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رونمايي از فرمول جديد 
قيمت گذاري خودرو 

  خط و نشان شوراي شهر
 براي وزير نيرو

براساس اعالم شوراي رقابت 18 خودرو مشمول 
قيمت گذاري جديد شدند

جبران كمبود سوخت نيروگاه هاي برق با خاموشي معابر شهر 
تهران دردسرساز شد

مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد داد

تصميم  گيران واگذاري ها چه كساني هستند؟
گزارش و اينفوگرافيك ويژه » تعادل« از روند خصوصي سازي

مصائب دفاع از قانون

روحاني به قاليباف نامه نوشت، مجلس كوتاه آمد

مطالبات معوق بانك ها 200 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت حدود 600  هزار ميليارد تومان شد

400 هزار ميليارد تومان تسهيالت جديد در هشت ماه

تصويب كليات بودجه زير سايه اصالحات

۱۰۰۰ تريليون تومان وام بانكي در 8 ماه !

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

خطر ماليات  از  تراكنش هاچشم انداز توليد  واكسن در داخلدرآمدهاي بودجه واقعي شود
بودج��ه در كش��ور، ي��ك امر 
احتمال��ي اس��ت ك��ه ۱۰۰ 
درصد قطعي نيس��ت. هرچه 
اين احتم��ال قوي تر باش��د و 
درآمدهاي پيش بيني شده به 
قطعيت نزديك تر باش��د، آن 
بودجه امكان تحققش بيشتر و 
مشكالتش كمتر است. هرچه 
بودجه را ب��ا احتماالت و ظن و گمان بيش��تري ببنديد، 
تحققش س��خت تر اس��ت. به عنون مثال، سه احتمال 
براي صادرات نفت در بودجه در نظر گرفته مي شود، اين 
سه احتمال مي ش��ود بودجه نفتي. مي گويند ما اگر در 
روز دو ميليون بش��كه نفت توليد و صادر كنيم، اگر نفت 
بشكه اي ۵۰ دالر باشد، اگر دالر ۲۰ هزار تومان باشد، سه 
احتمال و س��ه اگر را در نظر گرفتند، اين احتمال وجود 
دارد كه روزانه بيشتر يا كمتر از دو ميليون بشكه توليد و 
صادر شود، يا اينكه نفت در بازارهاي جهاني ممكن است 
از بشكه اي ۵۰ دالر بيشتر يا كمتر باشد و قيمت دالر كه 
مي تواند از ۲۰ هزار تومان بيش��تر يا كمتر باشد، اين سه 
احتمال درهم ضرب مي شود و درآمد پايه نفتي را تشكيل 
مي دهد. ميعانات گازي و ساير درآمدها نيز به همين روش 
محاسبه مي شود. اگر سال ۱۴۰۰ بتوانيم اين اندازه ماليات 
مستقيم از مردم بگيريم، اگر در بخش گمركي اين عدد 
و رقم را به عنوان درآمدهاي گمركي دريافت كنيم، اين 
بودجه تماما روي اما و اگرها در نظر گرفته شده و احتمال 
را دخيل كرده است. زماني اس��ت كه كشوري اندوخته 
ارزي دارد و ذخي��ره ارزي باالي��ي دارد، مي توان��د آورده 
بودجه اش را كن��ار بگذارد و ديگر اما و اگري نيس��ت، اما 
بودجه اي كه ما در نظر گرفتيم، بودجه احتمالي است، ما 
در شرايط تحريمي قرار داريم، بايد اين را در نظر بگيريم 
كه آيا مي توانيم روزي دو ميليون بشكه نفت بفروشيم؟ 
آن هم در س��ال ۱۴۰۰ كه چند ماه آينده اس��ت و پنج 
سال آينده نيست كه بتوان احتمال رفع تحريم ها را هم 
در نظر گرفت. االن كه ما در بخش صادرات نفت مشكل 
داريم و حتي ممكن است به يك ميليون بشكه در روز هم 
نرسيم، چطور به طور ناگهان مي توانيم از بهار سال آينده 
روزانه دو ميليون بشكه نفت توليد و صادر كنيم؟ آن هم 
در شرايط تحريمي؟ اين درآمدهايي كه در بودجه در نظر 
گرفته شده بود قابل قبول نبود، براي مجلس قابل قبول 
نبود و حتي براي دولت هم تردي��د آور بود. با بيانات مقام 
معظم رهبري، درآمدهاي احتمالي را كم كردند. اينكه به 
چه عددي مي رسند و چطور مي رسند، با تصويب كليات 
بودجه وارد جزييات مي ش��وند. در جزييات هرچه خود 
را به واقعيت نزديك ك��رده، از اما و اگرها كم و به قطعيت 
نزديك تر كنند، اين بودجه قطعي خواهد ش��د. اكنون 
مجلس و دولت با نامه رييس جمهوري، عدد و رقم هايي 
را در بخش درآم��دي كم ك��رده و واقع گراي��ي كردند، 
كميس��يون تلفيق هم به نامه رييس جمهوري اميدوار 
ش��دند و كليات را تصوي��ب كردند و اكن��ون بحث روي 
جزييات است.   ادامه در صفحه 6

انتشار خبر توليد واكسن كرونا 
در كشور توسط ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( و تزريق اولين 
واكس��ن به يك��ي از نزديكان 
رييس س��تاد اجرايي فرمان 
امام)ره( بازتاب ه��اي فراواني 
در فض��اي عموم��ي كش��ور 
داش��ت و اميدواري ه��ا را در 
خصوص چش��م انداز آينده براي مقابله با كرونا افزايش 
داد. توليد واكس��ن كروناي داخلي ۲جنب��ه دارد؛ يكي 
جنبه عمومي موضوع اس��ت كه با توجه به اين واقعيت 
كه ايران از منظر علمي و تخصصي كمبودي براي تهيه 
اين اقالم ندارد، بايد براي تامين نيازهاي شهروندانمان 
متكي به ظرفيت هاي داخلي باشيم. البته براي استفاده 
از رويكردهاي متنوع و اس��تفاده از ظرفيت هاي س��اير 
دانشمندان مي توانيم تركيبي از واكسن هاي داخلي و 
خارجي را نيز در دس��تور كار قرار دهيم، اما روند تامين 
واكسن بايد با تكيه بر توان داخلي باشد تا ساير كشورها 
نتوانند واكسن كرونا را به عنوان ابزاري براي سوءاستفاده 
قرار دهند. ضمن اينكه مش��خص است كشورهايي كه 
پيشرفته هم هستند در مواجهه با كرونا مشكالت فراواني 
را دارند و قادر به مهار و كنترل پاندومي كرونا نشده اند.در 
اين ميان برخي افراد و جريانات با استفاده از پروپاگانداي 
رسانه اي تالش مي كنند، اين ذهنيت عمومي را ايجاد 
كنند كه ايران بايد نياز خود را فقط از خارج تامين كنند. 
اما پرسش كليدي آن اس��ت كه چرا وقتي يك چنين 
توانمندي در كشور وجود دارد و ايران از سابقه اي بيش 
از يك قرني در تