
10 ميليار دالر افزاي��ش مي دهد و هزينه هاي اجراي آن 
درطي 6 ماه باز مي گردد و درآمدي مستمر است و به شدت 

كشور هاي شمالي نيازمند اجراي اين خط هستند.
وي همچنين گفت: مقرر ش��د كميته مش��تركي بين 
كميس��يون اقتصادي و وزارت راه و شهرسازي در حوزه 
تامين مالي در طرح هاي عمراني و اقتصادي ايجاد شود 
تا خروجي اين اقدامات اتفاق مثبتي را رقم بزند. نماينده 
مردم كرمان و راور با تاكيد بر اينكه يكي از مباحث مهم 
مطرح شده در نشست امروز كميسيون اقتصادي عملياتي 
نشدن احداث يك ميليون واحد مسكوني بر اساس قانون 
و تامين نشدن تقاضاي بازار است، عنوان كرد: بر اساس 
تحليل وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در خصوص عدم 
تحقق اهداف در حوزه مسكن اصلي ترين مساله تامين 
منابع مالي است، زيرا در زمينه هاي زيرساخت، مصالح، 
امكانات و دانش فني حوزه ساختمان كسري و كمبودي 
كه باعث ش��ود اين ميزان اختالف بي��ن هدف گذاري و 
اجرا ايجاد شود كمبود نداريم. البته اين صحبت ها نشان 
مي دهد كه حتي اگر در حوزه اي مانند ترانزيت راه براي 
افزايش جدي درآمد باز ش��ود پول آن بايد به طرح هاي 
بزرگي مانند نهضت ملي مسكن اختصاص پيدا كند كه 
در ماه هاي گذشته عمال با مشكل تامين اعتبار مواجه بوده 
است. دولت در روزهاي آينده بايد بودجه و برنامه هفتم 
توس��عه را به مجلس ارايه كند و به اين ترتيب مشخص 
مي شود كه پس از عملكرد سال جاري، دو قوه چه طرحي 
براي كاهش تورم در 1402 خواهند داشت و البته آن طور 
كه معاون اقتصادي رييس جمهور گفته، با كاهش فرار 

مالياتي مي توان چه ميزان از تورم را كاهش داد. 
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مجلس و دولت
سرنوشت مشتركي دارند

رييس جمهور با اش��اره به همدلي و نزديكي دولت و 
مجلس، گفت: مش��كالت كشور به دست دولتمردان 
و نمايندگان حل مي ش��ود، اعتبارات ممكن اس��ت 
كافي نباش��د اما با تدبي��ر، عقالني��ت، همگرايي و با 
تشخيص اولويت ها مسائل حتما قابل حل شدن است. 
حجت االسالم والمسلمين س��يدابراهيم رييسي در 
حاشيه نشست مشترك روز يكشنبه 1۳ آذر ماه دولت 
و مجلس شوراي اسالمي در خصوص اين جلسه، گفت: 
جلسه بسيار خوبي بود، به جهت اينكه هم نمايندگان و 
رييس مجلس نكاتي را اشاره و دغدغه هايشان را بيان 
كردند و هم تعدادي از اعض��اي هيات دولت نكاتي را 
مطرح كردند. رييس جمهور با يادآوري تعامل، همكاري 
و همگرايي بين مجلس و دول��ت، افزود: قواي مقننه 
و مجريه يك سرنوشت مش��تركي دارند و نگاهشان 
به مردم هم مش��ترك اس��ت، مجلس قانون تصويب 
مي كن��د و دولت هم بايد آن را اج��را كند و بر اجرا هم 
نظارت مي ش��ود تا گره ها و مشكالت مردم حل شود. 
وي در ادامه اظهار كرد: تمام تالش ما در مجلس و دولت 
بايد اين باشد كه مشكالت و مسائل مردم را حل كنيم، 
اراده و توانايي هم براي انجام اين كار داريم. ما معتقديم 
مشكالت كشور به دست دولتمردان و نمايندگان حل 
مي شود. البته برخي نگاهشان به آن سوي مرزها بود و 
معتقد بودند كه مسائل را نمي توان حل كرد اما ما نگاه 
اصحاب »نمي شود«، »مگر مي شود«، »نخواهد شد« 
و »بودجه نداريم« را نداريم، هرچند اعتبارات ممكن 
است كافي نباشد اما با تدبير، عقالنيت، همگرايي و با 
تشخيص اولويت ها مسائل حتما قابل حل شدن است. 
رييسي همچنين تصريح كرد: كار با كمك مردم دنبال 
خواهد ش��د تا اميد هر روز در ميان مردم بيشتر شود. 
رييس جمهور در پاسخ به پرسش��ي درباره زمان ارايه 
لوايح برنامه هفتم و بودجه سال 1402، گفت: با آقاي 
قاليباف هماهنگ كرديم كه لوايح برنامه هفتم و بودجه 
1402 را به زودي در دولت نهايي و تقديم مجلس كنيم.

روندي ديپلماتيك براي
توافق با ايران را دنبال مي كنيم

آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا در يك سخنراني 
در كنفرانس بنياد جي اس��تريت كه متن آن در وبگاه 
وزارت امور خارجه امريكا منتشر شده است، با اشاره به 
روابط امريكا و رژيم صهيونيستي، ادعاهاي پيشين درباره 
نقش ايران در منطقه را تكرار كرده و گفت: كشورهاي ما 
به طور منظم در رزمايش هاي نظامي، تحقيقات و توليد 
تسليحات مشاركت دارند. ما به طور منظم گفت وگوهاي 
راهب��ردي برگزار مي كني��م. اين همكاري م��ا را قادر 
مي سازد كه در مقابله با طيفي از تهديدهاي منطقه اي 
كه تهديد ناشي از ايران بزرگ ترين شان است، هماهنگ 
باشيم. بلينكن در ادامه با بيان اينكه »رژيم ايران مرتب 
تهديد مي كند كه اسراييل را از نقشه حذف مي كند« 
ادعاي خود را اينگونه ادامه داد: به تامين تس��ليحاتي 
تروريست ها و نيروهاي نيابتي مانند حزب اهلل و حماس 
ادامه مي دهند كه آنها هم مانند ايران انگيزه ش��ان رد 
كردن حق موجوديت اسراييل است. در ماه هاي اخير، 
كشورهاي بيش��تري به آن چه ما از گرايش ايران به 

ايجاد خشونت و بي ثباتي مي دانستيم، پي برده اند.

ظرفيت باالي همكاري با صربستان
وزير امور خارجه كشورمان كه بنا به دعوت ايويسا داچيچ 
معاون اول نخس��ت وزير و وزير امور خارجه جمهوري 
صربستان، در راس هياتي سياسي سرگرم ديدار از اين 
كشور است، بعد از ظهر روز يكشنبه با همتاي صرب خود 
ديدار و در خصوص موضوعات روابط دوجانبه، تحوالت 
منطقه و موضوعات مهم بين المللي به گفت وگو و تبادل 
نظر پرداخت. حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
كشورمان در اين ديدار با تبريك انتصاب مجدد ايويسا 
داچيچ به س��مت معاون اول نخس��ت وزير و وزير امور 
خارجه جمهوري صربستان، دعوت رياست جمهوري 
اسالمي ايران از رييس جمهور صربستان براي ديدار از 
كشورمان را تجديد كرد. اميرعبداللهيان روابط دو كشور 
را ممتاز ارزيابي و توسعه همكاري ها و مناسبات دو كشور 
در حوزه هاي مختلف را بدون هر گونه محدوديت دانست 
و ابراز اميدواري كرد دو كشور در حوزه استمرار توسعه 
روابط در بس��تر برنامه جامع همكاري هاي مشترك 
بتوانن��د گام هاي بلندتري بردارن��د. وزير امور خارجه 
كشورمان با اشاره به حجم مبادالت تجاري بين دو كشور، 
ظرفيت ارتقاي همكاري ها در حوزه تجارت بين دو كشور 
را بسيار باالتر از وضعيت جاري دانست و تالش بيشتر 
دو كشور براي بهره گيري از ظرفيت هاي روابط در اين 
حوزه را مورد تاكيد قرار داد. اميرعبداللهيان همچنين 
موضع اصولي جمهوري اس��المي اي��ران در خصوص 
حمايت از حاكميت و تماميت ارضي كشورها را مورد 
تاكيد قرار داد. وزير امورخارجه كشورمان در اين ديدار 
همچنين ضمن تشكر از پيام همدردي همتاي صرب 
خود در جريان اقدام تروريس��تي شاهچراغ در شيراز، 
آخرين وضعيت مرتبط با تحوالت داخلي كش��ورمان 
و اقدامات هماهنگ امريكا و چند كشور معدود غربي 
در اين زمينه را تشريح و ناموفق بودن غرب در سياست 
تشجيع اقدامات آشوبگرانه در جمهوري اسالمي ايران 
را مورد تاكيد قرار داد. ايويسا داچيچ معاون اول نخست 
وزير و وزير امور خارجه جمهوري صربستان نيز در اين 
ديدار با ارزيابي وضعيت عالي از روابط في مابين، تصميم 
جدي دولت صربس��تان براي ارتق��اي همكاري ها با 
كشورمان را مورد تاكيد قرار داد. وي با قدرداني از موضع 
اصولي جمهوري اس��المي ايران در خصوص تماميت 
ارضي صربستان، همكاري هاي دو كشور در حوزه هاي 
مختلف كنسولي، فرهنگي، آموزشي و علوم را مورد تاكيد 
قرار داد. آخرين وضعيت گفت وگوها براي رفع تحريم ها، 
تحوالت مرتبط با جنگ اوكراين، همكاري ها در حوزه 
انرژي و محصوالت كشاورزي از ديگر موضوعات مورد 
تبادل نظر و گفت وگوي وزراي امور خارجه جمهوري 

اسالمي ايران و جمهوري صربستان در اين ديدار بود.

حقوق سربازان مشمول قانون 
افزايش حقوق ها شود

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي گفت كه 
بايد حقوق سربازان مشمول قانون اصالح قانون بودجه 
1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان 
كشوري و لشكري ش��ود و براساس آن حقوق سربازان 
افزايش پيدا كند. محسن دهنوي درباره اينكه آيا حقوق 
سربازان مشمول قانون اصالح قانون بودجه 1401 كل 
كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري 
و لشكري نيز مي شود، گفت: با توجه به وجود اختالف 
نظري در اين موضوع، اين موضوع را از طريق س��ازمان 
برنامه و بودجه پيگيري كرديم. وي با يادآوري اينكه با 
قانون مصوب مجلس پايه حقوق بس��ياري از كاركنان 
دولت افزايش پي��دا كرد، افزود: طبق قانون بودجه بايد 
سرباز حداقل 60 درصد حقوق يك پايور را دريافت كند؛ 
وقتي در اصالح قانون بودجه، حقوق پايور اضافه شده به 
تبع آن دريافتي سربازان به ميزان 60 درصد حقوق پايور 
نيز مشمول افزايش مي شود. اين نماينده مجلس ادامه 
داد: پاسخ سازمان برنامه و بودجه اين است كه بايد بررسي 
كند آيا بار مالي اين موضوع در اين اليحه ديده شده بود 
يا نه؟ در همين راستا تذكري را در صحن مجلس مطرح 
كردم كه در پاسخ آقاي قاليباف به كميسيون برنامه و 
بودجه ماموريت داد تا گزارش��ي تهيه و پيگيري كند. 
دهنوي در جمع بندي با بيان اينكه موضوع شموليت 
اين قانون به حقوق سربازان نياز به تفسير جديدي ندارد، 
گفت: وقتي طبق قانون حقوق پايور افزايش پيدا مي كند، 
بايد 60 درصد حقوق جديد پايور هم به سرباز داده شود 
پس به تفس��ير جديدي نياز دارد كه سازمان برنامه به 
دنبال تفسير است. وي ادامه داد: مثال اگر حقوق پايور 
20 درص��د افزايش پيدا مي كند بايد 60 درصد اين 20 
درصد يعني 12 درصد به حقوق سربازان اضافه شود؛ بر 
اين اساس بايد سربازان نيز مشمول قانون افزايش حقوق 
شوند. البته سازمان برنامه و بودجه نمي گويد اين موضوع 
را قبول ندارد بلكه حرفش اين است كه آيا مي تواند بار مالي 
آن را تامين كند يا خير؛ به همين دليل آقاي قاليباف به 
كميسيون برنامه براي تهيه گزارشي ماموريت داد. ما هم 
در حال تهيه نامه اي به رييس جمهور هستيم. اين عضو 
هيات رييسه مجلس با يادآوري اقدامات مجلس يازدهم 
در افزايش حقوق سربازان گفت: با تالش هاي مجلس 
حداقل حقوق س��رباز از ۳00 هزار تومان به حداقل دو 
ميليون و 400 هزار تومان افزايش پيدا كرد؛ اين اتفاق 
روند جذب سرباز نظام وظيفه را مثبت كرد كه پيش از 
اين منفي بود و سربازان انگيزه هم پيدا كردند. با توجه 
به آمادگي ستاد كل نيروهاي مسلح مي توان با پيگيري 
مجلس و كمك دولت، اين روند را ادامه داد كه نتيجه آن 
حل شدن خيلي از مسائل است. وي در پايان گفت: با بهتر 
شدن شرايط، خيلي از جوانان انگيزه رفتن به سربازي 
پيدا مي كنند؛ براي مشموالن غايب هم بايد فكري كرد 

كه هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح انجام شود.

پيش بيني ۶۷۰ هزار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي

رييس س��ازمان امور مالياتي از پيش بين��ي 6۷0 هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي در بودجه سال آينده خبر 
داد. داوود منظور در نشستي كه در سازمان امور مالياتي 
برگزار شد، با بيان اينكه در سال 1400 يك و نيم ميليون 
اظهارنامه جديد از محل ثبت نام و شناس��ايي مؤديان 
جديد شناسايي ش��د، اظهار كرد: همچنين در هشت 
ماه سال جاري يك ميليون مودي جديد از همان محل 
مذكور شناسايي شد. وي با بيان اينكه رشد مالياتي در 
سال 1400 نسبت به سال 1۳۹۹، ۵۸ درصد بود، گفت: 
ميزان درآمد مالياتي دولت در سال ۹۹ ماهانه 1۵ هزار 
ميليارد تومان در س��ال 1400 ماهانه 2۵ هزار ميليارد 
تومان و در س��ال جاري ماهانه 40 هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت و به طور كلي در هشت ماه سال جاري 110 
هزار ميليارد تومان ماليات وصول شد كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 60 درصد رشد داشته است. رييس 
سازمان امور مالياتي در مورد ميزان درآمدهاي مالياتي 
در بودجه سال آينده توضيح داد: براي سال 1402 نيز 
6۷0 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در بودجه پيش 
بيني شده است. به گفته منظور، در شش ماه نخست سال 
جاري ۵۵ درصد مخارج دولت از ماليات تامين شده است 
و پيش بيني شده تا سال 140۳، ۸0 درصد بودجه دولت 
با ماليات تامين شود. وي در ادامه با اشاره به اجراي قانون 
پايانه هاي فروشگاهي اظهار كرد: از ابتداي آبان تاكنون با 
اجراي قانون مذكور ۹0 هزار ميليارد تومان صورتحساب 
توسط شركت هاي بورسي صادر شده كه ميزان ماليات 
ارزش افزوده آن 6600 ميليارد تومان بوده است. رييس 
سازمان امور مالياتي ادامه داد: در يك و نيم ماه گذشته 
۳66 هزار صورتحساب صادر شده است و ۳۵۷ مودي از 
طريق شركت هاي معتمد به سازمان امور مالياتي وصل 
ش��دند. 16 س��امانه دولتي نيز از اين طريق به سازمان 
وصل هس��تند. به گفته وي، از اول دي ماه سال جاري 
شركت هاي دولتي هم مانند ش��ركت هاي بورسي به 
سامانه وصل خواهند شد تا بخش بزرگي از خريد و فروش 
اقتصادي در سامانه درج شود. رييس سازمان امور مالياتي 
در ادامه با بيان اينكه بالغ بر 60 دستگاه اطالعات خود 
را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند، عنوان 
كرد: مهم ترين اطالعات براي سازمان اطالعات مربوط 
به بانك ها است اما بانك ها اطالعات به روز را در اختيار 
ما قرار نمي دهند. بنابراين الزم است وب سرويس هاي 
مطمئني از بان��ك مركزي و بانك هاي ديگر اخذ كنيم 
تا اطالعات مورد نياز را دريافت كنيم. منظور ادامه داد: 
همچنين برخي نهادهاي ديگر مانند پليس راهور و 
ثبت امالك اطالعات الزم را در مورد خودروها و مالكان 
ساختمان ها كه ما براي شناسايي خانه هاي لوكس نياز 
داريم در اختيار ما قرار نمي دهند. وي در ادامه با اشاره 
به افزايش كيفيت رسيدگي ها و ساده كردن رسيدگي 
به اظهارنامه مؤديان، گفت: قرار اس��ت فقط مؤديان 
پر ريسك رسيدگي شوند. برخي مؤديان ويژه مورد 
حسابرسي ويژه قرار مي گيرند. بالغ بر ۵0 درصد ماليات 
بايد از 200 شركت گرفته شود كه اين شركت ها امسال 

به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار مي گيرند.

اعترافتلويحيبهاستقراضيامقصريابيجديد؟

رييسقوهقضاييه:

سخنگويوزارتخارجه:

محسن رضايي: فراريان مالياتي عامل تورم هستند!

تهديدكنندگان بازاريان دستگير شوند

ايرانازموضعضعفونيازمذاكرهنميكند

رييس قوه قضاييه گفت: تعدادي از اغتشاشگران محكوم به 
حبس و بعضًا زندان هاي طويل المدت شدند و احكام تعداد 
ديگري كه مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ايجاد ناامني 
با سالح گرم و سرد كرده بودند نيز بعضاً تاييد شده و به زودي 
اجرا خواهد شد. محسني اژه اي با بيان اينكه دشمن در اين 
مقطع به هدف خود نايل نشده است، گفت: دشمن و عوامل 
و اذناب او تالش دارند با ايجاد رعب و وحشت و دروغ پردازي 
و تحريف مسائل، نگذارند فتنه اي كه روشن كرده اند خاموش 
شود. لذا مسووالن قضايي و انتظامي و امنيتي بايد در نهايت 
جديت با عناصري ك��ه درصدد اقدامات ايذايي ضدمردمي 
هستند برخورد كنند. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: كساني 
كه در دل و ذهن كسبه و بازاريان رعب و وحشت ايجاد كرده 
و آنها را تهديد مي كنند كه اگر مغازه شان را نبندند، آن را به 
آتش مي كشند يا كس��اني كه كه كاميون داران و رانندگان 
زحمتك��ش را تهديد مي كنن��د كه اگر باره��ا را به مقصد 
برسانند به ماشين هاي شان آسيب وارد مي آورند؛ اينها موارد 
و مصاديق ايذاء و آزار رس��اندن به مردم است؛ لذا مسووالن 
قضايي و انتظامي و امنيتي به اين قبيل موارد ساده ننگرند 
و با سرعت و قاطعيت به شناسايي و دستگيري و محاكمه 
اين عناصر ايذاء مردم بپردازند. رييس عدليه در همين راستا 
به دادستان هاي سراسر كشور نيز دستور داد تا شناسايي و 
دس��تگيري عناصر تهديدكننده مردم، شهروندان، كسبه 

و كاميون داران را از دستگاه هاي انتظامي و امنيتي مطالبه 
كنند و با اين نگرش كه اين نوع تهديد كردن يك تهديد ساده 
نيست، به تعقيب و محاكمه و مجازات اين عناصر تهديدكننده 
مبادرت ورزند. رييس دستگاه قضا در ادامه مجدداً به موضوع 
دروغ پ��ردازان پرداخت و گفت: تاكيد مي كنم مس��ووالن 
ذي ربط قضايي كساني كه با پيام هاي دروغين و كذب مردم 
را تحريك يا نگران كرده ي��ا حرفي مي زنند و ادعايي بدون 
سند دارند كه موجب تشويش اذهان مي شود را با سرعت فرا 
بخوانند و از او توضيح بخواهند و چنانچه توضيح و دفاع موثري 
نداشت، نسبت به تعقيب قضايي او اقدام كنند؛ توجه داشته 
باشيد كه اين يك دروغ معمولي نيست؛ درست است كه اگر 
كسي تشويش اذهان كند او هم قابل تعقيب است، اما اين 
موارد مذكور يك دروغ معمولي نيست، لذا مسووالن ذي ربط 
قضايي با اين نگاه قضيه را دنبال كنند. محسني اژه اي در ادامه 
نشست اظهار كرد: برخي افراد از روي غفلت يا الابالي گري 
به صورت فردي مبادرت به گناه يا جرم يا زير پا گذاشتن قانون 
مي كنند؛ نوع مواجهه و برخورد با اين قبيل افراد بايد عمدتًا 
مبتني بر تنّبه دادن او و نهي از منكر باشد؛ در مقابل، افرادي 
هستند كه عالماً و عامداً و با هدف دهن كجي، با قانون و شرع 
و ارزش هاي اخالقي مخالفت مي ورزند؛ برخورد با اين دسته 
دوم، متفاوت است؛ آنها نه از روي الابالي گري بلكه به خواست 
دشمن در مألعام قوانين را زير پا مي گذارند و به مخالفت با 

قانون مي پردازند، اين يك گناه و جرم و خالف قانون است و 
به خواست دشمنان و بدخواهان است؛ به اين مساله نيز نبايد 
به عنوان يك جرم عادي نگاه كرد؛ اين يك جرم آشكار است و 
ضابطين اختيار دارند و بايد با يك جرم مشهود برخورد كنند 
و مجرمان را تعقيب كرده و به دستگاه قضايي تحويل دهند. 
وي افزود: دستگاه اطالعاتي ما نيز ضروري است رابطه بين 
اين افراد و عناصر اصلي و ليدرها و سازمان دهندگان اين موارد 
مجرمانه با سرويس هاي بيگانه و افراد بدخواه را شناسايي 
كنند و آنها را تحويل قوه قضاييه دهند و مسووالن ذي ربط 
قضايي نيز بايد با جديت با اين قضيه برخورد كنند؛ چرا كه 
اين ديگر الابالي گري نيس��ت بلكه به خواست دشمن يك 
دهن كجي به قانون و شرع است؛ لذا به اين موضوع نيز بايد 
نگاه ويژه اي شود. رييس دستگاه قضا در ادامه، از مسووالن و 
نيروهاي خدوم و مجاهد قضايي، امنيتي، وزارت اطالعات، 
س��پاه، انتظامي و نظامي و كه طي مدت اخير با تالش هاي 
شبانه روزي، دش��من را در نيل به هدف شوم خود مبني بر 
ايجاد ناامني براي مردم ناكام گذاشتند و در اين مسير و براي 
جدا شدن صفوف افراد فريب خورده و غافل با عناصر اصلي، 
صبر پيشه كردند و رنج كش��يدند و مجروح و شهيد دادند، 
تقدير و تشكر وافر به عمل آورد و بر استمرار اين تالش ها و 
مجاهدت ها تا نااميدي كامل دشمن و فهماندن اين موضوع 
به دش��من كه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران جاي 

اين فتنه گري ها و جنايت ها نيست، تاكيد كرد و ابراز داشت: 
ممكن است در زمان مشخصي دستگاه هاي مسوول صبر 
پيشه كنند اما اين صبر بي پايان نيست. محسني اژه اي با اشاره 
به مجازات اعضاي ش��بكه اراذل و اوباش مرتبط با سرويس 
اطالعاتي رژيم صهيونيس��تي، گفت: برخي عناصر فاسد 
همراه با سرويس هاي بيگانه به خصوص رژيم صهيونيستي، 
توسط دستگاه اطالعاتي و امنيتي شناسايي شدند و دستگاه 
قضايي نيز در مراحل دادسرا و دادگاه بدوي و ديوان عالي با 
قاطعيت و منطبق با قانون و در عين حال به سرعت به پرونده 
آنها رسيدگي كرد و آنها روز گذشته به جزاي خود رسيدند. 
رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به رسيدگي هاي سريع 
و قاطعانه و قانوني به پرونده عناصر اغتشاشات اخير، بيان 
داشت: تعدادي از اغتشاشگران محكوم به حبس و بعضًا 
زندان هاي طويل المدت شدند و احكام تعداد ديگري كه 
مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ايجاد ناامني با سالح 
گرم و سرد كرده بودند نيز بعضًا تاييد شده و به زودي اجرا 
خواهد شد. محسني اژه اي تصريح كرد: رسيدگي به پرونده 
برخي از عناصر اغتشاشات واقعًا در زمان كوتاهي انجام 
ش��د؛ پرونده موردي كه در مشهد رخ داده بود و دو نفر به 
وضع فجيعي به شهادت رسيده بودند، در مدت كوتاهي و 
منطبق با قانون رسيدگي شد و عوامل اين جنايت محاكمه 

شدند و پرونده مربوطه به ديوان عالي كشور رفته است.

س��خنگوي وزارت امور خارجه گفت: مقامات امريكايي به 
خوبي مي دانند كه ايران زير فشار و با تهديد نه مذاكره مي كند 
و نه امتياز خواهد داد. سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به 
سوالي در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني بر تالش برخي 
از كشورها براي اخراج ايران از مقام كميسيون زن سازمان 
ملل اظهار كرد: جمهوري اس��المي ايران مواضع خود را در 
ارتباط با اقدامات غيرقانوني تعداد مشخصي از كشورهاي 
غربي عليه ايران به بهانه تحوالت داخلي كشور رسما و آشكارا 
اعالم كرده اس��ت و هر گونه سوءاستفاده از تحوالت داخلي 
ايران براي اعمال فشار سياسي به كشور محكوم و غير قابل 
قبول است. وي در پاسخ به اين سوال ادامه داد: ايران به عنوان 
يك عضو سازمان ملل در يك انتخابات كامال شفاف و قانوني 
با بيشترين راي كشورهاي عضو كميسيون مقام زن سازمان 
ملل شد و از ۵4 راي در اين زمينه با كسب 4۳ راي عضو اين 
كميسيون شد. كنعاني تصريح كرد: تالش امريكا و برخي از 
كشورهاي مشخص اروپايي براي اخراج ايران از كميسيون 
مقام زن سازمان ملل يك اقدام سياسي و غيرقانوني است. 
اين اقدامات قبل از اينكه اقدام عليه جمهوري اسالمي باشد 
اقدام عليه راي آزادانه كش��ورها در تشكل ها و ساختارهاي 
بين المللي است. اين اقدام در واقع به نوعي زير سوال بردن 
حق راي كشورهاي مستقل و ارزش آراي آنهاست. چرا كه 
كشورها آزادانه و مستقالنه به عضويت ايران در اين ساختار 
بين المللي راي داده اند و اگر امريكا و تعدادي از كشورهاي 
غربي در چهارچوب سياس��ت اعمال فشار موفق شوند كه 

ايران را از مقام كميسيون زن اخراج كنند در واقع يك بدعت 
را پايه گذاري مي كنند و يك كش��ور را كه با حق راي آزادانه 
كشورها به عضويت يك ساختار بين المللي درآمده اخراج 
مي كنند. وي همچنين با بيان اينكه »برخي از كشورهاي 
عضو شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر كه مدعي حقوق 
بشر هستند در كارنامه خود جنايت هاي بي شماري را عليه 
كش��ورهاي مس��تقل انجام داده اند«، گفت: ايران از تمام 
ظرفيت هاي سياسي و ديپلماتيك خود براي جلوگيري از 
تحقق اين رويكرد غيرقانوني استفاده خواهد كرد. سخنگوي 
وزارت خارجه جمهوري اس��المي ايران همچنين در ادامه 
گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاس��خ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه مقامات امريكايي بار ديگر اعالم كرده اند كه 
احياي توافق برجام با توجه به تحوالت داخلي ايران در حال 
حاضر در اولويت آنها قرار ندارد، تصريح كرد: تناقض رفتاري 
و گفتاري اعضاي غربي برجام به خصوص امريكا امر جديدي 
نيست. وي با اشاره به بدعهدي امريكا و اروپايي ها در اجراي 
تعهداتش��ان در ارتباط با موضوع برجام در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود تصريح كرد: مقامات امريكايي مي دانند 
كه ايران تحت فش��ار و تهديد مذاكره نمي كند و به خاطر 
فشار و تهديد امتيازي نيز نمي دهد. مذاكره و توافق منطق 
خودش را دارد. موضع اي��ران در ارتباط با مذاكرات برجام و 
رفع تحريم ها كامال روشن است. ايران متعهد به برجام بود و 
به تعهداتش عمل كرد و دولت خاطي و ناقض برجام دولت 
امريكاست و همانطور كه اشاره كردم كشورهاي اروپايي نيز 

به تعهداتشان در برجام عمل نكردند و علي رغم قول هايي كه 
داده بودند نتوانستند خروج امريكا از برجام را جبران كنند. 
اين ديپلمات ارشد جمهوري اس��المي ايران با بيان اينكه 
»تهران به دنبال به سرانجام رساندن برجام است«، تصريح 
كرد: نياز به برجام نياز يكجانبه ايران نيست و ايران از موضع 
ضعف مذاكره نمي كند. نياز امريكا و غرب به برجام كمتر از 
ايران نيست و آنها نبايد منتي را در اين ارتباط بر ايران بگذارند. 
همانطور كه پيش از اين نيز گفته ايم توافق در دسترس است و 
طرف ها مي توانند در كوتاهترين مدت مذاكرات را جمع بندي 
كنند و به نتيجه برسانند. اگر از اراده سياسي الزم برخوردار 
باش��ند. وي با تاكيد مجدد مبني بر اينكه »ايران از موضع 
ضعف و نياز مذاكره نمي كند«، گفت: توصيه ما مشخصا به 
شركاي اروپايي برجام اين است كه خودشان را تسليم امريكا 
نكنند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه برخي از اخبار بيانگر اين است كه در 
خصوص اجراي توافق 2۵ ساله بين ايران و چين اقدام عملي 
چنداني صورت نگرفته است، تصريح كرد: روابط جمهوري 
اسالمي ايران و چين يك رابطه كامال رو به رشد و رو به جلو 
است و نمونه خوبي از همكاري هاي موفق دو كشور در يك 
رابطه دو جانبه است. كنعاني در همين ارتباط افزود: ما با يك 
واقعيتي به نام تحريم هاي غيرقانوني روبرو هستيم كه امكان 
همكاري هاي متعارف و به ويژه علني را با برخي از كشورها 
با محدوديت و مشكل مواجه مي كند، اما روابط ايران و چين 
در حوزه هاي مختلف خوشبختانه برقرار است و رايزني هاي 

مستمري بين تهران و پكن براي توسعه مناسبات دو كشور 
وجود دارد و در همين چهارچوب آمار و ارقامي كه از حجم 
مبادالت دو كشور منتشر مي شود دليل روشني بر موفق بودن 
و رو به پيشرفت بودن همكاري هاي دو كشور است. وي در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاسخ به اين سوال با 
بيان اينكه »اقتضائات فعاليت در شرايط جاري به خصوص 
در شرايط تحريم هاي غيرقانوني، مانع از علني كردن بستر 
همكاري هاي دو جانبه ايران با برخي از كش��ورها يا ورود به 
جزييات آن مي شود«، تصريح كرد: روند اجرايي توافقات دو 
جانبه بين ايران و چين در چهارچوب برنامه جامع همكاري 
2۵ ساله و ساير توافقات دو جانبه بين دو كشور روندي رو به 
پيش��رفت دارد و ان شاءاهلل اين روند مبتني بر اراده سياسي 
رهبران دو كشور پيشرفت بيشتري خواهد داشت. سخنگوي 
وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط 
پيگيري هاي ايران در مورد نوع پوشش تحوالت و اخبار ايران 
از سوي شبكه ايران اينترنشنال، تصريح كرد: موضع ايران در 
قبال اين شبكه كامال روشن است، نقش اين شبكه به عنوان 
يك شبكه تروريستي در دامن زدن به بي ثباتي و اغتشاشات 
داخلي كامال روشن است. اقدام ايران در اين زمينه حقوقي 
و قانوني خواهد بود. البته اقداماتي صورت گرفته و جزييات 
آن در زمان مناس��ب اطالع رس��اني خواهد شد و مجموعه 
ظرفيت هاي ايران براي برخورد حقوقي و قانوني هم با اين 
شبكه و هم كشور ميزبان آن و هم حامي و حاميان مالي آن 

به كار گرفته خواهد شد و در اين زمينه عمل مي شود.



وحيد محم��ودي، اقتص��اددان مي گويد 54 درصد 
معلمان و حدود 60 درصد كادر درمان ش��هر تهران 
به طور همزمان دچار فقر درآمدي و زماني هستند. 
همچنين، 37 درصد خانوارها در تقالي خروج از فقر 
درآمدي وارد تله فقر زماني شده اند. اين پديده به جز 
پيامد اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي نظير فروپاشي 

خانواده نيز به همراه دارد.
وي در پاسخ به سوالي كه نابودي طبقه متوسط آثار 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي متعددي را به دنبال 
دارد، فشار بر طبقه متوسط را چگونه ارزيابي مي كند 
گفت:  نظريه متعارف اقتصادي مي گويد اگر از سال 
1368 تا االن، قدرت خريد خانوار ثابت مانده باشد، 
به اين معنا اس��ت كه رفاه نيز ثابت است. اگر نسبت 
كسر  M )درآمد( روي  P )سطح عمومي قيمت ها( 
را با احتس��اب تورم 45 درصدي در نظر بگيريم، اگر 
خانواده اي بتواند حقوق خود را به نسبت نرخ تورم باال 
ببرد، اين نسبت ثابت مي ماند، وگرنه اين امر به معناي 

كاهش قدرت خريد است.
با فرض اينك��ه يك خانواده موفق ش��ود اين ميزان 
را تامين كند، اين س��وال مطرح مي ش��ود كه به چه 
قيمتي اين كار انجام شده است؟ يعني يك خانواده 
براي اينكه بتواند قدرت خريد خود را ثابت نگه دارد 
يا به عبارتي خطاي دولت ها يعني تورم را جبران كند، 
مجبور به زمان فروشي مي شود. اين يعني فرد به جاي 
هشت ساعت كار، ناچار است خيلي بيشتر از آن حتي 

تا 16 ساعت در روز كار كند.
محمودي درباره پيامد تش��ديد پديده زمان فروشي 
معتقد اس��ت، اولين نتيجه اين امر، از دس��ت رفتن 
س��المت روح و روان و جسم است. فرد ديگر فرصت 
كافي براي اختصاص به همسر و فرزندان، استراحت، 
مطالعه، تفريح، سفر، تعالي فردي، مشاركت سياسي 
و اجتماعي را نخواهد داش��ت. اينها بخش��ي از يك 
زندگي با كيفيت است كه براي طبقه متوسط اهميت 

فراواني دارد.
من به همراه دانش��جويانم دو مطالعه  روي معلمان 
و كادر درمان در سطح ش��هر تهران انجام داده ايم. 
اين مطالعات نش��ان مي دهد 54 درصد معلمان و 
ح��دود 60 درصد كادر درمان ش��هر تهران به طور 
همزم��ان دچار فقر درآمدي و زماني هس��تند. 37 
درص��د خانوارها در تقالي خ��روج از فقر درآمدي 
وارد تله فقر زماني شده اند. اين پديده به جزو پيامد 
اقتصادي، پيامده��اي اجتماعي نظير فروپاش��ي 
خانواده و ديگر آسيب هاي اجتماعي را نيز به همراه 
دارد. وقتي تورم مستمر است، تمام زيرساخت هاي 

كشور نابود مي شود.
وي درباره تالش دولت ها براي رفع چالش ها از طريق 
پول پاش��ي مي گويد يكي از بزرگ ترين مشكالت ما 
در ايران زمين اين است كه حكمرانان ما گوش شنوا 
ندارند. دولت به طور مستمر فربه مي شود، اين فربگي 
به قدري ادامه پيدا مي كند ك��ه اين نهاد ديگر توان 

تامين مخارج خود را نيز ندارد.
رويكرد پول پاشي از طريق اعطاي يارانه يا سبد كاال 
در كل دنيا منسوخ شده اس��ت. اين امر فقط و فقط 
هزينه ها را باال مي برد و گرفتاري ها را بيشتر مي كند. 
اين سياس��ت ها به جاي فقرزدا بودن، فقرزا هستند. 
بنابراين رويكرد فقرزدايي بايد عوض ش��ود. ديدگاه 
حكمرانان ما در حوزه توسعه و فقرزدايي بايد اصالح 
شود، اين موضوع اصال سياس��ي نيست، بلكه اتفاقا 
كارشناسي اس��ت. كراالي هند، بنگالدش، مالزي 
يا بخش��ي از امري��كاي التين از جمله كش��ورهايي 
هستند كه بهترين دس��تاورد را در زمينه فقرزدايي 
با رويكرد توانمندي يا قابليت انساني داشته اند. الزم 
اس��ت نگاه صدقه اي و گداپ��روري را كنار بگذاريم و 
برنامه هاي اجرايي براي توانمندسازي تدوين كنيم. 
االن نهادهاي مختلف و خاص به صورت جزيره اي در 
زمينه فقرزدايي كار مي كنند. رويكرد تمام آنها هم 

درآمدمحوري و صدقه اي است.

   مشاركت مستقيم مردم 
به جاي رويكرد پوپوليستي وي افزود متخصصان 
حوزه فقر مي توانند نقش��ه فق��ر را بر مبناي آمايش 
س��رزمين و درجه توسعه نيافتگي مناطق طراحي و 
يك انديشه مدرن فقرزدايي بر مبناي توانمندسازي 
و قابليت محوري و ن��ه درآمدمحوري تنظيم كنند. 
مي توان با رويكرد پنجره واحد حمايتي يك شوراي 
عالي با حضور نهادهاي درگير فقرزدايي ش��كل داد. 
در كنار اين شورا، يك بانك مايكروفاينانس تاسيس 

و برنامه هاي عملياتي تدوين و اجرا كرد.
مش��خص اس��ت كه از چه راهي بايد فقرا را توانمند 
كنيم تا خودش��ان بتوانند در مش��اركت اقتصادي 
مشاركت كنند. يك تقسيم كار بين نهادهاي مختلف 
و براي هر اس��تان انجام مي ش��ود تا با پنجره واحد 
فقرزدايي بر مبناي يك نظ��ام فكري مدرن مبتني 
بر توانمندس��ازي، عزت و كرامت انس��اني، عدالت 
اجتماعي و رش��د اقتصادي به صورت توامان شكل 
بگي��رد. در صورتي كه االن ما داريم مردم را به دولت 
وابسته مي كنيم كه اين وابسته كردن با نگاه صدقه اي 
و يارانه اي اتفاق مي  افتد. وضعيت مردم ونزوئال از نظر 
شاخص هايي مثل ش��ادي، كيفيت محيط زيست 
يا آزادي فردي بسيار باالس��ت. آنها داشته هايي در 
اختيار دارند كه تحمل تورم باال را براي ش��ان ميسر 
مي كن��د. نبايد دلمان به اين خوش باش��د كه مردم 
مانند جوجه گنجشك هميشه منتظر رسيدن غذا 
توسط پدري به نام دولت باشد. اين موضوع نه علمي، 
نه اسالمي و نه انساني است. اين راهكارها غلط است 
اما گوش ش��نوايي وجود ندارد. بايد طرح هاي قوي 
تعريف كنيم تا التيام بخش باشند، وگرنه روش هايي 
مثل پول پاشي جواب نمي دهند و تورم مضاعف ايجاد 
مي كنند. از رويكرد پوپوليس��تي بايد فاصله بگيريم 
و به سمت سياس��ت هايي برويم كه بر مبناي اصول 
علمي امكان مشاركت مس��تقيم مردم را در اقتصاد 
فراهم مي كند. يك گفت وگويي در س��ال 97 انجام 
دادم و در آنجا توضيح دادم كه دولت به جايي رسيده 
كه دچار امتناع سياس��ت گذاري است؛ نه مي تواند 
سياست هاي اصالحي اجرا كند و نه مي تواند در دام 
سياست هاي پوپوليس��تي نيفتد. اين مسير ما را در 
خود غرق مي كند. االن پس از 4 س��ال نتيجه حرف 
من را مي بينيد. در همان برهه زماني بنده در مجله 
تجارت فردا پيشنهاد دادم اگر قرار بر دادن يارانه است، 
به م��ردم كارت الكترونيك بدهيد تا كاالي ايراني از 

فروش��گاه هاي بزرگ بخرند. اين فروشگاه ها تمايل 
خ��ود را براي عرضه كاال تا 30 درصد زير قيمت ابراز 
كرده بودند كه هم هزينه هاي مالي دولت را كاهش 
مي داد و هم تقاضا را براي كاالي ايراني باال مي برد. در 

عين حال مديريت نقدينگي بهتري اتفاق مي افتاد.
اساس��ا اگر فقط و فقط دولت بتواند يك كار اساسي 
انجام دهد، اين كار كنترل منطقي تورم است، وگرنه 
مردم نيازي به كمك حمايتي ندارند كه هر روز هم 

ارزش خود را از دست مي دهد.

   اگر مسير ونزوئال را برويم
دچار فروپاشي اقتصادي مي شويم

وي درباره ونزوئاليي ش��دن اقتصاد ايران مي گويد: 
ما به لحاظ اقتصادي در حال حركت به اين س��مت 
هس��تيم. يك مطالعه اي با بررس��ي 72 زيرشاخص 
توسعه انجام داده ام كه برش��ي از آن نشان مي دهد 
هرچند مردم ونزوئال تورم بااليي را تجربه مي كنند 
ام��ا در بس��ياري از حوزه ه��ا، وضعيت ش��ان از نظر 
معيارهاي توسعه با ما متفاوت است. وضعيت مردم 
ونزوئال از نظر ش��اخص هايي مثل ش��ادي، كيفيت 
محيط زيس��ت يا آزادي فردي بس��يار باالست. آنها 
داش��ته هايي در اختيار دارند ك��ه تحمل تورم باال را 
براي شان ميسر مي كند. اما از آنجايي كه مردم ايران 
از امكانات الزم برخوردار نيستند، تورم باال براي آنها 
قابل تحمل نيست و بنابراين جامعه ايراني به لحاظ 
فرهنگي، جامعه شناختي يا اقتصادي با مردم ونزوئال 

فرق مي كند.
اگر كش��ور ما بخواهد مس��ير ونزوئال را برود، دچار 
فروپاشي اقتصادي مي شويم، تعارف نداريم! بنابراين، 
نبايد خودمان را با ونزوئال مقايسه كنيم، اين كشور 
داراي يك س��اختار حكمراني س��اده اس��ت و تفكر 
پوپوليس��تي چاوزي بر آن حاكم ب��وده و هنوز هم 
هست. اما آنها مسيرهايي را باز كردند تا بتوانند اين 

مساله را حل كنند.
محمودي در پاسخ به پرسش براي حل چالش هايي 
مثل فقر و نابرابري و گ��ذر از دولت رفاهي به جامعه 
رفاهي چ��ه بايد كرد؟معتقد اس��ت فقرزدايي فقط 
با كمك حمايتي اتفاق نمي افت��د، وقتي 70 درصد 
جمعيت به حماي��ت نياز دارند، اين يعني مش��كل 
ساختاري است و بايد كيك اقتصاد با مشاركت مردم 
بزرگ ش��ود. دولت ها تاكنون چ��ه طرح هايي براي 
تحقق اي��ن هدف ارايه كرده ان��د؟ اگر كيك اقتصاد 

بزرگ شود؛ ظرفيت اش��تغال باال مي رود، وضعيت 
خانوار بهبود پيدا مي كند، نرخ پشتيباني صندوق ها 
اصالح مي شود، فشار بر صندوق هاي تامين اجتماعي 
كاهش پيدا مي كند و ديگر صندوق هاي بازنشستگي 
به حماي��ت دولت نياز نخواهند داش��ت. هر س��ال 
ظرفيت اقتصادي ما در حال آب شدن است. از سال 
1390 تا 1400 را مي توان دهه از دست رفته دانست. 
در اين دوره متوسط نرخ رشد اقتصادي صفر است، با 

اينكه ورودي درآمد نفت باالست.
حل چالش ها از جمله فقر و نابرابري در گروي اصالح 
تفكر حكمرانان است. براي بزرگ شدن كيك اقتصاد 
و حل مسائل مبتال، لزوما نبايد حكمرانان تغيير كنند 

بلكه بايد تفكر حكمرانان تغيير كند.
براي مثال، دو كش��ور كره شمالي و كره جنوبي را از 
س��ال 1972 ميالدي تا االن مقايس��ه كنيد. اين دو 
كش��ور در همه ابعاد تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي 
شبيه هم هستند، تنها تفاوت آنها در نوع حكمراني 
اس��ت. همين تفاوت در نوع حكمراني سبب شده تا 
اولي در فقر و محروميت به سر ببرد و دومي كشوري 
توسعه يافته با درآمد س��رانه باال در رده كشورهاي 

پيشرفته باشد.
كش��ور ايران هم دقيقا از همين سال يعني 1972 با 
غرور و انحراف سياس��ت گذاري و حكمراني ناشي از 
افزايش قيمت نفت، 50 س��ال يعني نيم قرن است 
ك��ه در بي برنامگي و فرصت كش��ي به س��ر مي برد. 
در صورتي كه اگ��ر مثل كره جنوب��ي از اين فرصت 
تاريخي 50 ساله به خوبي استفاده مي كرد امروز جز 

كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شد.
بنابراي��ن، حل چالش ها از جمله فق��ر و نابرابري در 
گروي اصالح تفك��ر حكمرانان اس��ت. براي بزرگ 
ش��دن كيك اقتصاد و حل مسائل مبتال، لزوما نبايد 
حكمران��ان تغيير كنند بلكه باي��د تفكر حكمرانان 
تغيير كند. دولت بايد يك برنامه 20 ساله ارايه كند 
تا انتهاي آن تنها پن��ج درصد جامعه به حمايت نياز 
داشته باش��ند و در اين مسير بايد هم دولت توانمند 
شود و هم جامعه. گذر از يك »دولت رفاهي به جامعه 
رفاهي« برنامه مي خواهد، ولي دولتمردان ما داراي 
تفكر سنتي هس��تند. بنابراين، اولين قدم براي فقر 
و محروميت زدايي اين اس��ت ك��ه دولت ها ظرفيت 
شنوايي خودشان را افزايش دهند و به رويكردهاي 

علمي و مرزي دانش توسعه تن بدهند.
منبع: تجارت نيوز
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درآمد ارزي كشور 
۱۰ ميليارد دالر زياد شد

رييس كميس��يون اقتص��اد ي مجل��س گفت: 
اجراي طرح ترانزيت شمال غرب به جنوب شرق، 
براس��اس برآورد ه��اي كارشناس��ي اولي��ه در 
كميس��يون اقتصادي، سبب  ش��ده درآمد ارزي 

كشور ساالنه 10 ميليارد دالر افزايش يابد.
محمدرض��ا پورابراهيم��ي داوراني در تش��ريح 
نشس��ت كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با حضور بذرپاش وزير پيشنهادي راه 
و شهرس��ازي، گفت: اصلي تري��ن موضوعات در 
خصوص ماموريت هاي وزارت راه و شهرس��ازي 
بود كه نخس��تين موضوع آن بحث مسكن است 
كه امروز به شدت براي مردم نگراني ايجاد كرده 

است.
ريي��س كميس��يون اقتصاد ي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه متاسفانه به اهداف قانون 
جهش توليد مس��كن ب��ه عنوان س��ند توافقي 
بين مجلس و دول��ت و همچنين تعهدات دولت 
س��يزدهم كه در برنامه هاي رييس جمهور ارايه 
شد، دسترسي پيدا نكرده ايم، ادامه داد: افزايش 
سرسام آور قيمت مسكن و اجاره بها را شاهديم و 
در اوضاع كنوني رفع اين مش��كل از دغدغه هاي 

اصلي محسوب مي شود.
نماين��ده مردم كرم��ان و راور با تاكي��د بر اينكه 
يكي از مباحث مهم مطرح شده در نشست امروز 
كميس��يون اقتصادي عملياتي نش��دن احداث 
يك ميليون واحد مس��كوني بر اس��اس قانون و 
تامين نش��دن تقاضاي بازار است، عنوان كرد: بر 
اس��اس تحليل وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 
در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مس��كن 
اصلي ترين مساله تامين منابع مالي است، زيرا در 
زمينه هاي زيرساخت، مصالح، امكانات و دانش 
فني حوزه ساختمان كسري و كمبودي كه باعث 
شود اين ميزان اختالف بين هدف گذاري و اجرا 

ايجاد شود كمبود نداريم.
وي ب��ا بيان اينك��ه عامل اصل��ي از ن��گاه ما در 
كميس��يون اقتص��ادي در زمينه عدم س��اخت 
يك ميليون واحد مس��كوني تامي��ن مالي بوده 
اس��ت، گفت: گزارش تامين مالي بخش مسكن 
نشان مي دهد س��ازمان برنامه و بودجه كمترين 
همكاري در اجراي قانون جهش توليد مس��كن 
را داشته اس��ت و بانك ها نيز حداقل همكاري را 
داشته اند و با اين شرايط ادامه ايفا تعهدات در حد 

ناچيز امكان پذير است.
پورابراهيمي با اشاره به اينكه امروز در كميسيون 
اقتص��ادي در خصوص مدل ه��اي جديد تامين 
مالي مباحثي مطرح ش��د، ادامه داد: مدل هاي 
كه مي توانند از طريق ايزار هاي بازار س��رمايه به 
راحتي جايگزين بازار پول شوند يا حداقل موارد 

مربوط به تامين مالي بازار پول را تكميل كند.
وي ادام��ه داد: تش��كيل صندوق ه��اي زمين و 
ساختمان، اوراق رهني مسكن و ابزار هاي نوين 
بازار مالي از پيشنهادات مهم اعضاي كميسيون 
اقتصادي بودن��د. در كنار اين م��وارد مدل هاي 
تامين مالي اجراي زيرس��اخت ها شامل حمل و 
نقل هاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي نيز مورد 

بررسي قرار گرفت.
رييس كميسيون اقتصادي اضافه كرد: امروز اگر 
از ترانزيت شمال غرب به جنوب شرق نام مي بريم 
ب��ه اين دليل اس��ت كه ب��ر اس��اس برآورد هاي 
كارشناسي اوليه در كميسيون اقتصادي اجراي 
اين پروژه درآمد ارزي كشور را ساالنه 10 ميليارد 
دالر افزاي��ش مي دهد و هزينه ه��اي اجراي آن 
درطي 6 ماه باز مي گردد و درآمدي مستمر است 
و به شدت كشور هاي شمالي نيازمند اجراي اين 

خط هستند.
وي همچنين گفت: مقرر ش��د كميته مشتركي 
بين كميسيون اقتصادي و وزارت راه و شهرسازي 
در ح��وزه تامي��ن مالي در طرح ه��اي عمراني و 
اقتصادي ايجاد شود تا خروجي اين اقدامات اتفاق 

مثبتي را رقم بزند.

فراموشي درآمدهاي پايدار
فراموش كردن اين شيوه هاي درآمدزايي پايدار 
اما ما را به چنين ش��رايطي رس��انده و مي بينيم 
كه دولت هاي مختلف در نب��ود نفت حتي براي 
مسائل جاري نيز با محدوديت و مشكالتي جدي 

دست و پنجه نرم مي كنند. 

بورس ارزنده است
 دالر نيمايي اجازه رشد نمي دهد. قطع به يقين 
اين مس��ائل بازار را با ابهام��ات مختلفي روبه رو 
كرده اس��ت كه بايد برطرف شود. بازار نسبت به 
مسائل مختلفي مثل بودجه سال آينده نيز دچار 
چالش است كه تا زمان مشخص شدن چارچوب 
بودج��ه در اين وضعي��ت كما في الس��ابق باقي 
مي ماند چرا كه شركت هاي بورسي نگران هستند 
و به اين موضوع ش��ك دارند ك��ه مبادا دولت در 
بودجه 1402 مقداري بار هزينه اي به شركت ها 
تحميل كند يا بابت افزاي��ش قيمت حامل هاي 
انرژي ي��ا بهره مالكان��ه آنها را تحت فش��ار قرار 
بدهد. بي ترديد اين دس��ت تصميمات مي تواند 
بار هزينه اي روي شركت ها ايجاد كند، به همين 
داليل اين موضوعات باعث شده بازار زير ارزش 
ذاتي خود باشد، هر چند بازار در وضعيت خوبي 
است، اما همچنان پولي كه براي خريد وارد بازار 
شود نگران است و دست به دست مي كند تا بازار 

و اقتصاد به يك ثبات نسبي برسد.

بازدهي صندوق توسعه ملي 
مساوي صفر

ب��ا توجه به برداش��ت هاي گاه و بي��گاه دولت ها از 
صندوق توسعه ملي كه حاال تبديل به يك رويه هم 
شده اس��ت، يك كارشناس اقتصادي معتقد است 
ب��راي جلوگيري از اين رفتار، باي��د بودجه ارزي از 

ريالي تفكيك شود.
بر اس��اس اعالم مهدي غضنفري رييس صندوق 
توس��عه ملي، اين صندوق از زمان تأسيس در 10 
سال گذشته، 145 ميليارد دالر ورودي داشته است 
كه نيمي از آن با مجوزهاي خاص در اختيار دولت ها 
قرار گرفته است. همچنين 40 ميليارد دالر نيز به 
بخش خصوص��ي و بخش هاي عمومي غيردولتي 
تخصيص پيدا كرده اس��ت. همچنين به دس��تور 
مجلس، 9 ميليارد دالر نيز به ريال تبديل شده است 
كه اين اقدام منجر به زيان 7 ميليارد دالري صندوق 
ش��د. به گفته وي، بر همين مبن��ا نيز نرخ بازدهي 
صندوق توسعه ملي با توجه به زياني كه به آن اشاره 
شد، صفر است. اما نرخ بازدهي صندوق هاي مشابه 
در ساير كشورها به طور متوسط حدود 6 درصد است. 
خرج منابع صندوق براي هزينه هاي جاري خطاي 

راهبردي است.
در اين رابطه، وحيد ش��قاقي ش��هري كارشناس 
اقتصادي در گفت وگو با مهر، ضمن تاكيد بر لزوم 
تفكيك بودجه ريال��ي ارزي ارزي، اظه��ار كرد: با 
توجه به عدم تفكيك بودج��ه ريالي از ارزي و عدم 
مهار كسري بودجه، صندوق توسعه ملي تبديل به 
قلكي شد كه هر بار دولت نياز به پول داشت گوشه 
چش��مي به صندوق انداخت. وي افزود: بنابراين تا 
زماني كه نظام بودجه ريزي كش��ور با يك اصالح 
اساس��ي مواجه نش��ود و بودجه ريالي و ارزي يكي 
باش��ند، دولت ها همچنان نس��بت به برداشت از 
صندوق توس��عه ملي اقدام خواهند كرد. شقاقي 
ش��هري با بيان اينكه صندوق توس��عه ملي براي 
نس��ل هاي آينده اس��ت، تصريح كرد: برداشت از 
صندوق توس��عه ملي و تغيير ماهيت اين صندوق 
در ايران در حالي اس��ت كه كشورهاي نفتي ديگر 
همچون نروژ ني��ز صندوق هاي مش��ابه صندوق 
توس��عه ملي دارند؛ در حال حاضر صندوق ثروت 
نروژي بالغ بر 1.5 تريليون دالر ارزش دارد و از سال 
1990 به اين سو نروژ با استفاده از منابع صندوق، در 
كشورهاي در حال توسعه، سهام شركت هاي بزرگ 
و پروژه هاي كالن سرمايه گذاري مي كند. وي ادامه 
داد: در واقع نروژ ع��الوه بر اينكه به صندوق ثروت 
خود دست درازي نمي كند و درآمدهاي نفتي خود 
را در آن پس انداز مي كند، منابع آن را س��ودآور نيز 
كرده است و از طريق سرمايه گذاري هاي مختلف، 
سودهاي كالني به دس��ت آورده است و روز به روز 
صندوق خود را سودآورتر مي كند. اين كارشناس 
اقتصادي با بي��ان اينكه صندوق توس��عه ملي در 
مقايس��ه با صندوق هاي مش��ابه خارجي عملكرد 
مناسبي ندارد، گفت: در حالي كه كاركرد صندوق 
توسعه ملي در ايران نيز بايد همچون صندوق ثروت 
نروژ بود اما مي بينيم كه محلي براي خرج كردن در 
بخش هاي مربوط به هزينه هاي جاري كشور شده و 
در واقع ماهيت سرمايه گذاري و سودآوري و بازدهي 

خود را از دست داده است.
وي تاكيد كرد: برداش��ت از صندوق توسعه ملي با 
مجوز رهبري بايد انجام ش��ود و االن چندين سال 
است كه به دليل تحريم ها و تنگناهاي منابع مالي 
دولت ه��ا همان كف 20 درص��د از منابع حاصل از 
درآمدهاي نفتي را به صندوق توس��عه ملي واريز 
مي كنند؛ در حالي كه اگر نس��بت رشد را بر اساس 
پايه سال مبنا قرار مي داديم هم اكنون بايد حداقل 
40 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق 
واريز مي ش��د. اين كارش��ناس اقتصادي در مورد 
برداشت از صندوق توس��عه ملي براي هزينه هاي 
جاري، توضيح داد: مسير به طور كلي مسير اشتباه 
و بيراه هاي است؛ هزينه هاي جاري سيري ناپذير 
هستند و هر چقدر هم هزينه هاي جاري را بپردازيم 
باز هم عطش براي دريافت بيش��تر دارند. بنابراين 
بايد گفت كه رفتار ما با صندوق توس��عه ملي يك 
خطاي راهبردي است و دولت همچنان هر جا كم 
مي آورد به داليل مختلف از صندوق توس��عه ملي 

برداشت مي كند.

آب معدني و بيسكوييت 
٦٢٨ هزار تومان

 ش��أن خود و دس��تگاه پارلماني را تحت الشعاع 
قرار مي دهند.

ام��ا اين تمام ماجرا نيس��ت، قانون اساس��ي كه 
بنيادي ترين و اصلي ترين قانون كش��ور است بر 
حق تحصيل و آموزش راي��گان براي تمام مردم 
تاكيد مي كند. اص��ل 30 اين قان��ون مي گويد: 
»دولت موظف است وس��ايل آموزش و پرورش 
رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوس��طه 
فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد 
خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد«. 
برگزاري آزم��ون ورودي مقاط��ع تحصيلي نيز 
جزئ��ي از وظاي��ف مصرح در اين اص��ل از قانون 
اساسي است كه بنا به جايگاه و شأن ملت شريف 
ايران حتي االمكان بايد رايگان يا در مقاطع عاليه 

با كمترين هزينه باشد.
حاال سوالي پيش مي آيد؛ در نظام اجتماعي فعلي 
كش��ور كدامين خدمات اجتماعي ب��ه رايگان در 
حال ارايه است كه جناب نماينده محترم مجلس 
خواستار محروميت افراد بي حجاب از آن شده اند؟

كاش شاهد خدمات گس��ترده اجتماعي رايگان 
بوديم و امكان محروميت از آنها به معناي واقعي 

مصداق داشت.

وحيدمحمودي،اقتصاددانمطرحكرد

مشاركتمستقيممردمبهجايرويكردپوپوليستي

چراسامانهنيمادراقتصادارزيكشوراثرگذارنيست؟

اگرمسيرونزوئالرابرويمدچارفروپاشياقتصاديميشويم

 عرضه اسمي دالر در سامانه نيما امروز، تحويل واقعي ۲۵ روز بعد!
در حالي هر روز آمارهاي مرتبط با عرضه ارز در سامانه نيما 
منتشر مي شود و عموما عرضه ها 4 تا 5 برابر ميزان تقاضا 
براي استفاده از اين ارزها است كه فعاالن بازار ارز مي گويند 
اين ارزها عموما پيش فروشي است و خبري از تحويل روز 
نيس��ت، يعني اگر عرضه كننده اي ارز را اظهار كرده و در 
سامانه نيما به ثبت مي رساند، به صورت خوش بينانه بين 
25 روز تا يك ماه ديگر به صورت عملياتي، ارز خود را عرضه 
خواهد كرد و بنابراين بازار هم از اين موضوع با هوشمندي 
بهره ب��رداري ك��رده و راه خود را مي رود. اينجا اس��ت كه 
اثرگذاري واقعي سامانه نيما را بايد در عرضه هاي ارز مورد 

واكاوي قرار داد.
بازار ارز هفته هاي متمادي است راه خود را به دور از برنامه ها 
و اقدامات سياس��ت گذار مي رود و متاسفانه آنچه بيش از 
همه، سنسورهاي بازار را نسبت به حركت سياست گذار 
فعال مي كند تا خالف جهت اين سياست ها را انتخاب كند، 
راه هاي خطايي است كه چندين باره در دهه هاي مختلف و 
در دولت هاي گذشته در بازار طي شده و هيچ نتيجه اي هم 

نداده و انتهاي آن به بن بست رسيده است.
حاال برخ��ي ابت��كار عمل هايي همچون س��امانه نيما و 
بازار متش��كل ارزي ه��م به خوبي نتوانس��ته از پس اين 
هوشمندي بازار برآيد و بنابراين بازار هم راه خود را مي رود و 

اسكناس هايي كه كمتر از دو درصد به روايت برخي روساي 
بانك مركزي در اين بازار سهم دارند، نبض بازار را به دست 

گرفته اند و قيمت را تعيين مي كنند.
بدتر از همه آنكه ارز در بازار چندنرخي شده و اين بزرگ ترين 
آس��يبي اس��ت كه همواره اقتصاد ايران را هدف گرفته و 
بيش��ترين ضربه را به آن وارد كرده است؛ اينجا است كه 
مشخص مي شود كه سياست هاي سياست گذار در بازار 
ارز چقدر كارآمد بوده و چرا به چند نرخي شدن ارز كه اتفاقا 

فسادآوري بسيار بااليي هم دارد، دامن زده است.
بررسي هاي ميداني اقتصاد آنالين و گفت وگوهاي متعدد 
با فعاالن بازار ارز و صراف ها به خوبي نشان مي دهد كه اين 
سياست ها كه از سوي سياست گذار اعمال شده، اگرچه 
در برخي از موارد سياس��ت هاي مناسب و مثبتي بوده اما 
در اغلب موارد از كارآمدي الزم برخوردار نبوده اس��ت و به 
همين جهت است كه اكنون سياست ارز چند نرخي بازار 

را احاطه كرده است.
يكي از فع��االن بازار ارز در گفت وگو ب��ا اقتصاد آنالين در 
پاسخ به اين سوال كه چرا عليرغم اينكه بانك مركزي هر 
روز آماره��اي مرتبط با عرضه ارز در س��امانه نيما را اعالم 
كرده و معموال عرضه هم 4 تا 5 برابر ميزان تقاضا اس��ت، 
اما اين عرضه ها در بازار اثرگذار نيس��ت و ب��ازار راه خود را 

مي رود، مي گويد: دليل اصلي اين است كه بخش عمده اي 
از عرضه كنندگان ارز، اتفاقا ارز را پيش فروش مي كنند و 
با اختالف يك ماهه يا خوش بينان��ه 20 روزه ارز خود را به 

صورت عملياتي در اين بازار ارايه خواهند كرد.
وي مي افزايد: از آنجا كه بازار هوشمند است، اين اختالف 
در عرضه و ارايه واقعي ارز را درك كرده و راه خود را مي رود، 
اين در حالي است كه در بازاري كه به صورت واقعي در حال 
جريان است و به صورت عملياتي نرخ را عليرغم سهم كم 
مبادالت تعيين مي كند، فرد ريال پرداخت كرده و ارز را از 
فروشنده دريافت مي كند و بنابراين به نرخي كه مي خواهد 
در بازار عرضه مي كند؛ در حالي كه اگر قرار باشد امروز ريال 
را بدهد و دو هفته ديگر ارز را دريافت كند، به طور قطع بازار 

را خواهد باخت.
اين فعال بازار ارز مي گويد: همين رفتار عرضه كنندگان ارز 
در سامانه نيما و رفتار آنها در قالب پيش فروش ارز باعث شده 
تا حداقل دو هزار تومان اختالف قيمت درهم امارات بين 

سامانه نيما و بازار آزاد وجود داشته باشد.
يكي ديگر از فعاالن بازار ارز راهكار مقابله با چنين رفتارهايي 
را حساب واسط صرافي ها مي داند و مي گويد: اين موضوع 
مي تواند از خالي فروشي ارز جلوگيري كند و گپ بازار را پر 
كند؛ چراكه بازار ديگر بهانه اي براي اينكه اختالف نرخ را 

تجربه كند، نخواهد داشت.
او مي گويد: امروز سامانه نيما در بخش تجاري قانوني كشور 
فعال اس��ت و درهم را با ن��رخ 7700 توماني پيش خريد 
كرده ولي تحوي��ل آن را به يك ماه ديگر موكول مي كند؛ 
در حالي كه خود اين موضوع اختالف نرخ بااليي را ايجاد 
مي كند چراكه افراد دسترسي به اين ارز ندارند و بنابراين 
سياست گذار هم نمي تواند از اين ارزها به عنوان تعيين كننده 

بازار بهره برداري كند.
وي معتقد اس��ت كه اگر امروز عرضه ارز در سامانه نيما با 
تحويل يك ماهه، ده برابر نياز هم باشد ولي دسترسي به 
آن موكول به يك ماه ديگر شود، به طور قطع درماني براي 
بازار نيس��ت؛ به همين دليل است كه اختالف نرخ به اين 
اندازه فاحش و قابل توجه اس��ت. حاال اين توپ در زمين 
سياست گذار است كه چطور بتواند كار هماهنگي را انجام 
داده و به بهترين شكل از عرضه هايي كه به صورت واقعي در 
سامانه نيما انجام مي شود، بهره برداري الزم را داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، مجموع عرضه ارز 
در سامانه نيما )حواله( ديروز )يكشنبه مورخ 1401.9.13( 
معادل 649 ميليون دالر و مجموع ارز معامله شده در اين 

سامانه معادل 113 ميليون دالر بوده است. 
منبع اعتمادآنالين  



فصل سرما باز هم راه رسيد و مشكل صنايع دوچندان 
شد؛ در فصل سرما گاز كشور هميشه با مشكل مواجه 
مي شود و در برخي از اوقات گاز خانگي و حتي صنايع 
قطع مي شود. اين مشكل قطعي گاز صنايع داستان 
هر سال و تقريبا وضعيت وخيمي را براي صنايع پديد 

مي آورد و به نوعي صنايع را با زيان روبه رو مي كند.
اكنون نيز برخي از پتروش��يمي ها با قطع گاز مواجه 
شده اند البته اين قطعي گاز تكذيب شده و قرار است 

با برنامه از پيش تعيين شده گاز صنايع قطع شود.
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
گفت: تاكنون حتي يك قطعي در پتروشيمي ها رخ 
نداده اس��ت. اما اينكه گاز قطع شود يا خير به ميزان 
مصرف مشتركين و س��ردي هوا بستگي دارد. فعال 
دس��توري مبني بر قطع ي��ا محدود ك��ردن گاز به 

پتروشيمي اعالم نشده است.
احمد مهدوي ابه��ري با بيان اينكه اگر قرار باش��د 
محدوديت��ي اعم��ال ش��ود قطع��ا قب��ل از وقوع، 
اعالم خواهد ش��د، گفت: سال گذش��ته عدم النفع 
پتروشيمي ها از قطع گاز يا اعمال محدوديت حدود 
۶۸۰ ميلي��ون دالر ب��ود يعني اين مي��زان توليد و 

صادرات صورت نگرفت.
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
با اش��اره به پيش بيني هاي صورت گرفته براي سال 
جاري گفت: براي امسال هنوز معلوم نيست كه چه 
اتفاقي مي افتد و اين مساله بس��تگي به سردي هوا 
دارد، اكنون با ش��ركت گاز در تعامل هس��تيم و هر 

اتفاقي بيفتد قطعا اطالع رساني خواهيم كرد.
پيش تر رييس مركز كنترل ش��ركت ملي گاز ايران 
در ارتباط با احتمال قطعي گاز گفته بود كه مصرف 
گاز خانگي و تجاري در كشور نسبت به هفته گذشته 
2۰ درصد افزايش پيدا كرده است و به نظر مي رسد 

با افزايش دوباره آن مواجه باشيم.
محمدرضا جواليي پيش بيني كرد: باتوجه به كاهش 
چهار درجه اي دماي هوا تا انتهاي هفته، 2۰ درصد 

ديگر به مصرف گاز اضافه خواهد شد.
ب��ه گفته وي از چن��د روز آينده مصرف گاز ش��يب 
صعودي پيدا خواهد ك��رد و احتماال ميزان مصرف 

گاز در بخش خانگي و تجاري به ۷۵ درصد برسد.
 جواد اوجي، وزير نفت گفت: در زمستان براي آنكه 
توليد صنايع و نيروگاه ها كاهش نيابد از گاز طبيعي 
به جاي س��وخت مايع استفاده خواهد شد. از همين 
رو الزم بود ذخيره س��ازي سوخت مايع به حد كافي 

موجود باشد.
با وجود آنكه وزير نفت بر كاهش زيان صنايع تاكيد 
دارد، اما بر اس��اس آمار و ش��واهد به نظر مي رس��د 
جايگزيني گاز طبيعي با س��وخت ماي��ع آنقدر هم 
بي هزينه نيست و خس��ارات زيادي را در سال هاي 
گذشته در كش��ور به جا گذاشته است. نكته اساسي 
اينجاست كه اين سوخت مايع به صنايع ضربه مي زند. 
البته به جز آسيب به صنايع ما مشكل صادرات را نيز 

داريم، منافع صادراتي گاز مايع بيشتر است.

زيانتكرارميشود؟
نيما ميرزايي، كارشناس بازارسرمايه به نبض بورس 

گفت: ايران داراي دومين ذخاير گازي دنيا است و به 
دليل مديريت غلط و مصرف بيش از حد استاندارد با 
چالشي جدي در زمينه توليد و مصرف گاز مواجه شده 
است. وي ادامه داد: طبيعتا با توجه به اينكه قطعي گاز 
در ُبعد خانگي آن تبعات اجتماعي را به همراه خواهد 
داش��ت در نتيجه اين قطعي گاز به صنايع تحميل 
خواهد شد. پيش بيني هم اين بود كه اين قطعي گاز 
در سال جاري باز هم رخ دهد و در مقايسه با سال هاي 

گذشته حتي شديدتر هم باشد. 
اين تحليلگر بازار سرمايه با طرح اين پرسش كه حاال 
اين قطعي گاز بر كدام صنايع تاثير بيشتري خواهد 
داشت، پاسخ داد: صنايع انرژي بر و مصرف كننده گاز 
در درجه اول پتروش��يمي ها، فوالدي و سيماني ها 

است. 
وي افزود: در خصوص پتروشيمي ها در ماه گذشته 
مكررا تاكيد داش��تم ك��ه با توجه ب��ه اينكه فرآيند 
آنها به گونه اي اس��ت كه در بسياري از مجتمع هاي 
پتروش��يمي عمال امكان قطع گاز وج��ود ندارد و با 
توجه به اينكه اين مساله مي تواند آسيب هاي جدي 
را به فرآيند توليد وارد كند بنابراين حتما بايد جريان 
ورودي ممت��د س��وخت و مخصوصا م��واد اوليه كه 
گاز هست را داش��ته باشند. در نتيجه پتروشيمي ها 

كمترين اثر را مي پذيرند. 
ميرزايي ادامه داد: درباره صنايع فوالدي و سيماني 
هم بايد گفت كه طبيعتا اين مس��اله بر روي ميزان 
توليد آنها اثر خواهد گذاش��ت اما با توجه به اينكه از 
يك سو هر گونه كاهش ظرفيت توليدي در شرايطي 
كه بازار به ش��دت تقاض��اي بااليي ب��ر محصوالت 
فوالدي و س��يماني دارد و از س��وي ديگر دولت هم 

مهم ترين وعده اقتصادي خود يعني س��اخت چهار 
ميليون واحدي مسكوني در چهار سال را داده است، 
بنابراين پيش بيني مي شود كه اين تقاضاي زياد و بر 
هم خ��وردن عرضه و تقاضا باعث افزايش قيمت اين 

محصوالت در بازار شود. 
وي در انتها گفت: بنابراين اثر كاهش ظرفيت توليد به 
دليل قطعي گاز، اثر خيلي قابل توجهي در صورت هاي 
مالي نخواهد بود و برآيند آن از طريق افزايش قيمت ها 
تاثير چنداني نمي گذارد ولي از نظر بازار س��رمايه و 
س��هامداران عجول اين صنايع در كوتاه مدت روي 

تابلو شاهد اثرات منفي آن خواهيم بود.

بازارازدريچهمعامالت
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
دوش��نبه با چهار هزار و 2۳۵ واحد كاهش در ارتفاع 
يك ميليون و ۴١۳ هزار واحدي ايس��تاد. ش��اخص 
هم��وزن با ۴۸2 واحد افزايش ب��ه ۴۱۴ هزار و ۵۷۴ 
واحد و ش��اخص قيمت با 2۸۷ واحد رش��د به 2۴۶ 
هزار و ۸۴۵ واحد رسيد. شاخص بازار اول، چهار هزار 
و ۹۱۵ واحد و شاخص بازار دوم، 2 هزار و ۹۱۱ واحد 
كاهش را ثبت كردند. روز گذشته در معامالت بورس 
ته��ران، بيش از پنج ميليارد و ۷۱۳ ميليون س��هم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۹ هزار و ۹ ميليارد 

ريال معامله شد. 
همچنين صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 
۳۹۶ واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 2۴2 واحد، ذوب 
آهن اصفهان )ذوب( با ۱۸۷ واحد، فوالد آلياژي ايران 
)فوالژ( با ۱۳۶ واحد، پتروشيمي بوعلي سينا )بوعلي( 
با ۱2۰ واحد، صنعتي زر ماكارون )غزر( با ۸۰ واحد و 

صنعت غذايي كورش )غكورش( با ۵۱ واحد تاثير مثبت 
بر ش��اخص بورس داشت. در مقابل معدني و صنعتي 
گل گهر )كگل( با ۸۶۴ واحد، توسعه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه )ميدكو( با ۶۸۰ واحد، فوالد مباركه 
اصفهان )فوالد( ۴۰۰ واحد، بانك پاسارگاد )وپاسار( 
ب��ا ۳۸۹ واحد، بان��ك ملت )وبملت( ب��ا ۳۳2 واحد و 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )وبانك( با 2۹۴ واحد 

تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت. 
بر پايه اين گزارش، ديروز نماد گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگستر(، ايران خودرو )خودرو(، سايپا 
)خساپا(، سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، ذوب 
آهن صفهان )ذوب(، بانك تجارت )وتجارت( و پااليش 
نفت بندرعباس )شبندر( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت ديروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد 
و ۳۸۶ ميليون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۴۸۴ 

ميليارد ريال دادوستد شد. 
شاخص فرابورس نيز روز گذش��ته بيش از ١۵ واحد 
كاهش داشت و به ۱۸ هزار و ۶۴۰ واحد رسيد. در اين 
بازار بيش از پنج ميليارد و ۶۱۱ ميليون برگه سهم و 
اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز 

فرابورس بيش از 2۰۸ هزار و ۳۴2 نوبت بود. 
تولي��د نيروي ب��رق دماون��د )دماوند(، ش��ركت آهن و 
ف��والد ارفع )ارفع(، پوي��ا زركان آق دره )فزر(، ش��ركت 
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد )گوهران(، تهيه توزيع 
غذاي دنا آفرين فدك )گدنا( و كش��تيراني درياي خزر 
)حخزر( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
همچنين آهن و فوالد غدير ايرانيان )فغدير(، پتروشيمي 
زاگرس )زاگرس(، صنعتي مينو )غصينو(، فرابورس ايران
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مابهالتفاوتقيمتكارخانهوبازار
خودرو،بهچرخهتوليدبازگشت

بازارس�رمايه|علي رضايي، عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس با بيان اينك��ه عرضه خودرو در 
بورس كاال در يك سازوكار شفاف براي فروش قرار 
مي گي��رد و رانتي در آن وجود ندارد گفت: عرضه و 
خريد خودرو در بورس كاال هم براي توليدكننده و 

هم براي خريدار مي تواند مطلوب باشد.
وي افزود: عرضه خودرو در بورس كاال در ش��رايط 
كنوني مي تواند مزاياي زيادي را به همراه داش��ته 
باشد و بهتر است مابه التفاوت قيمت فروش خودرو 
در بازار آزاد و درب كارخانه با عرضه در بورس كاال به 

صنعت و چرخه توليد برگردد.
نماينده مردم كرمانشاه )صحنه/هرسين/كنگاور( 
در ادامه اظهار كرد: فروش خودرو در بورس توانسته 
خودروسازان را به طور نسبي از زيان ده بودن خارج 
كند و از رانت ب��ازار بكاهد. بنابراي��ن اين موضوع 
منفعت مصرف كنن��دگان واقعي را ني��ز به دنبال 

داشته است.
رضايي اظهار ك��رد: عرضه خودرو در بورس كاال 
به عنوان يك پيشنهاد خوب مرحله اجرايي خود 
را به خوبي انجام داد، چرا كه كشف قيمت واقعي 
را به همراه داشته است و اگر به درستي مديريت 
شود، سرمايه گذاري قابل توجهي را براي آينده 

اين صنعت به دنبال دارد.

يكتيرودونشان
مصوبهشورايعاليبورس

سنا| علي اكبر ايرانشاهي، سرپرست مركز نظارت بر 
صندوق هاي سرمايه گذاري س��ازمان بورس در مورد 
مصوبه اي مبني بر لحاظ ش��دن اسناد خزانه در نصاب 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده 
توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و بودجه، اظهار 
كرد: صندوق هاي سرمايه گذاري موظف هستند كه بر 
اساس نصاب هاي تعيين شده اقدام به سرمايه گذاري 
كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت 
بايد ۴۰ درصد دارايي هاي خود را در اوراق درآمد ثابتي 
همچون اسناد خزانه، اوراق دولتي يا اوراقي كه توسط 
سازمان بورس و اركان بازار مجوز دارند، سرمايه گذاري 
كنند. ايرانش��اهي افزود: در همين راستا، شوراي عالي 
بورس در تاريخ 2۶ مهر ماه ۹۹ مصوبه اي را ابالغ كرد و 
مطابق آن صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت ضمن رعايت تخصيص ۴۰ درصد از منابع 
خود به اوراق با درآمد ثابت، بايد 2۵ درصد دارايي هاي 
خود را صرف سرمايه گذاري در اوراق دولتي مي كردند. 
منظور از اوراق دولتي نيز اوراقي بوده كه توس��ط دولت 
منتشر ش��ده و س��ازمان برنامه و بودجه آن را ضمانت 
مي كند. وي بيان ك��رد: در اين بين اختالف ديدگاهي 
درمورد اس��ناد خزانه وجود داش��ت و درمورد اينكه آيا 
اس��ناد خزانه جزئي از اوراق دولتي محسوب مي شود 
يا خي��ر، محل بحث بود؛ از اين رو ش��وراي عالي بورس 
در تاريخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ اين موضوع را بررس��ي و در 
نهايت آن را به عنوان اوراق دولتي با پشتوانه و ضمانت 
سازمان برنامه و بودجه قرار داد؛ بنابراين اگر صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت در اسناد 
خزانه نيز س��رمايه گذاري كنند، نصاب سرمايه گذاري 
2۵ درصد دارايي ه��ا در اوراق دولتي را رعايت كرده اند 
سرپرست مركز نظارت بر صندوق هاي سرمايه گذاري 
سازمان بورس تاكيد كرد: در حقيقت مطابق اين مصوبه، 
شوراي عالي بورس اسناد خزانه را ذيل اوراق بهادار منتشر 
شده دولتي با ضمانت سازمان برنامه و بودجه طبقه بندي 
كرده است، كه اين موضوع مي تواند نرخ اسناد خزانه را نيز 
كنترل كند. وي ابراز كرد: درحال حاضر اسناد خزانه داراي 
نرخ بازدهي جذابي است و با مصوبه شوراي عالي بورس، 
صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند با خريد اين اوراق، 
نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري را افزايش بدهند و 
در نهايت سود بيشتري را شناسايي كنند. ايرانشاهي 
در تكميل سخنان خود گفت: پيش از مصوبه مورخ 2۶ 
مهر ماه ۹۹، صندوق هاي فيكس اينكام مي توانستند ۴۰ 
درصد از دارايي هايش��ان را به طور تمام و كمال به اوراق 
داراي مجوز اختصاص بدهند اما پس از مصوبه شوراي 
عالي بورس، 2۵ درص��د كل دارايي هاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري بايد مربوط به اوراق دولتي با درآمد ثابت 
باشد و به اين ترتيب نصاب آنها رعايت بشود. با وجود اين 
تفسير، اس��ناد خزانه كه به منظور تسويه بدهي دولت 
منتشر مي شود نيز جزو اوراق دولتي به حساب مي آيند.

اثربازدارندگيدرجبرچسب
مجرميتبرجرايمبورسي

بازارسرمايه| محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و 
انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اين نكته 
كه جرايم بورسي از جمله جرايم اقتصادي به شمار مي رود 
كه  تبعات سنگيني در نظام اقتصادي كشور ايجاد كرده و 
شفافيت، منصفانه و كارا بودن بازار را از ميان مي برد، بيان 
كرد: با توجه به اينكه اين موارد جرايم اقتصادي به شمار 
مي روند و آثار جرايم اقتصادي را دارند، قانونگذار در قانون 
بازار اوراق بهادار و همچنين قانون توسعه ابزارها و نهادهاي 
مالي جديد، اختيارات و ضواب��ط و صالحيت هايي را به 
سازمان بورس اعطا كرده است. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد كه به موجب آن 
قوه قضاييه مي تواند شكايات مطروحه توسط اين سازمان 
را به عنوان گزارش ضابط دادگستري تلقي كند. وي افزود: 
اين موضوع آثار مهمي در مباحث كيفري و رسيدگي به 
پرونده ها دارد. زيرا زماني كه گزارش��ي به عنوان گزارش 
ضابط دادگستري تلقي شود، مي تواند مورد وثوق مقامات 
قضايي و مبناي صدور راي قرار بگيرد. محمد جوانمردي 
با اش��اره به اينكه موضوعي كه در بند )چ( ماده ۳۶ قانون 
احكام دايمي توسعه آمده اين است كه اسامي محكومين 
براساس دستورالعملي كه شوراي عالي بورس به تصويب 
رسانده است، منتشر مي ش��ود، افزود: همچنين يكي از 
اثرات مهم بند )چ(، بازدارندگي از ارتكاب جرايم است و در 
تمامي مكاتب حقوق كيفري، يكي از مهم ترين اهدافي 
كه براي مجازات ها به وي��ژه مجازات هاي كيفري درنظر 
گرفته ش��ده، موضوع بازدارندگي از ارتكاب جرايم است. 
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس با بيان اينكه 
يكي از مباحثي كه قابل انتشار است، موضوع محكوميت 
كيفري اشخاص است، تصريح كرد: جرايم بورسي از جمله 
مهم ترين جرايم اقتصادي به شمار مي روند؛ وقتي جرمي 
يك جرم اقتصادي محسوب ش��ود، يك سري ضمانت 
اجراها ب��راي آن جرم در نظر گرفته مي ش��ود؛ از جمله 
اينكه مش��مول مرور زمان نمي شود و همچنين، برخي 
تخفيف هايي كه براي ساير جرايم در نظر گرفته مي شود 
براي جرايم اقتصادي در نظر گرفته نمي شود. جوانمردي 
با اعالم اينكه يكي از مواردي كه مي تواند در پيشگيري از 
جرايم و وقوع مجدد آنها موثر باشد، انتشار اسامي محكومين 
است، ابراز كرد: وقتي محكومين و فعاالن اين بازار بدانند 
اگر جرمي مرتكب شوند، اسامي آنها به عنوان مجرم درج و 
برچسب مجرميت به آنها زده مي شود، اين موضوع سبب 
مي شود آنها از ارتكاب مجدد جرم خودداري كنند و ساير 
افراد نيز مي دانند او چنين جرمي را مرتكب ش��ده است. 
بنابراين، از اين منظر، اثر بازدارندگي كه مهم ترين اهداف 
مجازات ها است، حاصل مي شود. او با بيان اينكه انتشار حكم 
محكوميت نوعي مجازات تلقي مي شود، خاطرنشان كرد: 
انتشار حكم محكوميت در قانون مجازات اسالمي به عنوان 
مجازات اصلي و هم به عنوان مجازات تكميلي در نظر گرفته 
مي شود كه نيازمند حكم قضايي است. به واسطه تصويب 
دستورالعملي كه برگرفته از قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشوراست، اين اختيار به سازمان نيز داده مي شود 
كه از اين طريق اسامي محكومين را منتشر نمايد. اميد 
مي رود اين رويه بتواند در بازدارندگي از وقوع جرم مفيد 

واقع شود و شاهد رشد و بالندگي بازار سرمايه باشيم.

سودسنواتي
بهمرز5همترسيد

سمات| شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات( اع��الم كرد: از 
ابتداي سال ۱۴۰۱ تا پايان هفته دوم آذر، 2۳۶ 
ناشر بورسي، بيش از ۴ هزار و ۹۱۱ ميليارد تومان 
سود رسوب كرده را به حساب بيش از 2۹ ميليون 

سهامدار واريز كرده اند.
در همين بازه زماني، ۳۴۱ ناشر بورسي نيز بيش از 
۴۹ هزار ميليارد تومان سود نقدي مصوب مجامع 
خود را از طريق س��امانه س��جام به حساب بيش از 
۴۵ ميليون و ۵۰۰ هزار سهامدار پرداخت كرده اند، 
كه اين نشان از شتاب در روند پرداخت سود نقدي 
از طريق س��جام دارد. پيش از الزام رييس سازمان 
بورس براي پرداخت سود شركت ها از طريق سجام، 
س��هامداران بايد حضورا به بانك ه��ا مراجعه و كه 
معطلي آن سهامداران را از گرفتن بعضا سودهاي 
منصرف مي كرد كه نهايتا منجر به رس��وب شدن 

پول هاي درشت در شركت هاي بورسي مي شد.

جزيياتعرضه
فيدليتيوديگنيتيدربورس

ايس�نا| پاي فيدليتي و ديگنيتي درحالي براي 
مرتبه ديگر به بورس كاال باز شده كه قرار است طي 
عرضه اين دو خودرو، براي نخستين مرتبه ديگنيتي 
پرستيژ هم در بستر اين بازار عرضه شود. بورس كاال 
در روزهاي 2۱، 22 و 2۳ آذرماه ميزبان ۸۰۶ دستگاه 
فيدليتي و ديگنيتي متعلق به بهمن موتور است كه 
از اين تعداد عرضه، براي نخستين بار، ۱۰۶ دستگاه 

ديگنيتي پرستيژ در بورس كاال عرضه مي شود.
قرار است ۴۸۶ دس��تگاه فيدليتي ۷ نفره با قيمت 
پايه ۷۷2 ميلي��ون توم��ان روز 2۱ آذر روي تابلو 
برود. همچنين 2۱۴ دس��تگاه ديگنيتي با قيمت 
۸2۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس كاال روز 
22 آذر عرضه مي شود كه از اين تعداد، ۵۳ دستگاه 
سفيد تريم مشكي، ۵۳ دستگاه سفيد تريم قرمز، 
۵۴ دس��تگاه مشكي تريم مش��كي و ۵۴ دستگاه 

مشكي تريم قرمز است.
براي نخس��تين بار در بورس كاال، ۱۰۶ دس��تگاه 
ديگنيتي پرس��تيژ روز 2۳ آذر عرضه مي شود كه 
قيمت پايه اين خودرو ۹۹۶ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
تومان تعيين ش��ده اس��ت. عرضه هاي ديگنيتي 
پرستيژ شامل 2۶ دستگاه سفيد تريم مشكي، 2۶ 
دستگاه سفيد تريم قرمز، 2۷ دستگاه مشكي تريم 

مشكي و 2۶ دستگاه مشكي تريم قرمز است.
مهلت ثب��ت س��فارش فيدليتي س��اعت ۱۷ روز 
يكش��نبه 2۰ آذر، مهلت ثبت سفارش ديگنيتي 
ساعت ۱۷ روز دوشنبه 2۱ آذر و مهلت ثبت سفارش 
ديگنيتي پرستيژ كه قرار اس��ت 2۳ آذر روي تابلو 
معامالت برود ساعت ۱۷ روز سه شنبه 22 آذر اعالم 
شده اس��ت. درصد پيش پرداخت سفارش خريد 
تمامي خودروهاي عرضه شده بهمن موتور در دو 
هفته آينده 2۵ درصد و تاريخ تحويل آنها 2۳ بهمن 

سال جاري است.
هر كد ملي صرفا مجاز به ثبت س��فارش روي يكي 
از كده��اي عرضه ش��ده در تاريخ عرض��ه و صرفا 
براي يك دس��تگاه خودرو اس��ت. صدور س��ند و 
شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خريدار 
خواهد بود و خري��داران جهت تحويل خودرو بايد 
يكي از نمايندگي ه��اي مجاز ش��ركت را از طرق 
پورتال فروش ش��ركت بهمن موتورانتخاب كنند. 
خريداران ملزم به واريز وجه ماليات بر ارزش افزوده 
و ساير هزينه ها همزمان با تسويه اصل مبلغ به شماره 
حساب اعالمي به نام بهمن موتور هستند. هزينه ها 
براي تمامي خودروها شامل ۹ درصد ماليات بر ارزش 
افزوده و ساير هزينه ها مربوط به ماليات و عوارض 
شماره گذاري، هوشمندسازي كارت خودرو، هزينه 
خدمات پست، توليد پالك و شماره گذاري و بيمه 
شخص ثالث است كه درخصوص خودرو فيدليتي 
۷ نفره اين عدد ۱۷۳ ميليون و ۹۱۹ هزار و 2۷ ريال 
است و براي ديگنيتي ۳۹۴ ميليون و ۴۱۹ هزار و 2۷ 
ريال و براي ديگنيتي پرستيژ ۳۳۹ ميليون و ۸۳۹ 
هزار و 2۷ ريال است. همه هزينه هاي فوق صرفا بايد 
توسط ش��خص خريدار و از حساب بانكي شخص 

خريدار به حساب بهمن موتور واريز شود.

»تعادل«بررسيميكند

سد سودسازي جديد براي صنايع

چقدراوراقگامتاپايانسالمنتشرميشود؟
اوراق گام )گواهي اعتبار مولد(، يك ابزار تامين مالي 
كارآمد براي بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شود كه 
با استفاده از آن مي توان سرمايه در گردش بنگاه هاي 
اقتصادي را بدون آثار تورمي تامي��ن كرد. اين اوراق 
توسط بانك هاي عامل در سررسيدهاي مختلف )از ۱ 
ماه تا ۱2 ماه( امكان انتشار دارد و تضمين بازپرداخت 
آن نيز توسط خود بانك هاي عامل صورت مي پذيرد. 
گام ي��ك ابزار كارآمد در خص��وص تامين مالي براي 
بنگاه هاي اقتصادي است كه قابليت نقل و انتقال در 
بازارهاي پول و سرمايه را دارد. توليدكنندگان اين اوراق 
را بر مبناي فاكتور خريد مواد اوليه از بانك درخواست 
مي كنند. بانك نيز به عنوان يك واس��ط، اين اوراق را 
منتشر و در اختيار توليدكنندگان قرار مي دهد. اين 
اوراق داراي تاريخ سررس��يد هستند كه دارنده اوراق 
مي تواند تا زمان سررس��يد آن را ن��زد خود نگهداري 
كرده يا براي خريد مواد اولي��ه آن را در ازاي دريافت 
مواد اوليه تحويل به فروشنده تحويل دهد. سررسيد 
اين اوراق به صورت يك س��اله بوده و وظيفه پرداخت 
مبلغ اسمي در سررسيد اين اوراق به عهده بانك است. 
رفع موانع پولي رونق توليد و هدايت منابع مالي مولد به 
تامين سرمايه در گردش سالم و پايدار از اهداف انتشار 
اوراق گام است.  گفتني است بانك مركزي با هدف رفع 
موانع پولي رونق توليد، هدايت منابع مالي به فعاليتهاي 
مولد اقتصادي و تأمين سرمايه درگردش سالم و پايدار 
براي واحدهاي توليدي اقدام به معرفي اين ابزار مالي 
در ب��ازار پول نموده اس��ت. در واق��ع اوراق گام امكان 
جديدي را براي شركتهاي توليدي فراهم مي كند به 
نحوي كه توليدكنندگان بر اساس فاكتور خريد مواد 
اوليه، درخواست انتشار اين اوراق را از موسسه اعتباري 
عامل در وجه بنگاه فروش��نده م��واد اوليه مينمايند. 
دارنده اوراق گام مي تواند آن را بابت خريد نهاده به ساير 
بنگاه هاي عضو سامانه گام منتقل نمايد و از اين طريق 
تامين مالي توليدكنندگان ص��ورت مي گيرد. ارزش 
اسمي اوراق گام در واقع ارزش صوري اين اوراق است 
كه به آن اطالق مي ش��ود. اين رقم در زمان انتشار هر 
برگه در فرابورس تعيين مي ش��ود كه در حال حاضر 
براي هر برگه اوراق گام مبلغ اسمي برابر با يك ميليون 
ريال و معادل ۱۰۰ هزار تومان اس��ت. در واقع پس از 

كش��ف قيمت اوراقگام، مبلغ اسمي از ارزش هر برگه 
كسر مي شود و برگه با قيمت كسر شده معامله مي شود.

مراحلدريافتاوراقگام
اعتبار س��نجي متعه��د: به عنوان مثال يك ش��ركت 
خودروسازي )شركت متعهد( كه قصد دريافت اوراق گام 
را دارد، ابتدا بايد درخواست خود را به بانك ارسال نمايد. 
بانك در اين مرحله نس��بت به اعتبار سنجي شركت 
درخواس��ت دهنده اقدام مي كند و ميزان سقف اوراق 
گام قابل دريافت ش��ركت را مشخص مي كند. معرفي 
فروش��نده )متقاضي( به بانك عام��ل: در اين مرحله 
شركت خودروسازي بايد فروشنده محصول مورد نياز 
خود )مواد اوليه( را به بانك معرفي كند. به عنوان مثال 
اگر اين ش��ركت خودروس��ازي قصد خريد قطعات را 
داشته باشد و براي تامين مالي خود نيازمند اوراق گام 
باشد، در اين مرحله بايد شركت تامين كننده مواد اوليه 
)فروشنده قطعات( را به بانك معرفي مي كند. درخواست 
صدور اوراق گام توسط متقاضي: در اين مرحله شركت 
متقاضي )تامين كننده مواد اوليه( در ازاي اسناد دريافتي 
كه از ش��ركت متعهد )خودرو ساز( داش��ته و آنها را به 
بانك تحويل خواهد داد، درخواست صدور اوراق گام و 

واگذاري به بنگاه متقاضي را انجام خواهد داد.
صدور اوراق گام: در اين مرحله بانك بر اساس اعتبار 
سنجي انجام شده، نس��بت به صدور اوراق گام به نام 
بانك مي كند. اين اوراق با سررسيدي يك ساله ارايه 
مي شوند كه معامالت آن از طريق فرابورس، بورس كاال 
و س��امانه گام انجام مي شود. پس از صدور اوراق گام، 
متقاضي چند انتخاب خواهد داشت. متقاضي مي تواند 
اين اوراق را تا زمان سررس��يد نگهداري كند و پس از 
اتمام تاريخ سررسيد پول نقد را از بانك دريافت كند.  
در واق��ع متقاضي مي تواند براي تس��ويه خريد مواد 
اوليه خود، اوراق گام دريافتي را به س��اير بنگاه هاي 
توليدي منتقل كند. اين انتقال مي تواند در س��امانه 
گام و در دو مرحل��ه صورت گيرد. همچنين در زمان 
ص��دور، اوراق گام در فراب��ورس پذيرش مي ش��وند. 
معامالت اوراق گام در فرابورس، در چهارچوب ضوابط 
فرابورس انجام ش��ده و هر برگ��ه از اوراق به صورت 
الكترونيك و با ارزش اسمي يك ميليون ريال صادر 

مي شود. در واقع راه ديگر معامله اوراق گام، انتقال به 
صورت بلوكي به ساير بنگاه هاي توليدي است. آن 
شركت ها نيز مي توانند اوراق را نگهداري يا به ساير 
بنگاه هاي ديگ��ر منتقل كنند. همچنين بنگاه هاي 
توليدي مي توانند اين اوراق را به صورت رقابتي در 

سامانه هاي معامالتي بورسي به فروش برسانند. 

نرخسوداوراقگامچگونهتعيينميشود؟
مجيد كريمي، مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاي 
پولي وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه نرخ سود 
اين اوراق چگونه تعيين مي شود، گفت: قاعدتا از اين 
اوراق بايد در زنجيره استفاده شود كه بديهي است در 
اينجا نرخ س��ود معنايي ندارد، اما اگر كسي در وسط 
زنجيره نياز به منابع مالي پيدا كرد وقصد نقد كردن 
اوراق را داشت، اوراق گام را مي تواند به صورت تنزيل 
شده در بازار عرضه كند و معادل ريالي آن را دريافت 
كند، كه دراينجا مشخصا نرخ را بازار تعيين مي كند. 
به عنوان مثال وقتي نرخ تنزيل ۳۰ درصد مي ش��ود، 
يعني ترجيح فعاالن بازار يا به طور كلي مردم، بر اين 
اس��ت كه نقدينگي را نگه دارن��د، بنابراين در چنين 
شرايطي اوراق با ميزان بيشتري تنزيل مي شوند و در 
واقع كسي تعيين كننده نرخ نيست و ساز و كار بازار 
آن را تعيين مي كند. وي افزود: البته الزم به ذكر است 
كه تسهيالت اين اوراق )از زماني كه اوراق گام صادر 
مي شود تا زماني كه سررسيد آن فرا مي رسد( و تمامي 
قواعد و قوانيني كه در ساز و كار انتشار اوراق گام حاكم، 
است طبق قوانين بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار 
است. به گزارش تس��نيم,در ادامه بايد اشاره كنم كه 
اوراق گام زماني رشد مي كند كه تعداد افراد زنجيره آن 
افزايش پيدا كنند، يعني به عنوان مثال اوراق گام در 
زنجيره تامين كاالي مدنظر، به جاي اينكه سه دست 
بچرخد، بيش از ۱۰ دس��ت معامله شود و زنجيره ها 
بتنوانند با همين اوراق فعاليت خود را ادامه دهند. يا 
به بياني ديگر عمال اين اوراق جايگزين پول شوند و 
افراد براي تامين نياز مالي خود به سمت نقد كردن 
اين اوراق با س��ود ۳۰ درصد نروند، اگر اين اتفاقات 
رخ دهد آن وقت مي توانيم بگوييم كه اوراق گام در 

مسير درستي قرار گرفته و مفيد بوده است.

هدفگذاري5۰۰هزارميلياردي
انتشاراوراقگامتاپايانسال۱۴۰۱

مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي وزارت 
اقتصاد در خصوص ميزان انتشار اوراق گام تا پايان 
سال گفت: هدف گذاري انتشار اوراق گواهي اعتبار 
مولد )گام( تا پايان س��ال ۵۰۰ هزار ميليارد تومان 
است كه به نظر ميرسد با توجه برخي آمار كه البته 
رس��مي نيس��تند، تاكنون حدود ۴۵ هزار ميليارد 

تومان آن محقق شده است.

انتشار۴5هزارميلياردتومانياوراقگام
تاآذرماه

حميد آذرمند، مدي��ر اداره تامين مالي زنجيره توليد 
بانك مركزي در مصاحبه كه چند روز پيش داش��ت، 
ضمن اشاره به استقبال بنگاه هاي اقتصادي از انتشار 
اوراق گام گفت: تاكنون بالغ بر ۴۵ هزار ميليارد تومان 
اوراق توس��ط پانزده بانك منتشر شده و ساير بانك ها 
نيز آماده توسعه اين ابزار هستند. از اين ميزان، حدود 
۱۱ هزار ميليارد تومان سررسيد شده و تعهدات به طور 
كامل بازپرداخت شده است. بر اين اساس و با توجه به 
كاركرد موثر اين ابزار در تأمين مالي توليد و رفع تنگناي 
اعتباري بنگاه ها با ش��يوه هاي غيرتورمي، گسترش 
ابزار در زنجيره ه��اي مختلف توليدي با جديت تداوم 
خواهد يافت. مجيد عشقي، رييس سازمان بورس هم 
در نشس��ت خبري كه اخيرا برگزار شد، ضمن اشاره 
به تجديد نظر در قواني��ن فرايند معامالتي و پذيرش 
اوراق گام در بازار س��رمايه، در خصوص ميزان انتشار 
اوراق گامي كه در بازار سرمايه صورت گرفته است، گفت: 
انتشار اوراق گام كه در شبكه بانكي صورت مي گيرد در 
اختيار ما نيست و اظهارنظري نمي كنيم اما در خصوص 
اوراق بازار گام در بازار سرمايه كه زيرنظر بازار سرمايه 
است، بررسي هاي جدي در حال صورت گرفتن است. 
گفتني است از ۳۹ هزار ميليارد تومان اوراق پذيرش 
شده در بازار معامالت ثانويه )در بازار سرمايه( در شرايط 
فعلي حدود ۳۰ هزار ميليارد آن در بازار سرمايه قابل 
معامله است، طبيعي است كه بانك هايي كه در بورس 
هستند اوراق آنها در بورس و بانك هايي كه در فرابورس 

هستند، اوراق آنها در فرابورس عرضه مي شود.



مجيد اعزازي|
بازار ساخت و ساز نيز همچون س��اير بازارها در آبان 
سال جاري دستخوش رش��د قيمت ها شد و همين 
عامل منجر ب��ه بهبود 8 واحدي عدد ش��اخص كل 
ساختمان نس��بت به مهر ماه ش��د و به عدد 45.78 
رسيد. رشد قيمت نهاده ها و محصوالت ساختماني، 
با توجه به تورم ماهانه 2.1 درصدي آبان، بيشتر تحت 
تاثير پيش بيني ها و انتظارات از تورم در آينده است. 
انتظارات��ي كه تحت تاثير نااطميناني هاي ناش��ي از 
تحوالت سياست داخلي و بين المللي افزايش يافته 
اس��ت و قيمت دارايي ها را به طور دسته جمعي رشد 
داده است. در چنين شرايطي است كه با رشد تقاضا 
ب��راي نهاده ها و محص��والت س��اختماني به عنوان 
»دارايي هاي قابل اعتنا« در صنعت س��اخت و ساز، 
قيمت اين دس��ته از دارايي ها نيز رشد يافته است. به 
گزارش »تعادل«، در آبان ماه سال جاري، بازار سرمايه 
بازدهي مثبت 7.65 درصد را ثبت كرد، به گونه اي كه 
شاخص كل بورس از محدوده يك ميليون و 308 هزار 
واحد در اول آبان به يك ميليون و 409 هزار واحد در 
پايان ماه مزبور رسيد. اين در حالي بود كه خروج پول 
حقيقي از بازار س��هام همچنان در آبان ماه نيز تداوم 
داشت و برخالف بازدهي 7.65 درصدي بازار سهام، 
خروج پول 0.8 درصد نيز افزايش يافت. در آبان، سكه 
نيز بازدهي مثبت 8.7 درصد را به ارمغان آورد و قيمت 
هر قطعه سكه امامي از 15 ميليون تومان به باالي 16 
ميليون و 250 هزار تومان پرواز كرد. دالر امريكا نيز 
بازدهي 8.1 درصدي را تجربه كرد. برخي برآوردها نيز 
حاكي از رشد قيمت خودرو به نزديك 6 درصد طي 
آبان سال جاري است. آمارهاي مربوط به خريد سكه 
)صرفا( از طريق بازار سهام و همچنين خريد اسكناس 
دالري )صرفا( از بازار متش��كل ارزي حاكي از رشد 
قابل توج��ه در آبان ماه دارد. از اين رو، مي توان گفت 
كه در ماه گذشته، اغلب بازارهاي دارايي همچون بازار 
مسكن، به موازات رشد قيمت ها، شاهد رشد تعداد 
معامالت نيز بوده اند و از اين رو، نقدينگي سرگردان، 

صرفا به بازار مسكن كوچ نكرده است.

    رشد شامخ در محدوده ركود
آنگونه كه اتاق تعاون ايران گزارش كرده است، شاخص 
كل ساختمان در آبان ماه به رقم 45.78 رسيد كه نسبت 

به ماه قبل )37.09( افزايش نسبي داشت و نشان داد 
كه فعاليت هاي ساختماني طي آبان در قياس با مهرماه 
افزايش داشته است. در عين حال، از آنجا كه شامخ كل 
در آبان ماه كمتر از عدد 50 بود و در نتيجه در محدوده 
ركود قرار داشت. در اين ماه، افزايش مولفه هاي »قيمت 
محصوالت توليد شده و خدمات ارايه شده«، »قيمت 
خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز« عموما ناشي از تشديد 
تحريم ها و همچنين اثرات نوسان نرخ ارز در آبان بود. 
كاهش مولفه هاي »موجودي محصول نهايي در انبار 
يا كارهاي مع��وق و ناتمام«و »موجودي مواد اوليه يا 
لوازم خريداري شده« و افزايش چشمگير مولفه هاي 
»ميزان فروش كاالها و خدمات« و »ميزان سفارشات 
جديد مشتريان« نتيجه اقبال مخاطبان اين صنعت 
براي تهيه مواد اوليه و محصوالت مورد نظر، پيش از 

مواجهه با افزايش مجدد قيمت ها است.

    پيش بيني تداوم ركود در ماه هاي آينده
در همين حال، نتايج نظرسنجي اتاق تعاون ايران از 95 
شركت فعال در عرصه ساخت و ساز حاكي است، مولفه 
»انتظارات توليد در ماه آينده« با ثبت رقم 42.63 در 
ماه هاي آتي نيز در وضعيت ركودي قرار خواهد داشت.

بنابراين، مديران و فعاالن ساختماني بر اين باورند كه 
خروج از وضعيت فعلي صنعت س��اختمان، نيازمند 
تسريع در اجراي اهداف و برنامه هاي دولت در حوزه 

ساخت مسكن و اصالح قوانين و مقررات مخل توليد 
و نيز حمايت جدي از اي��ن صنعت به عنوان صنعت 
پيش��ران اقتصادي اس��ت. به گزارش »تع��ادل«، در 
ش��هريور و مهر سال جاري نيز به ترتيب 89 و 93 نفر 
از مديران شركت هاي بزرگ در گروه هاي ساخت بنا، 
مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز تخصصي 
به س��ئواالت نظر س��نجي مربوط به طرح شامخ كل 
ساختمان پاسخ گفته بودند. بر اساس نتايج حاصله از 
اين نظر س��نجي، شامخ كل ساختمان در شهريور به 
عدد 42.69 و در مهر به عدد 37.09 فروغلتيده است. 
اين در حالي است كه عدد ش��امخ كل ساختمان در 
مرداد ماه 51.11 بوده است.  به گزارش »تعادل«، در 
طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته مي شود به 12 
پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به 
ماه پيش )بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است( 
پاس��خ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه 
قبل: ع��دد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه 
كمت��ر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرس��ش ثبت 
مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان 
به هر يك از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين 
عدد ش��امخ درآن پرسش اس��ت. در نهايت، معيار 
سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 100 است 
كه به ترتيب به معناي آن اس��ت ك��ه 100 درصد 
پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر شده 

است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده عدم 
تغيير وضعيت نس��بت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 
بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي 

بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    پيشروي قيمت ها در بازار معامالتي
بر اس��اس اين گزارش، تازه ترين گزارش آماري بانك 
مركزي از تحوالت بازار مس��كن شهر تهران حاكي از 
اين اس��ت كه آبان سال 1401 متوسط قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران با 
8.6 درصد رشد به 46 ميليون و 700 هزار تومان بالغ 
شده است. متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي ش��هر تهران در آبان ماه سال جاري 
نسبت به آبان س��ال قبل 45.9 درصد افزايش يافته 
است. بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد، كه طي 
15 ماهه فعاليت دولت سيزدهم، قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در ش��هر تهران از حدود 31 ميليون 
تومان به حدود 47 ميليون تومان در پايان آبان رسيده 
است كه حاكي اس��ت طي اين دوره 15 ماهه به طور 
متوسط در هر ماه، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن 
يك ميلي��ون تومان افزايش را تجربه كرده اس��ت. بر 
اس��اس اين گزارش، از آنجا كه ميان رشد پايه پولي و 
حجم نقدينگي در اقتصاد و رشد قيمت دارايي ها رابطه 
مستقيمي وجود دارد، حساسيت مسووالن اقتصادي 
دولت نسبت به اين ش��اخص امري ضروري به شمار 
مي رود. بنا بر اعالم مراجع رسمي، حجم نقدينگي در 
پايان مهرماه سال 1401 معادل 5676 هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه به ترتيب 17.5 و 34.3 درصد 
نسبت به پايان سال و پايان مهر ماه سال 1400 افزايش 
يافته است. رشد متغير مذكور در 7 ماهه نخست سال 
قبل و 12 ماهه منتهي به مهر ماه سال 1400 به ترتيب 
معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده است.  حجم پايه پولي 
نيز در پايان مهرماه س��ال 1401 )معادل 712 هزار 
ميليارد تومان( نس��بت به پايان سال 1400، رشدي 
معادل 18 درصد داش��ته است. همچنين، نرخ رشد 
دوازده ماهه پايه پولي با 1.9 واحد درصد كاهش نسبت 
به رشد دوره مشابه سال قبل )36.4 درصد( به 34.5 

درصد در پايان مهر ماه سال 1401 رسيد.
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افزايش مراجعه كنندگان 
تهراني براي پرداخت عوارض

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از افزايش 
آمار مراجعه شهروندان تهراني براي پرداخت عوارض بعد 
از مصوبه اخير شورا درخصوص خوش حسابي خبر داد.

به گ��زارش ف��ارس، حميدرض��ا صارمي با اش��اره به 
استقبال باالي ش��هروندان براي برخورداري از جايزه 
خوش حس��ابي پرداخت عوارض گفت: از زمان اجراي 
مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري 
تهران تاكنون، آمار مراجعه كنندگان پنج برابر شده است. 
به علت اينكه روند پرونده ها از آغاز تا خاتمه متفاوت است، 
آمار دقيق ميزان پرداختي ها را نمي توان اعالم كرد اما 
ميزان مراجعه با افزايش پنج برابري نس��بت به زمان 
پيش از ابالغ مصوبه روبه روس��ت. در يكصد و دومين 
جلسه ش��وراي اسالمي شهر تهران مقرر شد مودياني 
كه تا 10 ميليارد ريال بدهي عوارض دارند اگر در بازه 20 
آبان تا 20 آذر بدهي خود را نقدي پرداخت كنند از 40 
درصد تخفيف، اگر از 21 آذر تا 20 دي پرداخت كنند، 
35 درصد تخفيف، اگر 21 دي تا 21 بهمن بدهي خود 
را نقدي پرداخت كنند از 30 درصد تخفيف و اگر از 21 
بهمن تا 20 اسفند پرداخت كنند از 25 درصد تخفيف 
بهره مند شوند. همچنين بر اين اساس مودياني كه از 10 
ميليارد تا 250 ميليارد ريال بدهي داشته باشند اگر از 
20 آبان تا 20 آذر پرداخت كنند از 38 درصد تخفيف، 
اگ��ر از 21 آذر تا 20 دي عوارض خود را پرداخت كنند 
از 33 درصد تخفيف، اگر از 21 دي تا 20 بهمن بدهي 
را پرداخ��ت كنند از 28.5 درصد تخفي��ف و اگر از 21 
بهمن تا 20 اسفند پرداخت كنند از 23 درصد تخفيف 
برخوردار خواهند ش��د. مودياني كه از 250 ميليارد تا 
500 ميليارد ريال بدهي دارند، اگر از 20 آبان تا 20 آذر 
بدهي را پرداخت كنن��د از 36 درصد، در بازه 21 آذر تا 
20 دي 31.5 درصد، در زمان 21 دي تا 20 بهمن از 27 
درصد و اگر در بازه زماني 21 بهمن تا 20 اسفند پرداخت 
كنند از 22.5 درصد تخفيف بهره مند مي شوند. بر اين 
اساس موديان داراي بدهي بيش از 500 ميليارد ريال 
اگر بدهي شان را به صورت نقدي در بازه زماني 20 آبان 
تا 20 آذر پرداخت كنند مشمول 34 درصد تخفيف، در 
بازه 21 آذر تا 20 دي مشمول 29 درصد تخفيف و در 
بازه 21 دي تا 20 بهمن مشمول 25.5 درصد تخفيف 
و اگر در زمان 21 بهمن تا 20 اس��فند پرداخت كنند 
مشمول 21 درصد تخفيف خوش حسابي خواهند شد.

ضرب و شتم شهردار شب
منطقه ۵ تهران

شب گذشته عده اي از متخلفين ساخت و ساز غيرمجاز 
در محله حصارك به ش��هردار شب ناحيه سه منطقه 
5 حمل��ه و وي را مجروح كردند. به گزارش ايرنا، روابط 
عمومي شهرداري منطقه پنج تهران روز دوشنبه اعالم 
كرد، يك شنبه ش��ب در حدود ساعت 20:38 دقيقه، 
شهردار شب ناحيه س��ه شمالي در محدوده حصارك 
درحال  گشت شبانه بود كه با متخلفين ساخت و ساز 
غيرمجاز رو به رو مي شود. از اقدام آنها ممانعت مي كند 
اما با حمله اراذل و اوباش رو به رو مي شود و ضمن ضرب 
و ش��تم، متخلفين وي را از ارتفاعي در يكي از تپه هاي 
حصارك به پايين پرت مي كنند كه متأسفانه از ناحيه سر 
دچار آسيب مي شود و با حضور عوامل اورژانس به يكي از 
بيمارستان هاي نزديك منتقل مي شود. عوامل انتظامي 
به سرعت در محل حاضر و با اخذ دستور مقام قضايي، 
مس��ببين حادثه را بازداش��ت و به جهت طي مراحل 

قضايي، به دادستاني ناحيه پنج تهران منتقل كردند.

بازديد رايگان برج ميالد
براي دانشجويان در 16 آذر

بازديد دانشجويان از برج ميالد تهران به  مناسبت 
روز دانشجو در 16 آذر رايگان خواهد بود. به گزارش 
تسنيم، بازديد از برج ميالد در روز دانشجو مصادف 
با 16 آذرماه براي دانش��جويان رايگان خواهد بود. 
بر اين اس��اس تمامي دانشجويان مي توانند در روز 
چهارشنبه 16 آذرماه از طبقات مختلف برج ميالد 
از ساعت 9 الي 20 بازديد داشته باشند. همچنين 
همزم��ان با روز دانش��جو، برج مي��الد با همكاري 
دانشگاه علوم پزشكي اس��تان تهران و فدراسيون 
ورزش هاي همگاني نخستين دوره مسابقات برج 
نوردي دانشجويان اين دانشگاه ها را برگزار مي كند.

بحران كمبود چرخ مترو 
برطرف شد

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفت: با 
تحويل 741 چرخ باقي مانده از محموله 2000 عددي 
چرخ مترو به شركت بهره برداري متروي تهران، بحران 
كمبود چرخ قطارهاي ش��هري و زيرزميني برطرف 
شد. به گزارش تسنيم، لطف اهلل فروزنده اظهار كرد: 
پس از اخذ سفارش��ات الزم از ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و تسريع در تخصيص و پرداخت تامين 
اعتبارات الزم به موقع توس��ط اين معاونت، شركت 
سرمايه گذاري شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت 
به خري��د 2000 عدد چرخ مترو اقدام كرده، با وجود 
مش��كالت نقل و انتق��الت در زمان بح��ران كرونا و 
همچنين تحريم هاي ظالمانه عليه ايران، اين محموله 
در چند نوبت وارد كش��ور ش��د تا واگن هاي متوقف 
ش��ده به دليل كمبود چرخ، فع��ال و در جابه جايي 
مس��افر اس��تفاده ش��ود. وي افزود: با هدف كاهش 
هزينه هاي مبتني بر انجام مناقصات در كنار صرفه و 
صالح شهرداري در انجام معامالت و فرآيند بازرگاني 
داخلي و خارجي، دو مناقصه عمومي جهت انتخاب 
تامين كنندگان كاالهاي مورد درخواس��ت شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه برگزار شد. اين شيوه 
از برگزاري مناقصه و تالش هاي شركت سرمايه گذاري 
شهر، كاهش 50 درصدي قيمت تمام شده كه مبلغي 

بالغ بر 27 ميليارد تومان است را در پي داشت.

وعده جديد براي بهره برداري از 
قطار سريع السير تهران-اصفهان 

مجري طرح قطار سريع السير قم- تهران- اصفهان با 
اعالم بومي سازي 30 درصد اين پروژه، گفت: بنا داريم 
اين قطار تا پايان ددولت سيزدهم به بهره برداري برسد.

به گزارش تسنيم عليرضا صلواتي با يادآوري اينكه دهه 
80 در مقطعي تصميم گرفته شد با بودجه هاي دولتي 
قطار سريع السير قم- تهران- اصفهان اجرا شود، اظهار 
كرد: مقرر ش��د در دولت يازدهم با استفاده از فاينانس 
خارجي و منابع اعتباري ايران در چين كه به واس��طه 
تحريم ها ام��كان جابه جايي آنها نبود، يك س��ري از 
طرح هاي عمراني ويژه از جمله آن فوالد، پتروشيمي 
و قطار سريع الس��ير اجرا ش��ود. وي ادامه داد: با تغيير 
وزرا در مسير اختالف نظرهايي وجود داشت كه -قطار 
سريع الس��ير- از مسير كاشان يا دليجان عبور كند كه 
نهايتا تعيين تكليف شد. مدتي هم بحث بر اين بود كه در 
محدوده تهران-قم اجرا شود و بعد تصميم بر اجراي آن 
در مسير قم-اصفهان شد. وي با بيان اينكه جابه جايي ها 
زمان اجراي پروژه را طوالني تر كرد، افزود: ضمن اينكه 
از دو س��ال پيش شرايط كرونايي ايجاد شد و چيني ها 
متعهد به رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي بودند و 
چند ماهي پروژه را متوقف كردند تا پروتكل هاي كرونايي 
اجرا شود. پس از بازگش��ت پيمانكاران چيني، موانع 
بانكي، مالياتي، بيمه اي و اجرايي با پيگيري  برداشته شد و 
خوشبختانه اتفاقات خوبي افتاد. مجري طرح قطار سريع 
السير قم- تهران- اصفهان با اشاره به سرعت 250 تا 300 
كيلومتري قطار مذكور گفت: زمان سير ميسر اصفهان-

تهران به ط��ول 410 كيلومتر بين 100 تا 120 دقيقه 
خواهد بود. از اين رو قطار سريع السير رقيب جدي براي 
هواپيما خواهد بود و ويژگي ديگر آن اين است كه يك 
تكنولوژي جديد وارد كشورمان مي شودكه باعث فاصله 
گرفتن از بعد سنتي مي شود. صلواتي اضافه كرد: بحث 
قطار تهران- مشهد، اصفهان به شيراز، تهران به تبريز 
و شبكه قم به اراك و شبكه  سريع السيري كه منجر 
به اتصال 8 استان كشور به هم شود، دنبال شده به تا 
جايي كه 30 ميليون نفر از جمعيت كشور دسترسي  

مستقيم   به شبكه سريع السير داشته باشند.

راه اندازي مجدد خط آهن 
خواف - هرات

با توافق هاي صورت گرفته ميان ايران و افغانستان، اداره 
كل خط آهن دولتي افغانستان مسوول عمليات ترميم 
خسارت هاي وارده به محور و ايستگاه روزنك و نظارت 
بر اجرا ي كار بر عهده شركت ساخت و توسعه است. به 
گ��زارش مهر، مجري راه آهن خواف هرات با اش��اره به 
بهره برداري از راه آهن برون مرزي خواف- هرات در آذر 
1399 گفت: بهمن همان سال با تشكيل كميسيون 
تحويل موق��ت، قطعه س��وم راه آهن خ��واف- هرات 
حدفاصل ايستگاه شمتيغ تا ايستگاه روزنك به طول 62 
كيلومتر تحويل اداره كل خط آهن دولتي افغانستان شد.

حافظ سادات نژاد با اشاره به تغييرات در دولت افغانستان 
و نبودن امكان فعاليت پيمانكار در آن زمان ادامه داد: در 
زمان تغييرات سياسي در اين كشور بخش هايي از محور 
و ايستگاه روزنك دچار خسارات تخريبي و سرقت شد در 
نتيجه عمليات اجرايي در باقي مانده مسير ممكن نبود.

مجري راه آهن خواف- هرات گفت: با توجه به ضرورت 
و اولويت ترميم اين كار مقرر شده است كه پس از تأييد 
مجري طرح كه شركت ساخت وتوسعه است عمليات 
بخش باقيمانده كه در تعهد ايران اس��ت آغاز ش��ود و 
خط ظرف مدت 6 ماه مجدد آماده بهره برداري ش��ود. 
وي افزود: هم اكنون شركت ساخت و توسعه به دنبال 
راه هاي تأمين منابع مالي مورد نياز و انتخاب پيمانكار 
براي عمليات تكميلي باقيمانده مسير از ايستگاه شمتيغ 
تا ايستگاه روزنك در كشور افغانستان است. سادات نژاد 
ادامه داد: كارهاي انجام شده از سوي افغانستان بر طبق 
استانداردهاي مدنظر هنوز به اتمام نرسيده است و نياز 
به جايگزيني بخش هاي به سرقت رفته و تخريب شده 
دارد كه براي عمليات تكميلي ضروري و حياتي است. 
وي با تاكيد بر عزم جدي دو كشور براي تكميل اين خط 
آهن بيان داشت: با توجه به اهميت بهره برداري راه آهن 
خواف- هرات براي دو كشور، تسهيل صادرات و واردات 
كاال و جابه جايي مسافر و همچنين دسترسي ريلي كشور 
افغانستان به آب هاي آزاد و كشورهاي همسايه راه آهن 
خواف- هرات از مهم ترين اولويت هاي زيرساختي دو 

كشور در توسعه ترانزيت بين المللي به حساب مي آيد.
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ريز نوسان صنعت ساخت با تغيير انتظارات تورمي

آپارتمان هاي قديمي و ارزان در سيبل خريداران
ميزان معامالت خانه هاي با 20 س��ال س��اخت در شهر 
تهران طي آبان ماه امسال يك هزار و 650 واحد مسكوني 
گزارش شده اس��ت كه در مقايسه با سال گذشته 77.4 
درصد رشد داشته است. با توجه به افزايش قيمت مسكن 
در كالن ش��هر تهران تقاضا براي خريد خانه هاي با عمر 
بناي باال رونق يافته است. بررسي آمارها نشان مي دهد، 
طي آبان س��ال جاري 8 هزار و 5 معامله در شهر تهران 
انجام شده كه 2 هزار و 271 مورد مربوط به خانه هاي با 5 
سال ساخت و يك هزار و 445 مورد مربوط به خانه هاي 
6 ساخت تا 10 سال عمر بنا است كه در مقايسه با سال 
گذشته به ترتيب 2.7 درصد و 13.4 كاهش يافته است. با 
وجود كاهش تقاضا براي خريد خانه هاي با عمر بناي كم تر 
و قيمت باال، تقاضا براي واحدهاي مسكوني با عمر 11 تا 
15 سال و بيش از 20 سال افزايش قابل توجهي داشته 
است. بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت 
بازار مس��كن تهران، يك ه��زار و 277 خانه با عمر 11 تا 
15 سال در آبان ماه امسال معامله شدند كه در مقايسه 
با سال گذشته 23.1 درصد شد داشته است. همچنين 
معامله خانه هايي با 20 س��ال ساخت در آبان ماه امسال 
رشد چشمگيري داشته است و از 930 عدد معامله به يك 
هزار و 650 مورد رس��يده است يعني 77.4 درصد رشد 
كه رقم قابل توجهي است. طبق اين گزارش، در اين بين، 
كم ترين تعداد معامله مسكن به منطقه 19 با 53 معامله 
و بيشترين تعداد معامله نيز به ترتيب به مناطق 5، 10، 
2 و 4 مربوط مي شود كه هر يك به ترتيب 1137، 740، 

718 و 703 معامله مسكن داشته اند.

    نيمي از معامالت در ۲۷ درصد مناطق
مناط��ق 5، 10، 2، 4، 7 و 8 ب��ه ترتي��ب جايگاه هاي 
اول تا شش��م از نظر تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
مسكن شهر تهران را در اختيار دارند كه بيش از نيمي 
از معامالت را در بين مناطق 22 گانه در آبان 1401 به 
خود اختصاص دادند. منطقه  يك نيز جايگاه هشتم را 

درخصوص سهم از معامالت به دست آورد.
آبان پارسال ميانگين قيمت هر متر خانه در منطقه يك 
72 ميليون و 749 هزار تومان بوده كه در حال حاضر 
به 95 ميليون 114 هزار تومان رسيده است. نرخ رشد 
ماهيانه قيمت در اين منطقه 7.6 درصد و رشد ساالنه 
آن 30.7 درصد بوده كه كمترين ميزان افزايش قيمت 

را در هشت منطقه پرتقاضاي تهران به ثبت رساند.

در منطقه 2 كه جايگاه س��وم را از نظر تعداد معامالت 
دارد متوسط قيمت مسكن از متري 50 ميليون و 38 
هزار تومان در آبان سال گذشته به 68 ميليون و 320 
هزار تومان در آبان 1401 رسيده است. در اين منطقه 
با رش��د ماهيانه 7.3 درصد و رشد ساالنه 36.5 درصد 

قيمت مواجه بوده ايم.
در منطقه  5 ب��ه عنوان پرمعامله ترين منطقه  تهران در 
حال حاضر قيمت هر متر مس��كن به طور ميانگين 56 
ميليون و 326 هزار تومان است كه افزايش 2.6 درصد 
در مقايسه با ماه گذشته و 47.5 درصد در مقايسه با ماه 
مشابه سال گذشته را نشان مي دهد. قيمت مسكن در 
منطقه 4 هم از 34 ميلي��ون و 154 هزار تومان در آبان 
سال گذش��ته به 52 ميليون و 664 هزار تومان در آبان 
سال جاري رسيده كه افزايش 54 درصد را به ثبت رساند. 
طي يك ماه گذش��ته نيز قيمت مسكن در اين منطقه 

افزايش 13.6 درصد را نشان داد.

    خانه در هر منطقه تهران چند؟
گزارش بانك مركزي همچنين حاكي اس��ت، باالترين 
قيمت هر متر آپارتمان در تهران 95 ميليون و 114 هزار 
تومان و پايين ترين قيمت 23 ميليون و 93 هزار تومان در 
آبان ماه ثبت شده كه فاصله 72 ميليون توماني قيمت در 
گران ترين )منطقه يك( و ارزان ترين منطقه )منطقه 18( 
را نشان مي دهد. براساس اين گزارش، متوسط قيمت هر 
متر خانه در تهران در آبان ماه سال جاري به 46 ميليون و 
704 هزار تومان رسيده كه بيشترين قيمت هر متر خانه 
95 ميليون و 114 هزار تومان در منطقه يك و كمترين 
آن با 23 ميليون و 93 هزار تومان در منطقه 18 بوده است. 
بنابراين، فاصله قيمت هر متر آپارتمان در گران ترين و 

ارزان ترين منطقه تهران حدود 72 ميليون تومان است.
همچني��ن، مناطق س��ه و دو بعد از منطق��ه يك، جزو 
گران  ترين مناطق تهران گزارش ش��ده  اند؛ به طوري كه 
متوسط قيمت در منطقه س��ه، 81 ميليون و 119 هزار 
تومان و در منطقه دو، 68 ميليون و 320 هزار تومان است.

ع��الوه بر اي��ن، مناط��ق 17 و 15، پ��س از منطقه 18 
ارزان ترين منطقه پايتخت گزارش ش��ده اند و متوسط 
قيمت خانه در اين مناطق به ترتيب 25 ميليون و 567 

هزار تومان و 26 ميليون و 315 هزار تومان است.
از سوي ديگر، بررسي گزارش بانك مركزي از نظر تفاوت 
متوس��ط قيمت مس��كن در مناطق 22 گانه تهران در 

آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاري بيانگر اين است كه 
21 منطقه تهران با افزايش قيمت مسكن در ماه موردنظر 
مواجه شده اند و فقط قيمت خانه در منطقه 11 تهران در 

مقايسه با ماه قبل كاهش يافته است.

    تورم نقطه اي مسكن؛ 46 درصد 
به گزارش ايسنا، بررسي وضعيت ساالنه بازار مسكن شهر 
تهران از افزايش 46 درصدي قيمت نسبت به آبان سال 
گذشته خبر مي دهد كه 2 درصد پايين تر از تورم نقطه به 
نقطه و 2 درصد باالتر از ت��ورم عمومي بود. اين اولين بار 
در س��ال جاري است كه قيمت ها در بازار مسكن از تورم 
عمومي فراتر مي رود. باال رفتن قيمت مسكن، تبعاتي را 
به دنبال دارد كه خ��روج بخش قابل توجهي از تقاضاي 

مصرفي و ركود س��اخت و ساز از جمله  اين تبعات است. 
هم اكنون سهم واحدهاي با عمر بناي كمتر از 5 سال از كل 
معامالت 28.4 درصد است كه كمترين ميزان دست كم 

از هشت سال اخير تاكنون محسوب مي شود.
كمبود واحدهاي مرغوب متناس��ب با قدرت خريد 
متقاضيان در مناطق مياني و جنوبي تهران، افزايش 
قيمت در اين مناطق را در مقايس��ه با نيمه شمالي 
تهران تش��ديد كرده است. آبان امس��ال باالترين 
رشد ماهيانه قيمت در بين مناطق پرمعامله تهران 
با 13.6 درصد به منطقه 4 تعلق داشت و بيشترين 
افزايش س��االنه قيمت نيز ب��ا 60 درصد مربوط به 
منطقه 10 بود. دو منطقه مذكور به ترتيب رتبه هاي 
چهارم و دوم را در تعداد معامالت شهر تهران دارند.
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مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودی
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

این سامانه پيامك نمایند. 

بيس�ت و چهارمين جش�نواره خيرین مدرس�ه س�از 
استان کرمانشاه با حضور اس�تاندار کرمانشاه، خيرین 
مدرسه ساز، مدیرکل نوسازی مدارس و مسئولين استانی 
در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد. 
بيست و چهارمين جشنواره خيرین مدرسه ساز استان 
کرمانشاه  با حضور استاندار کرمانشاه، خيرین مدرسه 
ساز، مدیرکل نوس�ازی مدارس و مسئولين استانی در 
سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد. 
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه ضمن قدردانی 
از خيرین مدرسه س�از اظهار کرد: از ابتدای س�ال 1401 
تعداد 21 مدرسه با اعتبار 20 ميليارد تومان با مساعدت 

خيرین در دست اجرا می باشد. 
مهندس نظری اضافه کرد: خيرین مدرس�ه ساز استان 
کرمانشاه سال گذشته تعهد پرداخت 50 ميليارد تومان 
برای امر مدرسه س�ازی را داده بودند که به طور کامل به 
تعهدات خود عمل کردند. این مقام مس�ئول ادامه داد: 
پس از زلزله آبان ماه 1396 تاکنون احداث 390 مدرسه با 

1420 کالس درس و با اعتبار 248 ميليارد تومان توسط 
خيرین مدرسه ساز انجام گرفته است. وی اشاره ای هم 
به برنامه اس�تان برای حذف مدارس کانکس�ی باالی 10 
نفر دانش آموز داشت و ابراز اميدواری کرد: با مشارکت 
خيرین و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به زودی 
شاهد حذف مدارس کانکسی در استان باشيم. مدیرکل 

نوسازی مدارس استان در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطرنش�ان کرد:: از ابت�دای طرح گرمایش�ی )1392( 
تاکنون استانداردسازی سيستم گرمایشی تعداد 6400 
کالس درس با اعتبار 1000 ميلي�ارد ریال انجام گردیده 
اس�ت. استاندار کرمانش�اه با قدردانی از تالش خيرین، 
تصریح کرد: خيرین مدرسه ساز نزد خداوند دارای رتبه 
های خاصی هستند. مدارس مکان های مقدسی هستند 
که افراد با ب�اال بردن علم و دانش خوی�ش می توانند به 
پيش�رفت جامعه کم�ک کنند. وی گس�ترش فرهنگ 
مدرسه سازی توس�ط خيرین را امری ضروری دانست و 
افزود: ساخت مدرسه توسط خيران اثرات بسيار مثبتی 
در روحيه دیگران دارد زیرا آنان را نيز تش�ویق می کند 
تا در آین�ده در این کار خداپس�ندانه و ترویج فرهنگ 
آموزشی مشارکت کنند. شایان ذکر است در پایان این 
مراس�م با اهدای لوح تقدیر و تندیس توس�ط استاندار 
کرمانشاه از زحمات این خيرین و نيک اندیشان تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.

بيست و چهارمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان کرمانشاه برگزار شد



وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات اعتقاد دارد با 
توجه ب��ه افزايش هزينه هاي مخاب��رات، اگر منابع 
مالي مورد نيازش تأمين نش��ود، ورشكست خواهد 
ش��د. زارع پور همچنين افزاي��ش تعرفه تلفن ثابت 

را در راستاي ارايه سرويس بهتر به مردم دانست. 
پس از يك س��ال از مصوبه ش��وراي رقابت، افزايش 
هزين��ه ماهانه تلفن ثاب��ت با امض��اي وزير صنعت 
تصويب ش��د و بعد از اين مش��تركين خطوط تلفن 
ثابت در تهران بايد ماهانه 20 هزار تومان براي حفظ 
خط تلفن ثابت خود پرداخت كنند. بر اساس جدول 
جديد پيرامون تعرفه هاي جديد تلفن ثابت، ساكنين 
تهران براي حفظ خط تلفن ثابت خود بايد ماهانه 20 
هزار تومان، پرداخت كنند. اين هزينه صرفا حداقل 
هزينه اي است كه صاحبان خطوط تلفن در پايتخت، 
در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور 

نگهداري اين خطوط بايد پرداخت كنند. 
افزايش تعرف��ه هزين��ه ماهانه تلفن ثاب��ت بعد از 
چالش هاي مختلف، نهايتا در پاييز س��ال گذشته 
مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مصوبه افزايش 
نرخ تلفن ثابت، تابس��تان امسال به تصويب رسيد. 
آبان ماه سال گذش��ته داوود زارعيان، معاون وقت 
ش��ركت مخابرات ايران به تش��ريح داليل مدنظر 
ش��ركت مخابرات ايران براي درخواست افزايش و 
تغيير تعرفه هاي مخابراتي پرداخته بود و اعالم كرد، 
به دنبال منطقي شدن تعرفه هاي مخابراتي از جمله 
تعرفه خدمات تلفن ثابت هس��تيم و معتقديم كه 
اين تغيير تعرفه بايد 15سال پيش اتفاق مي افتاد. 
افزاي��ش هزينه نگهداري يكي از داليلي اس��ت كه 
مخابرات براي تغيير تعرفه تلفن ثابت به آن اش��اره 
كرده بود. از س��ويي ديگر با توجه ب��ه اينكه بخش 
اصلي كارها ب��راي نگهداري از خطوط مخابراتي به 
بخش هاي بيروني برون سپاري شده است، هزينه 
ماهانه نگهداري هر خط تلفن ثابت به طور متوسط 

عددي مدام در حال افزايش است.

   اعتراض كاربران؛ رضايت وزير ارتباطات 
افزايش قيمت قب��ض تلفن هاي ثابت اي��ن روزها با 
اعتراض هاي بسياري از سوي مردم روبرو شده است. 
حتي شوراي رقابت نيز اين اقدام مخابرات را ضد رويه 
رقابتي دانس��ته بود؛ اما وزي��ر ارتباطات نظر ديگري 
در اين رابطه دارد. عيس��ي زارع پور كه برخالف وزير 
ارتباطات سابق، رابطه نسبتًا خوبي با شركت مخابرات 

دارد، در گفت وگ��و با خبرگ��زاري خانه ملت، تلويحًا 
از افزاي��ش قيمت قبض تلفن هاي ثاب��ت دفاع كرده 
اس��ت: »طي 11 و 12 سال گذش��ته تعرفه مخابرات 
افزايش پيدا نكرده است؛ بنابراين امكان توسعه وجود 
ندارد. بارها در كميسيون هاي مجلس حاضر شديم تا 
پاسخگوي اين باشيم كه چرا مخابرات حقوق پرسنل 
را پرداخت نمي كند، چرا ايثارگران را تبديل وضعيت 
نمي كن��د و… . هزينه هاي مخاب��رات افزايش پيدا 
كرده، اما درآمدها و تعرفه هاي آن طي 10 سال ثابت 
مانده اس��ت.« وي با بيان اينكه 10 هزار تومان براي 
شهرستان، 15 هزار تومان براي مركز استان و 20 هزار 
تومان نيز براي تهران آبونمان در نظر گرفته شده است، 
اظهار داشت اين رقم حداقل كاركرد است: »فردي كه 
پيش از اين در تهران 30 هزار تومان پول تلفن پرداخت 
مي كرده اس��ت، هنوز نيز 30 ه��زار تومان مي پردازد 
و مبلغ اضاف��ه اي نمي دهد. همچنين ف��ردي كه در 
شهرستان تاكنون 10 هزار تومان پول تلفن مي داده، 
هنوز ني��ز 10 هزار تومان مي دهد، اما فردي كه كمتر 
از اين اعداد اس��تفاده كند، حداقل مبلغ از وي گرفته 
مي شود. هزينه نگهداري هر خط تلفن براي مخابرات 
بيش از 25 تا 30 هزار تومان است و از آنجا كه مخابرات 
نمي توان��د اين رقم را تأمين كند، امكان توس��عه هم 
وجود ندارد. اين شركت اكنون در تهران نمي تواند خط 
تلفن واگذار كند و امكان پرداخت حقوق پرسنل خود 

را ندارد.« زارع پور تأكيد كرد اگر منابع مالي مخابرات 
تأمين نشود، اين ش��ركت عماًل ورشكست مي شود، 
موضوعي كه بر ساير اپراتورها نيز تأثير مي گذارد: »از 
آنجا كه اپراتورهاي ديگر از مخابرات سرويس دريافت 

مي كنند، آنها هم با مشكل روبرو مي شوند.«

   وزارت ارتباطات 
متولي تعرفه گذاري است

وي با بيان اينكه وزارت ارتباطات متولي تعرفه گذاري 
است، به تأييد افزايش تعرفه مخابرات در ستاد تنظيم 
بازار اش��اره كرد و گفت: »ش��وراي رقابت با مخابرات 
اختالف حقوقي دارد و موضوعات پيش آمده ارتباطي 
با اين مباحث ندارند. ما براساس مصوبه شوراي رقابت 
اي��ن تصميم را گرفتيم؛ زيرا تلفن انحصاري اس��ت و 
ش��وراي رقابت بايد درباره آن اظهار نظر كند. شوراي 
رقابت در خرداد ماه س��ال گذشته دس��تورالعملي را 
تصويب و چارچوبي را براي نرخ گذاري مخابرات تعيين 
كرد. ما نيز براساس اين چارچوب قيمت گذاري كرديم. 
شوراي رقابت اكنون معتقد است اين مصوبه مربوط 
به سال 1400 بوده و اين موضوع براي امسال بايد در 
شورا بررسي مي شد كه اين موضوع نيز قابل حل است.« 
وزير ارتباطات تأكيد كرد مخابرات براي توسعه و ارايه 
سرويس بهتر به مردم نيازمند منابع است؛ اين منابع را يا 
دولت بايد تأمين كند يا از طريق افزايش درآمدهاي اين 

شركت تأمين شود. او راه حل اول را غير عملي دانست 
و گفت: »مخابرات ش��ركتي خصوصي بوده و واگذار 
شده است و بايد بتواند هزينه هاي خود را تأمين كند.«

   مخابرات و ۱۰۰۰ ميليارد تومان الوصولي
در اين مدت البته ش��ركت مخابرات هم تالش هاي 

زيادي براي افزايش تعرفه تلفن ثابت كرده است. 
محمدرضا بيدخام سخنگوي اين شركت، با بيان اينكه 
براي تحقق نوسازي شبكه مخابرات كشور به منظور 
خدمت رساني شايسته به مشتريان، منابع مالي الزم 
است تا با حمايت از مجموعه مخابرات، حوزه ارتباطات 
كشور به سمت خدمات مبتني بر اقتصاد ديجيتال و 
فيبر نوري حركت كند، اظهار كرد: اگر مخابرات نتواند 
سرويس دهي مناسب و مطلوب داشته باشد، بسياري 
از صنايع و كارخانجات تجهي��زات مخابراتي با خطر 
از دس��ت دادن درآمد خود روبرو مي شوند. مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل شركت مخابرات ايران افزود: 
اكنون كارخانجات توليد فيبر و كابل سازي با 20درصد 
ظرفيت كار مي كنن��د و اگر مخابرات نتواند به عنوان 
بزرگ ترين مشتري اين صنايع، سرويس دهي مناسب 
داشته باشد، بسياري از اين كارخانجات با توقف توليد و 
حتي بيكاري كاركنان مواجه مي شوند. وي با بيان اينكه 
مشتريان هم در حوزه تلفن ثابت و هم ديتا بايد پايداري 
شبكه را احساس كنند، گفت: عدم وجود منابع مالي 
الزم براي توسعه بازسازي شبكه و سرقت كابل هاي 
مخابراتي از مشكالت موجود است. بيدخام گفت: در 
حال حاضر حدود 1000 ميليارد تومان الوصولي در 
شركت داريم، با توجه به تورم و افزايش حقوق پرسنل 
و ميزان زيادي از درآمد صرف منابع انساني مي شود كه 
اگر اين منابع تامين نشود، مشكالت مربوط به كاركنان 
ادامه مي يابد. وي تاكيد كرد: شركت مخابرات اگر به 
اينجا رس��يده به واسطه زحمات و تالشهاي عزيزان 
بازنشسته است، برند شركت مخابرات قديمي ترين 
برند ارتباطي كشور است كه اگر ارتقاء و توسعه پيدا 
كرده به واس��طه اين عزيزان بوده و مطالبات قانوني 
آنها قطع به يقين بايد پرداخت ش��ود و هيات مديره 
مصوبات خوبي در اين زمين��ه دارد كه اميدواريم با 
تامين منابع الزم اين امر محقق شود.  بيدخام گفت: 
مصوبه مجلس شوراي اس��المي مبني بر استخدام 
ايثارگران ش��اغل در ارگان ها و سازمان ها از اهميت 
زيادي برخوردار است و در صورت تامين منابع مالي 

موردنياز از سمت دولت اين امر محقق مي شود.
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معيار حمايت از شركت هاي 
خالق و دانش بنيان آسيب ديده

مدير تسهيالت و خدمات اهرمي صندوق نوآوري و 
شكوفايي درباره جزييات كسب و كارهاي آسيب ديده 
گفت: به دانش بنيان ها تا سقف 10 ميلياردتومان و به 
شركت هاي خالق تا 300 ميليون تومان تسهيالت 
اعطا مي شود. مهرداد خليلي، در گفت وگو با مهر گفت: 
شركت هايي كه كسب و كار اينترنتي و پلتفرمي مانند 
آموزش هاي مج��ازي، خريد و فروش هاي آنالين و... 
داش��تند طبيعتًا در يكي دوماه اخير دچار آس��يب 
شدند.وي گفت: صندوق نوآوري و شكوفايي براساس 
رسالتي كه دارد براي اين شركت هاي دانش بنيان و 
خالق تسهيالتي در نظر گرفته است كه با دستورالعمل 
خاصي اين تسهيالت حمايتي را با نرخ هاي مناسبي 
در اختيار ش��ركت ها قرار مي دهد. مدير تسهيالت 
و خدم��ات اهرمي صن��دوق نوآوري و ش��كوفايي با 
بيان اينكه اين تسهيالت ش��امل حال شركت هاي 
دانش بنيان و همچنين خالق مي شود، گفت: بر اساس 
معيار و مالك ميزان آسيب هاي وارد شده طي يكي 
دوماه اخير از اين شركت ها حمايت و تسهيالت ارايه 
مي شود. وي درباره كسب و كارهاي آسيب ديده در 
شركت هاي دانش بنيان گفت: معيار بررسي آسيب 
دانش بنيان ها كه كسب و كار اينترنتي و پلتفرم داشتند 
اين است كه اگر تعداد كاربر آنها در مهرماه نسبت به 
مردادماه 20 درصدكاهش داشته باشد مي توانند از 
اين تس��هيالت بهره ببرند. وي افزود: همچنين افت 
حجم ترافيك معيار آس��يب ديدگي ب��راي دريافت 
اين تسهيالت خواهد بود. خليلي درباره شركت هاي 
خالق خاطرنش��ان كرد: آس��يب هاي وارد ش��ده به 
شركت هاي خالق با هماهنگي دبيرخانه اين شركت ها 
در معاونت علمي مورد بررسي قرار مي گيرد تا بر اين 
اس��اس مورد حمايت قرار بگيرند. مدير تسهيالت و 
خدمات اهرمي صندوق نوآوري و ش��كوفايي گفت: 
حداكثر تس��هيالت براي شركت هاي دانش بنيان تا 
س��قف 10 ميليارد تومان و براي شركت هاي خالق 
300 ميليون تومان اس��ت. به گفته وي، تأمين مالي 
شركت هاي دانش بنيان توسط بانك ها و شركت هاي 
خالق از طريق صندوق هاي پژوهش و فناوري انجام 
مي گيرد. وي گفت: سود تسهيالت براي شركت هاي 
دانش بنيان 12 درصد و براي ش��ركت هاي خالق ۹ 
درصد اس��ت. خليلي گفت: همچنين در نظر داريم 
پرداخت ها يك مرحل��ه اي و از دو طريق انجام گيرد. 
شركت هاي دانش بنيان از طريق صندوق نوآوري و 
شكوفايي و شركت هاي خالق از طريق صندوق هاي 
پژوهش و فناوري اين تسهيالت را دريافت مي كنند. 
مدير تسهيالت و خدمات اهرمي صندوق نوآوري 
و شكوفايي گفت: موارد بانكي تنفس و بازپرداخت 
12 ماهه براي شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفته 

شده و شركت هاي خالق 3 ماه تنفس دارند.

اليك كردن پست هاي غيرقانوني 
در چين جريمه دارد

كاربران اينترن��ت چين به زودي ب��راي اليك كردن 
پس��ت هاي غيرقانوني يا مخرب مس��وول ش��ناخته 
مي شوند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، 
درهمين راستا ناظر اينترنت چين قانونگذاري درباره 
فضاي س��ايبري را س��ختگيرانه تر كرده اس��ت. اين 
درحالي اس��ت كه در ميانه افزايش خشم عمومي به 
دليل سياست هاي س��ختگيرانه كوويدصفر مقامات 
س��عي دارند مخالفت هاي عمومي با اين اقدمات را در 
فض��اي آنالين كنترل كنند. قواني��ن جديد كه از 15 
دس��امبر 2022 ميالدي اجرايي مي شوند بخشي از 
يك دستورالعمل تازه هستند كه اداره فضاي سايبري 
چين )CAC( منتشر كرده است. CAC تحت نظارت 
سازمان »كميسيون مركزي امور فضاي سايبري« با 
رياست شي جين پينگ )رييس جمهور چين( فعاليت 
مي كند. قوانين جديد كه اخيراً توجهات در شبكه هاي 
اجتماعي را به خود جلب كرده در حالي اجرايي مي شوند 
كه طي هفته هاي گذشته موجي از خشم عمومي درباره 
سياس��ت هاي كوويدصفر چين را در بر گرفت. در اين 
كشور هزاران معترض در شهرهاي مختلف تجمع كردند 
و خواستار پايان يافتن محدوديت هاي مذكور شدند. در 
اين ميان كاربران اينترنتي نيز اسكرين شات هايي از 
محتواي مربوط به اعتراضات را ثبت و حفظ مي كنند 
و براي اجتناب از سانسور در پيام هايشان با ارجاعاتي 
رمزگذاري ش��ده به اين اعتراضات اش��اره مي كنند. 
درهمين راستا مقامات چين سعي دارند فضاي سايبري 
را كنترل كنند. به هر روي قانون جديد نسخه آپديت 
شده از قانوني است كه در سال 201۷ ميالدي منتشر 
ش��د. در قانون جديد اشاره ش��ده اليك و انواع ديگر 
كامنت هاي پس��ت هاي عمومي بايد قانونمند شوند. 
حس��اب هاي كاربري عمومي بايد به طور فعال همه 
كامنت هاي زير پستش��ان را رصد كنند. البته در اين 
قوانين ذكر نشده چه نوع محتوايي غيرقانوني يا مخرب 
تلفي مي ش��ود. طبق قانون مذكور تمام س��ايت هاي 
آنالين ملزم هستند قبل از آنكه به كاربران اجازه دهند 
پس��تي را اليك كنند يا براي آن كامنت بگذارند، بايد 
هويت آنها را احراز كنند. كاربران بايد با هويت واقعي 
خود، شماره موبايل يا ش��ماره تأمين اجتماعي شأن 
احراز هويت شوند. پلتفرم هاي آنالين نيز بايد يك تيم 
مخصوص اديت براي رصد، گزارش دهي يا حذف محتوا 
ايجاد كنند. سايت ها به خصوص بايد كامنت ها درباره 
اخبار را قبل از انتشار بررسي كنند. تمام پلتفرم هاي 
آنالين ملزم هستند سيس��تم اعتبار سنجي براي 
كاربران براساس اليك ها و كامنت هاي آنان ايجاد 
كنند. كاربران با اعتبار ضعيف به فهرس��ت س��ياه 
افزوده مي شوند و از استفاده از پلتفرم يا ايجاد حساب 
كاربري جديد منع خواهند شد. البته تحليلگران 

اجرايي شدن اين قانون را زير سوال برده اند.

عيسيزارعپور:اگرمنابعمخابراتتأميننشود،ورشكستميشود

وزير ارتباطات از افزايش تعرفه تلفن ثابت حمايت كرد

شركت مديريت پسماند شهرداري هاي شهرستان های شاهين شهر و ميمه، خميني شهر و برخوار در نظر دارد عمليات جمع آوري مواد قابل بازيافت شهرهای 
دولت آباد، گزبرخوار، خورزوق، حبيب آباد، دس�تگرد، کمشچه، ميمه، وزوان و گرگاب را به مدت يک سال از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد 
مزايده، به اشخاص حقوقی واجد صالحيت و دارای سابقه کار مرتبط، با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir و با 

شماره ثبت در سامانه 5001093451000002 به صورت الکترونيکی واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت: 1401/09/08                                                    مهلت دريافت اسناد مزايده: 1401/09/17

تاريخ بازديد تا: 1401/09/27                                                                         آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: 1401/09/27 ساعت 14:30
زمان باز گشايی: 1401/09/27 ساعت 15                                  زمان اعالم به برنده : 1401/09/28

ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامی است:
1- کليه مراحل برگزاری مزايده  از دريافت و تحويل اس�ناد فراخوان تا بازگش�ايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2-کليه اطالعات مورد مزايده و شرايط در برد اعالن عمومی سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3-عالقه مندان به شرکت در مزايده می بايست جهت  ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( با شماره ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيبانی و راهبردی سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه www.setadiran.ir(( بخش » ثبت نام/پروفايل مزايده گر« موجود است.
4-جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن شرکت مديريت پسماند 45290800 داخلی 108 تماس حاصل فرماييد.

شناسه آگهي : 1418859 
نوبت دوم آگهی  مزايده

شركت مديريت پسماند شهرداري هاي شهرستان های شاهين شهر و ميمه، خميني ش�هر و برخوار در نظر دارد واگذاری عمليات های ذيل را به مدت سه سال از طريق 
مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، به اشخاص حقوقی واجد صالحيت و دارای سابقه کار مرتبط، با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( 

به نشانی www.setadiran.ir و با شماره ثبت در سامانه 5001093451000001 به صورت الکترونيکی واگذار نمايد.
1- عمليات جمع آوری و فروش مواد قابل بازيافت مجتمع بازيافت، پردازش و توليد کود

2- اجاره 1000 متر مربع  از سوله شماره 3  مستقر در مجتمع بازيافت ، پردازش و توليد کود صرفًا جهت راه اندازی و بهره برداری خطوط صنايع تبديل نايلون با ظرفيت 6 تن در روز  
زمان انتشار در سايت: 1401/09/08                                                    مهلت دريافت اسناد مزايده: 1401/09/17

تاريخ بازديد تا: 1401/09/27                                                                          آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: 1401/09/27 ساعت 14:30
زمان باز گشايی: 1401/09/28 ساعت 15                                  زمان اعالم به برنده : 1401/09/29

ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامی است:
1- کلي�ه مراحل برگ�زاری مزايده  از دريافت و تحويل اس�ناد فراخ�وان تا بازگش�ايی پاکت ها از طريق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونيکی دولت )س�تاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2-کليه اطالعات مورد مزايده و شرايط در برد اعالن عمومی سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3-عالقه مندان به شرکت در مزايده می بايست جهت  ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( با شماره ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيبانی و راهبردی سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه www.setadiran.ir(( بخش» ثبت نام/پروفايل مزايده گر« موجود است.
4-جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن شرکت مديريت پسماند 45290800 داخلی 108 تماس حاصل فرماييد.

شناسه آگهي :1418841
نوبت دوم آگهی  مزايده

اداره آموزش و پرورش ناحيه يک قم در نظر دارد دو دس�تگاه ترانس برق با مشخصات ذيل واقع درهنرستان قدس 
واگذار نماييد ، متقاضيان می توانند جهت دريافت برگه ش�رايط مزايده و بازديد ترانس ها ازتاريخ انتشار آگهی به 
مدت 5 روز به نشانی جنب ميدان بسيج مراجعه نموده و يا جهت کسب اطالعات بيشتربا شماره تلفن 09123513706 

تماس حاصل نمايند ، ضمنا هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.
٭ترانس مارک ايران ترانسفور ) با امتياز زيمنس و ترافويونيون آلمان ( ساخت ايران سال ساخت 1354 با قدرت اسمی 

    I7540751  شماره  ONAN 630 و ولتاژ اسمی 20 کيلو ولت و نوع خنک کننده KVA
قيمت مزايده : 1/750/000/000 ريال )يک ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال(

٭ترانس مارک ايران ترانسفور ) با امتياز زيمنس و ترافويونيون آلمان ( ساخت ايران سال ساخت 1354 با قدرت اسمی 
  I7540752  شماره  ONAN 630 و ولتاژ اسمی 20 کيلو ولت و نوع خنک کننده KVA

  قيمت مزايده : 1/750/000/000 ريال )يک ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال(

شناسه آگهي : 1417465
نوبت دوم

جمهوري اسالمي ايران
وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم
اداره آموزش و پرورش ناحيه يك قم

آگهی  مزايده

شركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد لوله پلی اتيلن مورد نياز  خود جهت اجرای پروژه های گازرسانی استان سيستان و بلوچستان را به شرح  ذيل و با مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهاي 
شركت ملي گاز ايران ) IGS-M-PL-014-1)3( - Oct. 2015( و مورد تأييد بازرسي فني شركت گاز استان خراسان جنوبي از بين سازندگان و يا تأمين كنندگان ذيصالح خريداري نمايد ، بدين منظور از كليه شركتهاي سازنده و يا 
تأمين كننده كه توانايي تأمين کاالی مذکور و تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را دارند دعوت مي نمايد جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان 

)20010۹1444000110( مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
تذكر : هيچ يک از توليد کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی ديگر به عنوان نماينده نبوده ، در غير اينصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود. 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بيرجند- سايت اداري- بلوار پيامبر اعظم )ص(- ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- امور قراردادها- 
کدپستی : ۹۷1۹866838 - تلفن :  323۹2000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523

محل تأمين اعتبار پيمان : اعتبارات سرمايه اي )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه-طرحهاي غيرعمراني( شركت گاز استان سيستان  و بلوچستان
موضوع مناقصه : خريد 330.000 متر لوله پلي اتيلن در سايزهاي63 ) 250.000متر(  و160 )80.000 متر(  ميليمتري )تقاضاي شماره 0132011( 

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت5065۹ ه- مورخ 13۹4/0۹/22- مبلغ تضمين 15.000.000.000 ريال )پانزده ميليارد ريال( 
شرايط مناقصه گران :

. داشتن شخصيت حقوقي و مجوز توليد ، تهيه و يا فروش از مراجع ذيصالح
. توانايي ارائه انواع ضمانت نامه بانكي طبق ضوابط كارفرما

. داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالي متناسب با قرارداد
. توانايی رعايت استانداردهای شرکت ملی گاز ايران

. ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 1400 و يا حداقل سال 13۹۹ توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .
. ارائه ايران كد كاال الزامي است.

تذکر  : مطابق بند الف ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور و حمايت از کاالی ايرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ايرانی ثبت شده در فهرست توانمنديهای مندرج در سامانه توانيران مجاز است .
برنامه زماني مناقصه :

. مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی: از تاريخ 1401/0۹/14 لغايت ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1401/0۹/21
. آخرين مهلت بارگذاري اسناد ارزيابی کيفی بر روي سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/05

. اعالم نتايج ارزيابي كيفي :  1401/10/13
. مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ1401/10/13 لغايت ساعت 08:30روز شنبه مورخ 1401/10/1۷

. آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه بر روي سامانه ستاد : ساعت 08:30روز  سه شنبه مورخ 1401/10/2۷
. زمان و مكان بازگشايي پاكات الف و ب: ساعت 0۹:00 روز سه شنبه مورخ 1401/10/2۷ - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي

. زمان و مكان بازگشايي پاكات ج : پس از ارزيابی فنی بازرگانی پيشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرايط در تاريخ 1401/11/02 در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است 
تاريخ و مكان اعالم شده جهت گشايش پاکات مالي قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها امكان تغيير وجود خواهد داشت ، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها مورد تائيد قرار 

گيرد به صورت كتبي اقدام خواهد نمود.
با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکات از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد ،  هر يک از 

مناقصه گران جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه ، بايستی اسناد را تا آخرين مهلت ذکر شده در آگهی از طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذاری نمايند . 
مناقصه گران مي بايست اسناد مناقصه را پس از بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت تا قبل از شروع جلسه كميسيون مناقصات بصورت فيزيكي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبي نمايند .

اين آگهي در سايتهاي  http://iets.mporg.ir  ، www.shana.ir    ، www.nigc-skgc.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤيت مي باشد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
)مناقصه عمومي و  دو مرحله اي شماره  53۱33۰69( شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان خراسان 
جنوبي)سهامي خاص(

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

نوبت دوم

شناسه آگهي :1419454

دانشگاه علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربايجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی 
واگذاری  امور تغذيه بيمارستان های عباسی و حضرت فاطمه )س( شهرستان مياندوآب را از طريق سامانه 

تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir  برگزار نمايد. 

شماره آگهی مناقصه :  ۱4۰۱/47/۱۰۱962 مورخه : ۱4۰۱/۰9/۱2       )تغذيه -  بيمارستان شهيد عباسی مياندوآب(

فراخوان مناقصات عمومی
 يک مرحله ای

شناسه آگهي : 1421191

تاريخ انتشار مناقصات در سامانه :  تاريخ 1401/09/15 می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصات )دانلود( از سايت :  مورخه 1401/09/15  لغايت  1401/09/20

مهلت زمانی ارائه مدارک :  ساعت 16:00  مورخه 1401/09/30 
)مهلت زمانی انجام بارگذاری مدارک شرکت در مناقصات در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت و تحويل پاکت »الف« به حراست 

دانشگاه(
تاريخ بازگشايی پاکت ها :  ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1401/10/3 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت ها :
آدرس : اروميه- بلوار رسالت - انتهای کوی اورژانس - ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربايجان غربی

تلفن تماس : 044-31937149 

شماره آگهی مناقصه :  ۱4۰۱/47/۱۰۱97۰ مورخه : ۱4۰۱/۰9/۱2       )تغذيه-  بيمارستان حضرت فاطمه )س( مياندوآب(

امور قراردادها، مناقصات و مزايدات دانشگاه  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي



تعادل|
طبق بررسي هاي انجام شده، مهم ترين عامل زياندهي 
فزاينده خودروس��ازان و افت كيفي��ت محصوالت، 
سياس��ت قيمت گذاري دس��توري خودرو است كه 
از س��ال ۱۳۹۱ دامن اين صنعت را گرفته اس��ت. به 
همين منظور، در يك گزارش پژوهش��ي براي بهبود 
شرايط رقابت و زمينه س��ازي جهت حذف سياست 
قيمت گذاري دس��توري، راه حل هاي عملياتي را در 
چهار حوزه »حضور دولت در مديريت خودروسازي«، 
»رقابت گذاري«، »حذف قيمت گذاري« و »افزايش 
كيفيت خودروها« به سياس��ت گذار پيشنهاد شده 
اس��ت. به اين ترتيب براي افزايش رقابت در صنعت 
خودروس��ازي كش��ور، دولت بايد سهام شركت هاي 
تابعه خود، حداقل در يكي از دو قطب خودروس��ازي 
كش��ور )ايران خودرو و س��ايپا( را به صورت كامل به 
بخش خصوصي واگذار كند و ب��ه هيچ نحوه در حق 
رأي و حق جريان نقدي آن نفوذي نداش��ته باش��د. 
هم زمان در ب��ازه اي ١٠ س��اله، تعرف��ه خودروهاي 
وارداتي به صورت پله اي به ميانگين قيمت منطقه )۵ 
درصد( برسد. در اين بازه ١٠ ساله، خودروسازان بايد 
قدرت رقابت پذيري و استانداردهاي خود را به سطح 
خودروس��ازان جهاني نزديك كنند. نهاد تنظيم گر 
نيز بايد با ارايه تنفس در سال هاي ابتدايي، به تدريج 
استانداردهاي سختگيرانه تر و مطابق استانداردهاي 
جهاني را براي خودروهاي توليد داخل الزامي كند. براي 
واردات خودرو نيز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزي 

نزد خود را براي واردات خودرو استفاده كنند.

    صورتحساب زيان و بدهي خودروسازان
در پژوهشي كه از سوي اتاق بازرگاني تهران و با همكاري 
انديشكده كسب وكار شريف انجام شده است، آسيب هاي 
ناشي از قيمت گذاري دستوري هشت گروه كااليي مورد 
بررسي و تحليل قرار گرفته است و محققان و كارشناسان 
اقتصادي اين مطالع��ات، راهكارهايي را نيز براي نحوه 
خ��روج از قيمت گذاري ها با هدف بهب��ود بهره وري و 
بدون آسيب وارد شدن به اقشار كم درآمد ارايه كرده اند.

تحليل گران انديشكده كسب وكار شريف گزارش خود را 
با ترسيم وضعيت كنوني صنعت و بازار خودرو آغاز كرده 
و در اين بخش آورده اند: سال هاس��ت مردم و مشتريان 
بازار خودرو از وضعيت موجود ناراضي هستند. از سويي 
با وجود تحريم ه��ا و ناكارآمدي هاي مديريتي، به علت 
تورم، متوس��ط قدرت خريد مردم كاهش يافته و تهيه 
خودرو براي بس��ياري افراد مش��كل و چه بسا ناممكن 
ش��ده و از سويي ديگر كيفيت خودروهاي توليد داخل 
از س��طح انتظارات مشتريان پايين تر است. همچنين، 
تعيين اس��تانداردهاي جديد براي خودروهاي داخلي 
در سال هاي اخير، موجب از دور خارج شدن مدل هاي 
مختلف گروه خودرويي، مانند پرايد ش��ده اس��ت و در 
عين حال، سطح اس��تاندارد خودروهاي ايراني شامل 
ايمني، آاليندگي، استهالك و… از خودروهاي متوسط 
وارداتي، همچنان بسيار پايين تر است.در اين گزارش 
آمده اس��ت: در حالي كه ً وضعيت فعلي فضايي نسبتا 
انحصاري براي خودروس��ازان داخلي به وجود آورده، 
ولي واقعيت آن اس��ت كه از شرايط فعلي نه خودروساز 
راضي است و نه مشتري نهايي. در عين حال كه توليد 
خودرو براي خودروسازان تبديل به امري زيانده شده، 
مشتريان نيز مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتي هستند. 
در صورت هاي مالي سه خودروسازبزرگ كشور )ايران 
خودرو، سايپا و پارس خودرو(، تا پايان سال ١٣٩٩، بيش 
از ٩٠ هزار ميليارد تومان زيان انباشته محقق شده است. 
در پايان سال ٩٩ شركت ايران خودرو ٩٣۵۵٧ ميليارد 
تومان بدهي )تلفيقي( محقق كرده است. اين در حالي 
اس��ت كه اين ش��ركت تنها ۵١١٣۵ ميليارد تومان در 
سمت راس��ت ترازنامه خود به عنوان دارايي )تلفيقي( 
دارد. شركت سايپا نيز با بدهي ٧۵٣۴٧ ميليارد توماني 
)تلفيقي( خ��ود، تنها ۴۴٢٠۵ ميلي��ارد تومان دارايي 
)تلفيق��ي( دارد. ادام��ه روند قيمت گذاري دس��توري 
فعلي، موجب مي شود تا عالوه بر ريشه دارترشدن زيان 
انباشته خودروسازان، در سال هاي آينده حتي با فرض 
برداشته شدن تحريم ها و بهبود روند توليد، زمان اجراي 

طرح هاي توس��عه اي احتمالي به بهاي بهبود شرايط 
ترازنامه اي حداقل به مدت چند سال به تعويق بيفتد. 
اين مطالعه در ادامه به اين مس��اله اشاره مي كند كه در 
٢۵ سال گذشته رش��د شاخص بهاي ساخت متوسط 
در صنعت از رشد شاخص قيمت وسايل نقليه موتوري 
بسيار بيش��تر بوده و اين موضوع نشان مي دهد قيمت 
وسايل نقليه در مقابل هزينه هاي خودروسازان بسيار 
كمتر افزايش يافته است. با ورود شوراي رقابت به فضاي 
قيمت گذاري خودرو ك��ه مصادف با جهش ارزي اوايل 
دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر ش��د و سركوب قيمت خودرو 
از سال ٩۶ مقارن با آغاز زياندهي ساالنه صنعت خودرو 
شد. جهش مجدد ارز كه با خروج امريكا از برجام در اواخر 
سال ٩۶ آغاز شد، اوضاع را براي خودروسازان بحراني تر 
كرد. اين گزارش در ادامه به وضعيت واردات نيز پرداخته 
اس��ت: به علت كمبود مناب��ع ارزي، واردات خودرو نيز 
بسيار محدود شده و خودروهاي وارداتي موجود در بازار 
به علت تعداد كم و فزوني تقاضا بر عرضه، به چند برابر 
قيمت رقابتي خود در بازارهاي منطقه و بسيار بيشتر از 
قيمت تمام شده خريد، پس از احتساب تعرفه هاي ٨۶ 
درصدي واردات، به فروش مي روند. در بخش ديگري از 
اين گزارش آمده است كه افزايش قيمت ارز و نهاده هاي 
توليد در دو دهه گذشته، هزينه هاي ساخت خودرو در 
كشور را بسيار باال برده است؛ اما درآمد خودروسازها به 
همان نسبت افزايش نيافته و اين موضوع موجب زيانده 
شدن خودروسازهاي بزرگ از ابتداي دهه ٩٠ به اين سو 
شده اس��ت. گرچه ضعف بهره وري، ريخت وپاش هاي 
مالي و بي تدبيري هاي مديريتي همگي در مش��كالت 
چند دهه خودروسازي كشور نقش داشته اند، ولي علت 
اصلي عدم تناسب افزايش درآمدها به نسبت هزينه هاي 
خودروسازها و زيانده ش��دن آنها در يك دهه گذشته 

سياست قيمت گذاري دستوري بوده است.

    راه حل هاي حذف قيمت گذاري 
دستوري

از منظر تاريخي، صنعت خودروسازي كشور هيچگاه 
مزيت رقابتي نسبي براي فعاليت در بازارهاي منطقه اي و 
جهاني نداشته است. مهم ترين عامل موفقيت و سوددهي 
باالي خودروسازي در جهان، تيراژ توليد است. در دهه 
٨٠ شمس��ي، خودروسازي كش��ور با شيب مناسبي 
توانس��ت تيراژ توليِد ٣۵٠ هزار دستگاهي در سال، در 
ابتداي اين دهه را در سال ٩٠ به توليِد بيش از ١ ميليون و 
٧٠٠ هزار دستگاه در سال برساند. با افزايش توليد در اين 
دهه اميد آن مي رفت تا خودروسازي كشور ضمن افزايش 
سطح توليد به بيش از ٢ ميليون دستگاه در سال، جايگاه 
مناسبي از منظر سوددهي و تسخير بازارهاي منطقه اي 

به دس��ت آورد. وقوع تحريم هاي هس��ته اي و ش��وك 
ارزي در ابتداي دهه ٩٠ موجب شد سمت هزينه هاي 
عملياتي خودروسازان در ترازنامه هايشان متورم شود.  
از س��وي ديگر، با ورود همزمان شوراي رقابت به عرصه 
قيمت گذاري دستوري، درآمد خودروسازان، متناسب 
با هزينه هايش��ان، افزايش پيدا نكرده است. در فضاي 
انحصاري فعلي خودروسازي كشور، آزادسازي قيمت ها 
به تنهايي ضمانت كننده انتفاع مصرف كنندگان نهايي 
نيست. در شرايطي كه انحصار يك يا دوجانبه و احتمال 
تباني بنگاه ها وج��ود دارد، قيمت گذاري آزادانه حالت 
بهينه براي تمام ذينفعان نيس��ت. برداشتن سياست 
قيمت گذاري دس��توري در صنعت خودرو مس��تلزم 
رقابتي شدن فضاي اين صنعت اس��ت. بدين منظور، 
اقدامات زير در هر ي��ك از حوزه ها و به صورت ترتيبي 

پيشنهاد مي شود. 
حضوردول�تدرمديريتخودروس�ازيها:بايد 
سهام شركتهاي وابسته به دولت، شامل سهام سازمان 
گسترش و نوسازي ايران و ساير شركت هايي كه به هر 
نحو، دولت در آنها، صاحب حق رأي يا حق جريان نقدي 
اس��ت، حداقل در يكي از دو قطب بزرگ خودروسازي 
كشور )ايران خودرو يا سايپا( به صورت كامل به بخش 
خصوصي واگذار شود و دولت كوچك ترين نفوذي در 
انتصابات و تصميمات آن نداش��ته باش��د. با اين اقدام، 
خودروسازي كشور، دستكم از تك قطبي، به دوقطبي 
حركت خواهد كرد و فضاي رقابتي به سمت بيشتركردن 

منافع مصرف كنندگان نهايي سوق پيدا خواهد كرد.
افزايشرقابت:مي توان از ظرفيت منابع ارزي موجود 
نزد مردم، جهت واردات خودرو اس��تفاده كرد. طبق 
آمار موجود، ميزان مناب��ع ارزي نزد مردم بين ٢۵ تا 
٣٠ ميليارد دالر برآورد مي شود كه مي توان از ظرفيت 
آن براي واردات خودرو استفاده كرد. به همين منظور، 
به ش��كل موازي با خروج دولت از خودروس��ازي ها، 
محدوديت هاي وارداتي نيز بايد به شكل دفعي برداشته 
شود و در فرآيندي تدريجي به شكل پله اي در ١٠ سال، 
ميانگين تعرفه واردات از ٨۶ درصد فعلي به ميانگين 
كشورهاي منطقه مانند عربستان سعودي، تركيه و 

امارات )حدود ۵ درصد( برسد. 
قيمتگ�ذاري: پ��س از ايجاد فض��اي رقابتي در 
صنعت خودروسازي، شوراي رقابت به عنوان بازوي 
تنظيم گر دستگاه حاكميت مي تواند به صورت كامل 
از قيمت گذاري دس��توري محص��والت خودرويي 

خارج شود.  
كيفيتخودروها: با افزايش رقابت و تس��هيل ورود 
خودروهاي خارجي به كشور، خودروسازهاي داخلي نيز 
به ناچار ناگزير به بهبود كيفيت محصوالت خود خواهند 

شد. نقش نهادهاي تنظيم گر مانند سازمان استاندارد، 
بايد بازنگري تدريجي در استانداردهاي فعلي و نزديك 
كردن استانداردها به سمت نمونه هاي موفق بين المللي 
باشد.  همزمان با اتخاذ سياست هاي فوق، جهت بهبود 
شرايط خودروس��ازان، كنترل بازار، ارتقاي شفافيت و 
حذف رانتهاي احتمالي موارد زير پيش��نهاد مي شود. 
۱. تمهيد امكان تأمين مالي با مشاركت هاي مردمي از 
روش هاي نوين و موثر، همچون صندوق پروژه و صكوك 
اسالمي ضمن كمك به تأمين مالي خودروسازان، فشار 
از روي نظام بانكي كش��ور جهت ارايه تسهيالت به اين 
صنعت را كم مي كن��د. 2. در صورت رف��ع تحريم ها و 
برقراري مجدد روابط تجاري با كش��ورهاي پيشرو در 
خودروسازي )مانند چين، فرانسه و كره جنوبي( امكان 
همكاري هاي مش��ترك خودروس��ازان با شركتهاي 
خارجي در قالب انتقال تكنولوژي، س��رمايه گذاري و 
خريد سهام شركت هاي ايراني توسط سرمايه گذاران 
خارجي و تأس��يس خط��وط توليد و مونت��اژ در ايران 
بررس��ي گردد.  ۳. با توجه به محدوديت ه��اي ارزي و 
كمبود منابع بانك مرك��زي، براي ذخاير ارزي ايرانيان 
مقيم خارج، واردات بدون انتقال ارز به همراه مشوق هاي 
تعرفه اي مي تواند به تنظيم بازار، رضايت مشتري، تنوع 
محصول و تا حدي توسعه صنعت كمك كند. ۴. اصالح 
قوانين حاكميت شركتي و تبيين شيوه هاي مواجهه با 
سهامداري متقابل و ساختارهاي اليه اي سهامداري و 
مديريت تعارض منافع آن مي تواند در افزايش شفافيت 
صنعت و كاه��ش رانت هاي احتمالي كمك ش��اياني 
نمايد.۵. اس��تفاده از ابزارهاي مالي مانند تأمين مالي 
زنجيره تأمين )finance chain supply( مي تواند 
بخشي از مشكالت مربوط به تأمين سرمايه در گردش 
قطعه س��ازان را برطرف نمايد.۶. به منظور بهينه شدن 
قراردادهاي تأمين و جلوگيري از ايجاد رانت و فساد، الزم 
است اطالعات قراردادهاي تأمين از سوي خودروسازان 
شامل نوع قطعه، تيراژ، قيمت و عمق ساخت داخل در 
مقاطعي در س��امانه اي تحت نظارت دولت قرار گيرد. 
اطالعات اين س��امانه مي توان��د در مقاطعي به صورت 
عمومي انتشار يابد و در صورت ادعاي مغايرت داده ها يا 
امكان توليد قطعات با كيفيت مشابه و هزينه پايين تر، 
موضوع توس��ط وزارت صمت پيگيري ش��ود يا ضمن 
رعايت اس��تانداردها و محدوديت هاي موجود، رقابت 
در تأمين قطعه به وجود ايد. براي اين منظور مي توان از 
تجارب صنايع ديگر مانند تهيه »ليست كوتاه« با تأييديه 
نهادهاي صنفي، وزارت صمت و بنگاه ها استفاده گردد.

7. براي عمق بخش��ي به بازار، شفافيت، جلوگيري از 
فس��اد و رانت و نيز تس��هيل خريد خودرو مي توان از 
ابزارهاي مدرن و شفاف از قبيل بورس كاال استفاده كرد. 

خبراخبار
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آغاز طرح پايش دماي ادارات 
در استان همدان

مديرعامل ش��ركت گازاس��تان هم��دان از آغاز طرح 
پايش دماي ادارات در سطح استان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي شركت گاز استان همدان، محمدصادق 
محبي نظر مديرعامل شركت گاز استان همدان اظهار 
كرد: با توجه به ورود به ماه هاي سرد سال و لزوم مديريت 
و كنترل مصرف گاز با توجه به دستورالعمل پايش مصرف 
گاز، تمام ادارات سطح استان كه دماي بيش از ۱۸ درجه 
سانتيگراد داشته باشند تذكر دريافت كرده و در صورت 
تكرار، گاز آن قطع خواهد شد.وي در ادامه با بيان اينكه 
از روز شنبه پنجم آذر۱۴0۱، طرح پايش دماي ادارات 
استان با هدف بهينه سازي مصرف گاز با مشاركت بسيج 
شركت آغاز شده است، افزود: اين طرح با تشكيل ستاد 
كنترل و نظارت، با هدف برنامه ريزي براي اجراي موثر 
طرح و ابالغ آن به واحدها و نواحي مختلف شركت گاز 
اس��تان و نظارت بر عملكرد تيم هاي بازرسي و گزارش 
اقدامات بعمل آمده درحال انجام است. مديرعامل شركت 
گاز استان همدان بيان كرد: به موجب اين طرح براي هر 
يك از نواحي و مناطق گازرساني شهر همدان بصورت 
روزانه گروه بازرس��ي با همكاري بسيج شركت در نظر 
گرفته شده كه با مراجعه به ادارات و سازمان ها و نهادهاي 
دولتي و اماكن تجاري پرمصرف اقدام به سنجش دماي 
محيطي آنها كرده و در صورت عدم رعايت دماي بيش 
از ۱۸ درجه سانتيگراد تذكر دريافت كرده و در صورت 
تكرار، گاز آن مجموعه قطع خواهد شد. محبي نظر در 
ادامه با بيان اينكه از ابتداي طرح اصالح و بهينه سازي 
موتورخانه ها با هدف كاهش هدر رفت اين سرمايه ملي 
تعداد يك هزار و ۱0۹ مشترك ثبت نام كه تعداد ۹۳۸ 
موتورخانه مورد بررسي قرار گرفت كه تعداد ۳۴۱ مورد 
موتورخانه توس��ط پيمانكاران مربوطه طبق تعهدات 
ش��ركت ملي گاز ايران مورد ارزيابي نهايي و انجام كار 
صورت پذيرفته است . محبي نظر با بيان اينكه تأسيسات 
برخي ادارات وضعيت نامطلوبي دارند و اتالف حرارتي 
آنها بسيار باالست، گفت: تا پايان فصل زمستان به صورت 
روزانه اين پايش در تمامي ادارات سطح استان ادامه دارد .

صدور مجوز ترخيص
۲۲0 خودروي وارداتي!

بر اساس درخواست وزارت صمت و مطابق مكاتبه گمرك 
مجوز ترخيص 220 دستگاه خودروي تويوتا هايس به يك 
شركت خصوصي صادر شد. مديركل دفتر واردات گمرك 
ايران در مكاتبه اي با مديركل گمرك بوشهر با توجه به 
نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، دستور 
ترخيص 220 دس��تگاه خودروي وارداتي تويوتا هايس 
را صادر كرد. در اين مكاتبه آمده اس��ت: »با توجه به نامه 
هشتم اسفندماه ۱۴00دفتر مقررات صادرات و واردات 
منضم به نامه دوم اسفندماه ۱۴00 دفتر صنايع خودرو 
و نيرو محركه وزارت صمت در خصوص 220 دس��تگاه 
خودروي ون تويوتا هايس توس��ط يك ش��ركت جهت 
آماده سازي و تجهيز و تبديل به خودروي امداد و نجات 
و خدمات شهري با رعايت دقيق مصوبات هيات وزيران 
موضوع بند )۵( مندرجات ذيل يادداشت فصل ۸7 كتاب 
مقررات صادرات و واردات با رعايت ضوابط ثبت سفارش 
و مقررات مربوطه، نسبت به مورد با رعايت كامل مقررات 
اقدام كند.« به گزارش تسنيم، فرايند ترخيص خودروهاي 
مذكور ارتباطي به مجموعه خودروهاي رسوبي قبل از سال 
۹7 نداش��ته و اخيراً وارد گمرك شده اند. ثبت سفارش 
واردات خودرو هنوز به صورت عملي باز نشده، بر اين اساس 
بايستي از سوي دستگاه هاي ذي ربط دولتي، شفاف سازي 
الزم در خصوص صدور مجوز ترخيص و ثبت سفارش اين 
خودروها كه فرايند خروج آنها از گمرك در آبانماه امسال 
انجام شده، صورت گيرد. همچنين با توجه به خصوصي 
بودن ش��ركتي ك��ه مج��وز واردات دريافت كرده 
بايستي در خصوص نكته اي كه در متن مجوز درباره 
تغيير كاربري مطرح شده، شفاف سازي انجام شود.

ورود شركت هاي ايران به بازار غنا
رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران از حضور موفق 
شركت هاي ايراني در نمايشگاه بين المللي اگروفود غنا 
خبر داد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، نمايشگاه 
بين المللي اگروفود غنا با حضور شركت هاي بين المللي 
در حوزه صنايع غذايي، كشاورزي ماشين آالت وابسته 
۸ ت��ا ۱0 آذر در آكرا، پايتخت غنا برگزار ش��د. عليرضا 
پيم��ان پاك، از حض��ور موفق ش��ركت هاي ايراني در 
پاويون جمهوري اسالمي ايران اين نمايشگاه خبر داد 
و گفت: پايون ايران توس��ط مركز تجاري ايران در غنا 
برگزار شد و مورد اس��تقبال مخاطبان قرار گرفت. وي 
ادامه داد: شركت هاي ايراني طيف وسيعي از محصوالت 
و توانمندي هاي كشور در حوزه صنايع غذايي، كشاورزي 
و ماشين آالت و ادوات كشاورزي را به نمايش گذاشتند و 
نشست هاي متعدد B2B )رو در رو( با تجار و صنعتگران 
آفريقايي داشتند. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت، 
شركت هاي ايراني همچنين در ۱۶ همايش تخصصي 
ش��ركت و به بازديد از برخي كارخانه ها و شركت هاي 
متناظر پرداختند. وي با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت 
در راس��تاي رس��الت ذاتي خود با حذف متنوع سازي 
بازارهاي صادراتي در معرفي ظرفيت هاي صادراتي كشور، 
مصمم است در معتبرترين نمايشگاه هاي بين المللي 
كشورهاي هدف مشاركت فعال داشته باشد گفت: تبادل 
هيات هاي تجاري يكي از برنامه هاي سازمان است و براي 
سال 202۳ نيز برنامه ريزي گسترده اي براي تداوم ارتباط 
با كشورهاي هدف آفريقايي از طريق مشاركت و شركت 
در ۸ رويداد نمايشگاهي صورت گرفته است. پيمان پاك 
همچنين در خصوص برگزاري نمايشگاه دروازه صادرات 
به آفريقا در استانبول و حضور شركت هاي ايراني در اين 
نمايشگاه نيز گفت: پيش بيني مي شود بيش از ۳ هزار 
تاجر و فعال اقتصادي آفريقايي در اين نمايشگاه كه از 2۶ 

تا 2۸ آذر ماه سال جاري برگزار مي شود، حاضر شوند.

اولويت نخست برنامه هفتم توسعه
فعاالن اقتص��ادي و صاحبنظ��ران بخش خصوصي 
معتقدند: برنامه هفتم توس��عه در شرايط كنوني بايد 
برگردان��دن ثبات و پايداري به كش��ور را دنبال كند و 
توس��عه را در اولويت بعدي خود ق��رار دهد. معاونت 
كميسيون ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران در نشستي 
با مس��وول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان 
برنامه وبودجه به بررسي روند تدوين برنامه هفتم توسعه 
و تشريح گزارش مركز پژوهش هاي اتاق ايران درباره 
آسيب شناسي برنامه ششم و برنامه هاي پيش از آن در 
كنار ارايه پيشنهادهاي علمي بخش خصوصي براي 
تدوين منطقي تر برنامه هفتم توسعه، پرداختند. علي 
چاغروند، معاون كميسيون ها، مجامع و شوراهاي اتاق 
ايران با اش��اره به گزارش مجلس درباره دستاوردهاي 
شش برنامه قبلي كه در حدود ۱0 درصد از آنها اجرايي 
شده اس��ت، گفت: اين آمار و اطالعات درباره وضعيت 
اجراي برنامه هاي توسعه بيانگر آن است كه متاسفانه 
به جاي برنامه، كتابي از آروزهاي خود را تدوين كرديم. 
او با اشاره به روند تهيه برنامه هفتم توسعه كه با سرعت 
بااليي دنبال مي ش��ود از دولت خواست تا با توجه به 
ش��رايط ويژه حاكم بر تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي كش��ور، س��عي كند در اين برنامه بيشتر از 
گذشته به ذي نفعان اصلي آن يعني بخش خصوصي 
توج��ه كند. چراكه در اين رابط��ه مجموعه مطالعات 
كارشناسي و دقيقي از سال ۱۳۹۹ توسط كميسيون ها 
و مركز پژوهش هاي اتاق ايران انجام ش��ده و مي تواند 
راهنماي خوبي براي دولت در تدوين اين برنامه باشد.

منيره اميرخانلو، معاون پژوهشي مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران نيز با اشاره به مجموعه اقداماتي كه اين مركز 
درباره برنامه هفتم توسعه انجام داده است، گفت: اين 
اقدامات با همكاري كميسيون هاي تخصصي و اتاق هاي 
استاني صورت گرفته اس��ت. در اين چارچوب، چهار 
مس��اله اصلي درباره كليه برنامه هاي توسعه پيدا شد 
كه در ابتدا بايد به شرايط محيطي حاكم بر برنامه هاي 
توسعه كشور اشاره كرد. طبق مطالعه انجام شده، فهم 
مشتركي درباره توسعه در سطح جامعه وجود ندارد و 
از طرفي برنامه ها هم زمان با ساير برنامه هاي اقتصادي 
تداخل پيدا مي كن��د.در اين بين ش��اهد عدم وجود 
آمار و اطالعات به روز نيز هستيم. متاسفانه در فرآيند 
برنامه ريزي، ذي نفعان اصلي يعني بخش خصوصي به 
كار گرفته نمي شوند و نگاه بودجه اي بر نگاه برنامه اي 
اولويت دارد و نظام نظارتي و پايش و اصالح برنامه در 
طول اجراي برنامه وجود ن��دارد و مي بينيم كه نحوه 
ارتباط آنها با سياست هاي كالن و باالدستي مبهم است.

آرمان گرايي، بي توجهي به آينده پژوهي وخال تقسيم 
كار ملي ديگر چالش هايي بودند ك��ه در روند تدوين 
برنامه هاي توس��عه شناسايي شدند. طبق مطالعه اي 
كه صورت گرف��ت دو پيش نياز ب��راي تدوين برنامه 
هفتم شناسايي شد؛ اول، سياس��ت هاي كلي برنامه 
توسعه نبايد گس��ترده و پراكنده باشد و جهت گيري 
مشخصي داش��ته باش��ند و دوم اينكه سياست هاي 
كلي بايد چالش محور و مساله محور تنظيم شوند.در 
نهايت، مطالعه به اين نتيجه رسيد كه بايد برنامه هاي 
پيشنهادي اتاق ايران حول دو محور توسعه صادرات و 
ارتقاي بهره وري تدوين شود. حال اتاق ايران با تشكيل 
كارگروهي، پيگير تش��ريح پيشنهادهاي خود درباره 
برنامه هفتم توسعه به دولت است.در اين بين افشين 
كس��االيي، معاون امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش 
سرزمين و مس��وول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه در 
سازمان برنامه وبودجه با بيان اين مطلب كه اگر بخواهيم 
به رشد ۸ درصدي در اقتصاد دست پيدا كنيم بايد 220 
ميليارد دالر سرمايه گذاري انجام دهيم، گفت: كشور 
ب��راي تحقق اين هدف راهي جز اس��تفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي ندارد.او ادامه اداد: امروز در س��ازمان 
برنامه وبودجه به اين نتيجه رسيديم كه به هيچ عنوان 
نمي توانيم مانند گذشته برنامه جامع تدوين كنيم. اين 
تغيير رويكرد بسيار س��خت است، با اين حال سازمان 
موفق شد 2۶ بند را تدوين و بررسي كند. از اين تعداد به 
۱0 تا ۱2 موضوع كليدي رسيديم كه الزم است درباره 
آنها برنامه عملياتي ارايه دهيم.كسااليي تحقق ثبات 
در كش��ور كه اولويت امروز برنامه هفتم است را منوط 
به اصالح س��اختار بودجه، اصالح نظام بانكي و اصالح 
محيط كسب وكار دانس��ت و تصريح كرد: موضوعات 
كليدي كه بايد براي آن برنامه اجرايي در جزءترين حالت 
ممكن ارايه دهيم، شامل انرژي، حمل ونقل و ترانزيت، 
صنايع معدني و پتروشيمي، امينت غذايي، چالش هاي 

صندوق ها و حكم راني يكپارچه آب، مي شود. 

عوارض مانع صادرات
دام زنده است

رييس هيات مديره انجم��ن صنفي گاوداران ضمن 
اش��اره به اينكه تاكنون دامي صادر نش��ده اس��ت، 
گفت: مشكلي در تامين نهاده دامي نداريم. مشكل 
اصلي در كمبود نقدينگي است. احمد مقدسي، در 
تشريح آخرين وضعيت صادرات دام سنگين گفت: 
به دليل اينكه عوارض صادراتي دام سنگين كيلويي 
۱۶ هزار و 700 تومان اس��ت و در عمل صادرات آن 
صرفه اقتصادي ندارد، تاكن��ون حتي يك راس دام 
صادر نشده است. رييس هيات مديره انجمن صنفي 
گاوداران ادامه داد: اين عوارض در بودجه سنواتي و در 
مجلس ديده شده و حذف آن بايد در مجلس صورت 
بگيرد. بنابراين تصور نمي كنيم كه امسال بتوان اين 
عوارض را حذف كرد. او با اشاره به اينكه قيمت هركيلو 
دام سنگين ۸2 تا ۸۵ هزارتومان است، گفت: در تامين 
نقدينگي مش��كالت بس��ياري داريم. زيرا وقتي ارز 
۴200 توماني قطع شد قيمت نهاده ها نيز ۶ برابر شد. 
به گفته مقدس��ي قرار بود دولت در راستاي حمايت 
از دامداران و تقويت نقدينگي آنها 20 هزار ميليارد 
تومان را تامين كند ك��ه از اين عدد تاكنون ۱0 هزار 
ميليارد تومان تامين شده است. وي در پايان گفت: 
مشكلي در تامين نهاده دامي نداريم. در حقيقت نهاده 
به ميزان كافي وجود دارد ولي نقدينگي نيست و چون 

صادراتي نيست دامداران تحت فشار قرار گرفته اند.

عواملزياندهيفزايندهخودروسازانكدامند؟

شروط حذف قيمت دستوري خودرو

سرپرستستادمديريتحملونقلوسوختتشريحكرد

جزييات حذف شرط گواهي اسقاط براي واردات كاميون
سرپرس��ت س��تاد مديريت حمل و نقل و سوخت 
كش��ور با بيان اينكه افزايش قيمت  توجيه اسقاط 
كاميون را از بين برده اس��ت، جزييات حذف شرط 
گواهي اسقاط براي واردات كاميون را تشريح كرد.

سرپرست س��تاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور 
درباره جزييات موافقت مجلس با حذف ش��رط گواهي 
اس��قاط براي واردات و ترخيص كاميون هاي سه سال 
كاركرده و كمتر، اظهار داشت: گواهي اسقاط به صورت 
كلي حذف نشده  و هنوز ش��رط ترخيص كاميون هاي 
وارداتي و نوسازي ناوگان است، اما براي تسهيل امور چند 
اقدام صورت گرفت و پيشنهاداتي داده شد كه در صحن 

علني مجلس هم تصويب شد به شوراي نگهبان رفت.
عليرضا احمدي، سرپرست ستاد مديريت حمل و نقل و 
سوخت كشور ادامه داد: بخشي از كاميون ها توليد داخل 
هستند و در طرح نوسازي براي كاميون هاي توليد داخل 
قانون اعالم ك��رده كه در صورت عدم گواهي اس��قاط، 
متقاضيان مي توانند ۱,۵ درصد ارزش اين كاميون ها را به 
صندوق در نظر گرفته شده در وزارت صمت واريز كنند. 
بنابراين از اين پس اجراي ش��رط حذف يك كاميون به 
ازاي توليد ۴ دستگاه كاميون اجباري نخواهد بود. طبق 

ماده ۱0 قانون س��اماندهي صنعت خودرو بايد به ازاي 
هر توليد هر ۴ وس��يله نقليه يك وسيله نقليه كاركرده 
و فرس��وده از رده خارج ش��ود كه با اين شرايط اين الزام 
حذف مي ش��ود. به گزارش خبرگزاري ايلنا، سرپرست 
س��تاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به 
حذف اين ش��رط براي كاميون ها به ايلن��ا گفت: اما در 
بخ��ش واردات خودرو، كه مج��وز واردات آن در ماده ۴ 
قانون ساماندهي صنعت خودرو داده شده قرار بر اين بود 
كه براساس آيين نامه اجرايي تبصره 7 ماده ۱0 اين قانون 
مشخص شود كه چه تعداد گواهي ارايه دهند. در حال 
حاضر مصرف سوخت اين دست از خودروها در چرخه 
تركيبي، تا سقف ۸ گواهي براي واردات يك وسيله نقليه 
الزام شده  است. طبق مصوبه اخير مجلس درمورد واردات 
خودروهاي سنگين از جمله كاميون، كاميونت و كشنده 
قرار بر اين ش��د كه به جاي گواهي اسقاط، متقاضيان ۵ 
درصد ارزش خودروي س��نگين وارداتي را به صندوق 
وزارت صم��ت واريز كند. احمدي با تاكيد براينكه البته 
قانون عطف به ما سبق نمي ش��ود، گفت: در بند ديگر از 
تبصره هاي اين قانون آمده است كه كشنده اي كه تا تاريخ 
يكم آبان ماه ۱۴0۱ وارد كشور شده و داراي قبض انبار 

بوده، در صورت عدم قبض انبار مشمول قانون اخير و واريز 
۵ درصد ارزش خودروي وارداتي به صندوق مي ش��وند. 
وي درباره ميزان كاميون هاي ترخيص شده از گمركات 
اظهار داش��ت: به طور حدودي ب��راي واردات 2۶ هزار 
دس��تگاه كاميون درخواست ثبت سفارش شده كه ۱۸ 
هزار ثبت سفارش تاييد شده و از اين تعداد ۱2 هزار مورد 
داراي قبض انبار و اظهارنامه گمركي هستند. همچنين 
از اين تعداد ۵ هزار و ۶00 دس��تگاه كامي��ون وارداتي 
شماره گذاري شده و در اين فرايند ۵ هزار و ۸00 دستگاه 
كاميون از رده خارج شدند. در واقع به ميزان كاميون هايي 
كه از شروع طرح تا به امروز شماره گذاري شدند، كاميون 
اسقاط شده  است.  سرپرست ستاد مديريت حمل و نقل 
و سوخت كشور تاكيد كرد: اما موضوع مهم اين بوده كه 
با افزايش قيمت ها ديگر اسقاط كاميون براي افراد صرفه 
اقتصادي ندارد، در حالي كه چندي پيش قيمت ها حدود 
۳00 ميلي��ون تومان بود امروز ب��ه بيش از يك ميليارد 
تومان رسيده  است. وي درباره حواله فروشي در بازار آزاد 
و اينكه افراد ديگري غير از رانندگان به اين كاميون هاي 
وارداتي دسترسي پيدا كردند، گفت: زماني كه آيين نامه 
اين قانون نوشته و تدوين شد، چهار گروه را براي واردات 

كاميون هاي ۳ سال كار كرده اروپايي معرفي كردند كه 
از اين ۴ گروه، يك گروه رانندگان كاميون بودند و تجار 
هم از ديگ��ر گروه هاي مجاز براي واردات كاميون بودند 
و افراد داراي كارت بازرگاني امكان واردات را داش��تند. 
توليدكنندگان خودرو در داخل كشور و شركت هاي 
بين المللي حمل و نقلي از ديگر گروه هاي مجاز بودند. 
به همين دليل امروز افرادي جزو رانندگان كاميون 

امكان خريد اين كاميون هاي وارداتي را دارند.
احمدي ادام��ه داد: اين مجوز ف��روش در نهايت عمدتا 
به عن��وان حق العمل كار به ش��ركت هاي حمل و نقلي 
مي رسد چراكه رانندگان امكان جست وجو و ورود به بازار 
كاميون هاي سه س��ال كار كرده و كمتر در بازار اروپايي 
را ن��دارد و معموال اين ش��ركت هاي بين المللي حمل و 
نقلي به اين موضوعات ورود مي كنند و واسط مي شوند. 
سرپرست س��تاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور 
درباره گرانفروشي حواله و كاميون هاي وارداتي در بازار 
و دسترسي گران تر رانندگان به اين خودروها تاكيد كرد: 
موضوع اين است كه در اين بخش برخي از حقوق رانندگان 
تضعيف شد چراكه مسلط به مسائل حقوقي نيستند و از 
اين جهت عده اي در اين بازار سود ميلياردي كسب كردند. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Tue. December 6. 2022  2376   سهشنبه 15 آذر 1401    11 جمادي االولي 1444  سال نهم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:55اذانمغرب:17:11اذانصبحفردا:5:30

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

صدور هشدار زرد در خصوص تشديد فعاليت سامانه بارشي
سازمان هواشناسي با صدور هشدار زرد تشديد فعاليت سامانه بارشي از احتمال وقوع سيالب، آب گرفتگي، انسداد راه هاي روستايي و 
خسارت به محصوالت كشاورزي خبر داد. بر اساس تحليل نقشه هاي همديدي و آينده نگري سازمان هواشناسي امروز در بخش هايي از 
استان هاي گيالن، مازندران، اردبيل، شمال آذربايجان شرقي، دامنه ها و ارتفاعات البرز مركزي بارش باران، برف و وزش باد پيش بيني 
شده است. از سه شنبه تا روز جمعه در اين مناطق بارش باران و برف ادامه دارد. بر اساس اعالم سازمان هواشناسي طي روز سه شنبه و 
چهارشنبه بارش ها در ارتفاعات زاگرس مركزي و جنوبي به صورت برف است. پنجشنبه و جمعه نيز در برخي مناطق جنوب، شرق و مركز 

كشور بارش پراكنده پيش بيني شده است. به اين ترتيب اگر قصد تردد در مسيرهاي بين شهري را داريد نكات ايمني را رعايت كنيد.

روابطعمومیادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه

٭کارفرما:ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه
٭موضوعمناقصه:پروژهنگهداریدورهایومستمرتمامیتأسیساتبرقیومکانیکیپايانهمرزیپرويزخانوخسرویسال1401

٭مدتاجرا:12ماهشمسی.
٭مبلغبرآورد:30.132.166.761ريال

٭مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:1.506.709.000ريال
تاريخدرجدرسامانهستادجهتدريافتاسنادمناقصهمورخ1401/09/16میباشد.

٭شرايطمناقصهگر:کلیهشرکتکنندگانمیبايستیدارایگواهینامهحداقلپايه5راهوترابریازسازمانمديريتوبرنامهريزیکشورباشند.
٭مهلتدريافتاس�ناد:متقاضیانمیتوانندحداکثرتاروزيکش�نبهمورخ1401/09/20ساعت14:00جهتدريافتاسنادمناقصهبهنشانیس�امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرس
www.setadiran.irمراجعهکنند.)الزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلی،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.(

٭مهلتتحويلاسنادتکمیلشده:تاروزچهارشنبهمورخ1401/09/30ساعت14:00جهتارائهاسنادبهنشانیسامانهتدارکالکترونیکدولت)ستاد(مراجعهنمايند.
٭تاريخبازگشايیپاکات:ساعت10صبحروزپنجشنبهمورخ1401/10/01

٭اطالعاتدستگاهمناقصهگزارجهتدريافتاطالعاتوارائهپاکتالف)ضمنانتنامهشرکتدرمناقصه:کرمانشاه-بلواربنتالهدیصدر-روبرویفرمانداری-ادارهکلراهداریوحملونقلجادهای
استانکرمانشاه-طبقههمکف-دبیرخانه–تلفن:083-38249912-14

٭اطالعاتتماسسامانهستاد:جهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:مرکزتماس41934-021دفترثبتنام88969737و85193768

نوبت اول
 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای

 ) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000089 (

) گذشت در رانندگی اولین قدم در رشد فرهنگی ترافیکی است (

جمهوریاسالمايران
سازمانراهداریوحملونقلجادهای

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه

روابطعموميمنطقه7عملیاتانتقالگاز

شركتانتقالگازايران
منطقه7عملیاتانتقالگاز

منطقههفتعملیاتانتقالگازدرنظردارد»تهیه،طبخوتوزيعغذادرايستگاهاندازهگیریگازنفتشهرسال1402-1401«رابهروشمناقصهعموميوارزيابيكیفي)يكپارچه(وازطريقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت
)ستاد(بهشماره2001091509000028بهپیمانكارانواجدصالحیتواگذارنمايد.لذاازمتقاضیانشركتدرمناقصهدعوتبهعملميآيدجهتدريافتاسنادمناقصهوكاربرگارزيابيكیفيازطريقسامانهستاداقدامنمايند.

1-نامونشانيمناقصهگزار:منطقه7عملیاتانتقالگاز
2-موضوعمناقصه:تهیه،طبخوتوزيعغذادرايستگاهاندازهگیریگازنفتسال1401-1402

3-نوعومبلغضمانتنامهشركتدرفرآيندارجاعكار:1/725/637/520ريالمطابقآخرينآيیننامهتضمینمعامالتدولتي
4-برآوردکارفرما:34/512/750/399ريال

5–محلدريافتوتحويلاسناد:
)www.setadiran.ir(محلدريافتاسناد:ازطريقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)1-5

2-5(مهلتدريافتاسناد:ازتاريخ1401/09/15لغايت1401/09/24
3-5(زمانتحويلاسناد:1401/10/07

4-5(زمانبازگشايی:1401/10/08
تذکر:درصورتتغییرتاريخبازگشايیفعلی)براساسعواملغیرقابلپیشبینی(زمانبازگشايیجديدازطريقاطالعیهکتبیوسامانهستادبهاطالعمناقصهگرانخواهدرسید.

6-محلگشايشپاكات:همدان-بلوارسيمتريسعیديه-منطقه7عملیاتانتقالگاز
7-شرايطالزمجهتشركتدرمناقصه:

-دارابودنگواهینامهصالحیتامورآشپزخانهورستورانازادارهتعاون،كارورفاهاجتماعيوصالحیتمعتبرازمراجعذيصالحدرزمینهموضوعمناقصهوهمچنینداشتنگواهینامهصالحیتايمنیپیمانکارانوکسب
امتیازالزمازکمیتهفنیبازرگانی.مابقیشرايطالزمجهتشرکتدرمناقصهدرکاربرگهایاستعالمارزيابیکیفیدرجگرديدهاست.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانو
بازگشايیپاکتهاازطريقدرگاهسامانهستادبهآدرسsetadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلیمراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهیامضایالکترونیکیراجهت

شرکتدرمناقصهمحققنمايند.شمارهتماسباامورپیمانها:384120-081فكس:081-38218777
 مالف1425

نوبت دوم
شناسه آگهي :1419679

فراخوان  مناقصه عمومي ) يك مرحله اي(
شماره :  87410022           

سازمانآرامستانشهرداريبابلدرنظرداردبهاستنادبند3صورتجلسهمورخ1401/06/20شورایاسالمیشهربابلبوفهسردربآرامگاهگلهمحلهباغبهشترابرايمدتدوسالبهمساحت
حدود8مترمربعبرابرقیمتپايهکارشناسیوازطريقمزايدهعمومیبهاشخاصحقیقيوحقوقيواجدشرايطباوضعموجودبهاجارهواگذارنمايد:

آگهي مزايده عمومی ) نوبت اول (چاپ اول

مبلغپايهكارشناسيموضوعومحلموردمزايده
ماهیانه)ريال(

مبلغپايهكارشناسي
برايسالاول)ريال(

مبلغپايهكارشناسيبرايسالدوم
بااحتساب20%افزايش)ريال(

مبلغپايهكارشناسي
برايدوسال)مجموعا(

سپردهشرکتدر
مساحتتقريبيمدتمزايده)ريال(

)مترمربع(
اجارهبوفهسردربآرامگاه

28سال18/000/000216/000/000259/200/000475/200/00023/760/000گلهمحلهباغبهشت

متقاضیانمحترممیتوانندازساعت8صبحروزسهشنبهمورخ1401/09/15تاساعت12روزپنجشنبهمورخ1401/09/24بامراجعهبهسامانهستاد،اسنادرادريافتوپسازبررسی.پیشنهاد
خودرابههمراهضمانتنامهبانکیبهمبلغمندرجدرجدولفوقويافیشواريزیبههمینمبلغبهحساب0105707039007نزدبانکملیواريزوبههمراهبرگهپیشنهادقیمتازساعت12روز

پنجشنبهمورخ1401/09/24لغايتساعت12روزدوشنبهمورخ1401/10/05بهسامانهستادارسالنمايند.
آخرينمهلتتحويلپیشنهادتاساعت12روزدوشنبهمورخ1401/10/05میباشد.
بازگشايیپاکاترسیدهدرتاريخ1401/10/07روزچهارشنبهراسساعت12میباشد

متقاضیانازتاريخچاپآگهیمیتوانندهمهروزهازمحلموصوفبازديدبهعملآورند.
سپردهنفراتاولتاسوممزايدهتازمانواريزوجهموضوعموردمزايدهنزدشهرداریخواهدماندوپسازانجامتشريفاتقانوني،نسبتبهاستردادآناقدامخواهدشد.

بهپیشنهاداتمبهمومخدوشوفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد.
شهرداریدرردياقبولپیشنهاداتمختاراست.

تلفنتماسجهتاخذاطالعات35156225-011میباشد.
http://www.babolcity.irمهديكیانيامیري-شهرداربابل

شركتآبوفاضالباستان
كردستان

مهلتزمانیدريافتاسنادمناقصهازسامانهستاد:ساعت19روزپنجشنبهمورخ1401/09/17
مهلتزمانیارائهپیشنهادقیمت:ساعت19دوشنبهمورخ1401/09/28
زمانشروعبازگشايیپاکتها:ساعت10سهشنبهمورخ1401/09/29

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار:آدرس-سنندج،خیابانامامخمینی)استانداری(-باالترازپلکمانگر-جنبپستبانک،
شرکتآبوفاضالباستانکردستانتلفن08731042179

اطالعاتتماسس�امانهس�تادجهتانجاممراحلعضويتدرس�امانه:مرکزتماس:41934-021دفترثبتنام:88969737و
85193768

مهلتتحويلپاکتالف)ضمانتنامهشرکتدرمناقصه(تاپايانوقتاداریروزدوشنبهمورخ1401/09/28بهدفترامورقراردادهای
شرکتآبوفاضالباستانکردستانمیباشد.

شركتآبوفاضالباستانكردستاندرنظرداردپروژهذيلراازطريقمناقصهعمومييکمرحلهايبهپیمانكارانواجدصالحیت
واگذارنمايد.

آگهی مناقصه عمومی

ف
مدتمبلغبرآوردنامپروژهكدمناقصهردي

اجرا
محل
اعتبار

مبلغونوعتضمینشركتدر
مناقصه

واجدين
شركت
درمناقصه

شمارهسامانهستاد
دولت

انواعتضمینمبلغ)ريال(

11401-211

پیمايش،شناسايی،
قطعوبرچیدن
انشعاباتآبغیر

مجاز
)کد1401-211(

يک9.569.726.400
سال

منابع
478486320داخلی

ضمانتنامه
بانکی-سپرده

نقدي
اوراقمشاركت

شرکتهای
پیمانکاری
دررشته
آبباپايه
متناسب

2001007014000151

شعارامسالروزجهانيخاك؛»خاكسرآغاززندگي«

ايران؛ رتبه اول فرسايش خاك در جهان
تعادل|

 اين طور كه از ش��واهد پيداست ايران 
همچنان رتب��ه اول فرس��ايش خاك 
درجهان را به خود اختصاص داده است. چندان هم 
عجيب نيست چرا كه سال هاست بي توجهي مردم 
و مس��ووالن به مساله محيط زيس��ت باعث شده تا 
صدمات جبران ناپذيري به اين حوزه وارد ش��ود، از 
فرس��ايش خاك گرفته تا خشك ش��دن تاالب ها و 
درياچه ها، از آلودگي آب ها با پسماند تا از بين رفتن 
سفره هاي آب زير زميني، حاال در آستانه روز جهاني 
خاك يك بار ديگر مس��ووالن به فكر اين افتاده اند تا 
در م��ورد خاك و عوامل تخريب آن اظهارنظر كنند، 
مس��اله اي كه با يك روز و يك س��ال و يك دهه هم 
شايد حل نشود. ما خاك را از بين برده ايم، با ساخت 
و س��ازهاي بي رويه، با دفن زباله به روش سنتي كه 
سال هاس��ت در اقصي نقاط جهان منقضي ش��ده 
اس��ت. با برداش��ت بي رويه از اين منبع و با خيلي از 
بي توجهي هاي ديگر كه باعث شده حاال به اين فكر 
بيفتيم كه چه كاري مي توانيم براي اين خاك انجام 
دهيم. اين همه فرونشست زمين در سال هاي اخير 
در اقصي نقاط كشور نشان از اين دارد كه ما اصال در 
زمينه فرسايش خاك مس��اله را جدي نگرفته و به 
آن توجه نداش��ته ايم. بر اساس آمارهاي جهاني نرخ 
فرسايش خاك در ايران 5 برابر استانداردهاي جهاني 
اس��ت. ما مقام اول فرس��ايش خاك در كل دنيا را به 
خود اختصاص داده ايم و به اين ترتيب است كه زلزله 
خاموش فرونشست زمين هرروز بيشتر از روز قبل ما 
را تهديد مي كند. اما نقش سازمان محيط زيست در 
رفع اين معضل بزرگ چيس��ت كسي نمي داند. اين 
سازمان بيش��تر از آنكه تاثيري بر حفظ و نگهداري 
محيط زيست داشته باشد بيشتر يك نقش تزييني 

براي انتقال اخباري را دارد كه همه از آن باخبرند.

    عوامل از بين برنده خاك 
مساله اينجاس��ت كه چه كس��اني در راس امور قرار 
مي گيرند. سال هاست كه متخصصان محيط زيست و 
فعاالن اين حوزه در مورد فرسايش خاك، از بين رفتن 
منابع مغذي در خاك و ... هشدار مي دهند، اين خاك 

حاصلخي��ز تامين كننده بس��ياري از منابع غذايي ما 
است و هر روز آلوده تر از روز قبل مي شود. علي اكبري، 
كارش��ناس محيط زيس��ت در اين باره ب��ه »تعادل« 
مي گويد: پساب ها و پسماندها بالي جان خاك هستند، 
متاسفانه هيچ منطقه اي نيست كه از گزند اين مساله در 
امان باشد، از شمال تا جنوب از شرق تا غرب ما گرفتار 
عواملي هستيم كه هر روز خاك را آلوده تر مي كنند. از 
سوي ديگر فرسايش خاك نيز خود مساله اي است كه 
به آن توجه نمي شود. ميانگين فرسايش ساالنه خاك 
در ايران 16.7 تن در هكتار برآورد ش��ده است. مقدار 
ساالنه فرسايش خاك در كش��ور ما با ساير قاره هاي 
جهان داراي اختالف معناداري است و حتي با ميانگين 
فرس��ايش ساالنه در قاره آس��يا 6 تن در هكتار فاصله 
معناداري نش��ان مي دهد. او مي افزايد: آلودگي خاك 
مساله اي است كه نمي توان به راحتي از كنار آن عبور 
كرد. يك��ي از آالينده هاي مهم خ��اك، غلظت باالي 
فلزات سنگين در خاك اس��ت كه يا طبيعي يا ناشي 
از فعاليت هاي بشري اتفاق مي افتد، اين فلزات چون 
قابليت تخريب ندارند در خاك رسوب مي كنند. در هر 
جايي كه كارخانه هاي صنعتي بزرگ فعاليت مي كنند، 

افزايش آاليندگي خاك باالتر است. 

    دفن زباله عامل ديگر نابودي خاك است
اين كارشناس محيط زيست در بخش ديگري از سخنان 
خود مي گويد: متاس��فانه دفن زباله به صورت س��نتي 
يا همان غير اس��تاندارد در كشور ما به يك روش معلوم 
تبديل شده است كه اين مساله خود عامل مهمي در از 
بين بردن سالمت خاك به شمار مي رود. شيرابه هاي اين 
زباله ها خاك را آلوده مي كنند، به آب هاي زيرزميني نفوذ 
مي كنند، عامل افزايش فرسايش خاك مي شوند و... به 
همين خاطر است كه سال هاست در مورد روش دفن زباله 
در كشور بحث مي شود اما در نهايت آن چيزي كه اتفاق 
مي افتد همان روشي است كه عامل تخريب خاك است.   
توليد محصوالت سالم نيازمند بهره برداري از منابع خاك 
سالم همراه با مديريت درست با استفاده از نهاده هاي سالم 
است. لذا براي دستيابي به امنيت غذايي الزم است عوامل 
آالينده خاك را به درستي بشناسيم. وي افزود: يكي از 
آالينده هاي مهم خاك، غلظت باالي فلزات سنگين در 

خاك است كه يا طبيعي يا ناشي از فعاليت هاي بشري 
است. به دليل پايداري اين عناصر قابليت تخريب ندارند 

بنابراين در خاك و رسوبات تجمع مي كنند.

    فعاليت هاي انساني مخرب 
چرخه هاي بيوشيميايي

سرپرست معاونت محيط زيس��ت انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز با بيان اينكه فعاليت هاي 
انساني به طور قابل توجهي چرخه هاي بيوشيميايي 
و بيوژئوش��يميايي و توازن برخي عناصر سنگين را 
برهم مي زند، اظهاركرد: منابع اصلي عناصر سنگين، 
منابع نقطه اي صنعتي همانند معادن، ذوب فلزات، 
و... هستند و از جمله منابع غير متمركز مي توان به 
محصوالت فرعي، احتراق ترافيك استفاده از نهاده ها 
در كشاورزي و... اشاره كرد. ايرج حشمتي ادامه داد: 
عناصر سنگين تقريبا عنصري فّرار شناخته مي شوند 
و گروهي كه به ذرات معلق غبار در هوا متصل هستند 
مي توانن��د هزاران كيلومتر دورت��ر از نقطه اي كه به 
اتمسفر وارد شده اند، نشس��ت كنند. وجود مقادير 
عناصر آالينده بيش از حد اس��تاندارد باعث اختالل 
در عملكرد خاك در عمل به وظايف اساسي مي شود 
و در نتيجه كيفيت خاك را كاهش مي دهد. با توجه 
به نتايج مطالعات انجام ش��ده در كشور در خصوص 
آالينده ه��اي خ��اك مي توان گفت ك��ه آلودگي به 
عناصر سنگين موضوعي مهم در زمينه تنزل كيفيت 
خاك و تهديد امنيت غذايي اس��ت. او افزود: پايش 
آلودگي خاك اطراف صنايع ي��ك موضوع به ظاهر 
س��اده و در واقع پيچيده است. درصورت آلوده بودن 
خاك اراضي كشور مي تواند به صورت مستقيم و غير 
مستقيم بر سالمت و امنيت محصوالت كشاورزي و 
مرتعي كشور تاثيرگذارد بنابراين اجراي طرح پايش، 
بازس��ازي و احياي آلودگي خاك در راستاي اجراي 
قانون حفاظت از خاك در كش��ور يكي از اركان مهم 

سالمت و امنيت كشور محسوب مي شود.

    نرخ پنج برابري فرسايش خاك كشور
 نسبت به استاندارد جهاني

از س��وي ديگر سرپرس��ت دفتر حفاظت آب و خاك 

سازمان حفاظت محيط زيست گفت: شعار امسال روز 
جهاني خاك، »خاك س��رآغاز زندگي« تعيين شده 
است كه اهميت امنيت غذايي را نشان مي دهد؛ اينكه 
مي خواهيد توليدات خود را در عرصه هاي كشاورزي 
و دامپروري داشته باشيد احتياج به خاك حاصلخيز 
داريد كه بايد از آن خاك حفاظت شود. الدن رضي كرد 
محله افزود: زماني كه خاك آلوده شود، گياهي كه در 
آن رشد مي كند آلودگي را به خود جذب مي كند كه 
در اين شرايط امنيت غذايي به خطر مي افتد.وي ادامه 
داد: يكي از مهم ترين مساله اي كه در اين خط مشي ها 
مطرح شد، استفاده از آب هاي نامتعارف است؛ در واقع 
در شرايطي كه با بحران آب مواجه هستيم، استفاده از 
بازچرخاني منابع آب، تصفيه فاضالب و استفاده از آنها 
براي آبياري اراضي كشاورزي است كه در كشورهاي 
پيشرفته براي مديريت بحران آب جهاني از اين راهكار 
اس��تفاده مي كنند اما اگر اين تصفي��ه فاضالب ها به 
درستي انجام نش��ود و خام مورد استفاده قرار گيرد، 
خاك را آلوده مي كند.  رضي كرد محله اظهار داشت: 
گياهي كه در خاك آلوده رشد مي كند، آلودگي را به 
خود جذب مي كند كه در اين ش��رايط گفته مي شود 
كه امني��ت غذايي به خطر مي افتد. زماني كه خاك با 
تخريب و فرسايش از بين مي رود ديگر خاكي نمي ماند 
كه توليد كند در اين شرايط تامين مواد غذايي هم از 
نظر كيفيت و هم كميت دچار مشكل مي شود، چون 
وقتي خاك آلوده مي شود به دنبال آن گياه آلوده رشد 
مي كند كه در اين شرايط ايمني غذايي به خطر مي افتد 
بنابراين خاك بايد هم از نظر كميت و هم كيفيت حفظ 
شود. او به نرخ فرسايش خاك در كشور اشاره كرد و 
افزود: نرخ فرس��ايس خاك در كشور ما چهار تا پنج 

برابر استاندارد جهاني است؛ در واقع 16.7 دهم تن در 
هكتار در سال، نرخ فرسايش خاك در كشور ما است.

    خاصيت خودپااليي در خاك
رضي كردمحله درباره اينكه وقتي بخش��ي از خاك 
آلوده مي شود آيا امكان پاكسازي وجود دارد، توضيح 
داد: خاك به طور طبيعي خاصيت خودپااليي دارد و 
اين توان باعث مي شود كه آلودگي بالفاصله به گياه 
منتقل نشود يا به منابع آب هاي زيرزميني نفوذ نكند 
اما زماني كه حجم آلودگي زياد شود و خاك ظرفيت 
خودپااليي خود را از دس��ت بدهد اين آلودگي يا در 
اختيار گياه قرار مي گيرد يا به راحتي به منابع آبي زير 
زميني نفوذ مي كند البته همه اينها به نوع آلودگي و 
نوع بافت خاك بستگي دارد، بافت خاك هاي كشور 
ما بيشتر رس��ي و بار آنها منفي است؛ بنابراين وقتي 
تركيب آالينده بار منفي مانند نيت��رات وارد خاك 
مي ش��ود خاك توان جذب اين آلودگ��ي را ندارد و 
نمي تواند آن را در خود نگه دارد و با يك شست و شوي 
ساده وارد آب هاي زيرزميني شده و منابع آب شرب 
را آلوده مي كند. پسماند، پساب، مواد نفتي، واژگوني 
خودروهاي حامل سوخت يا شكستگي خطوط لوله 
برخي از عوامل آالينده خاك اس��ت كه در همه دنيا 
مش��ترك اس��ت و بروز آنها مي تواند قدرت و ضعف 
داش��ته باش��د. او افزود: اما بعضي از خاك هاي نوع 
رس و خصوصيات شيميايي آنها به گونه اي است كه 
مي توانند اين آالينده ها را با قدرت باال در خود حبس 
كنند، هر چقدر خاك نتواند خودپااليي انجام دهد 
و نفوذ آلودگي داشته باشد، آن را به گياه مي دهد و 

آلودگي به راحتي در محيط پخش مي شود.

گزارش

رويخطخبر

 اعمال آخرين »مدرك تحصيلي« 
در احكام كارگزيني معلمان

سرپرس��ت معاونت برنامه ريزي و توس��عه منابع 
آموزش و پرورش از ابالغ بخش��نامه اعمال آخرين 
مدرك تحصيلي معلمان خبر داده و گفته اس��ت 
آخرين مدرك تحصيلي معلمان در حكم كارگزيني 
ايش��ان اعمال مي ش��ود. محدوديت هاي قانوني 
براي اعمال مدرك تحصيلي دوم و س��وم در احكام 
حقوقي فرهنگيان در چندسال گذشته مطرح و به 
يكي از گاليه ها و مطالبات اين قشر تبديل شده بود. 
اين در حالي اس��ت كه در زم��ان نگارش آيين نامه 
اجرايي رتبه بندي معلم��ان نيز انتقاداتي مبني بر 
عدم محاسبه آخرين مدرك تحصيلي فرهنگيان 
به وجود آمده بود تا جاي��ي كه در روز ۳1 فروردين 
ماه جاري، معاون وزير آموزش و پرورش در اين باره 
توضيح داده و گفته بود: درباره بحث آخرين مدرك 
تحصيلي معلمان كه يك��ي از مطالبات فرهنگيان 
بود، در نهايت معاونت قوانين مجلس اعالم كرد كه 
در اجراي رتبه بندي، آخرين مدرك معلمان اعمال 
خواهد شد. كوچكي نژاد، س��خنگوي فراكسيون 
فرهنگيان مجلس شوراي اسالمي در گفت وگويي 
با ايسنا اعالم كرد: قبال مجلس قانوني درباره اعمال 
م��درك تحصيلي فرهنگيان تصوي��ب كرد كه در 
مرحله اجرا تفس��ير به گونه اي ب��ود كه تنها »تا دو 
مدرك تحصيلي« فرهنگيان در حكم كارگزيني آنها 
اعمال شود؛ يعني براي فردي با مدرك فوق ديپلم، 
فقط دو مدرك ليسانس و فوق ليسانس لحاظ شده 
و براي او مدرك دكترا اعمال نمي شد. او ادامه داد: 
بعد از آن معاونت قوانين مجلس بر روي بخشنامه 
وزارت آموزش و پرورش تفسيري انجام داد و اعالم 
كرد كه بر اساس قانون مصوب مجلس و مذاكرات 
صحن علني و راي مجلس، بايد »س��قف اعمال 
مدرك تحصيلي فرهنگيان« برداشته شود لذا با 
اين تفسير اگر فرهنگيان مدارك تحصيلي از ديپلم 
تا دكترا داشته باشند، مدرك تحصيلي آنها در هر 
چهار مقطع در حكم كارگزيني شان اعمال مي شود 
و بر اين اساس از اين پس اعمال مدرك تحصيلي 
فرهنگيان سقفي ندارد و طبيعتا مدرك تحصيلي 
كه در هر مقطعي در حكم كارگزيني اعمال شود 
باعث افزايش حقوق هم خواهد شد و بايد وزارت 

آموزش و پرورش اين تفسير قانوني را اجرا كند. 
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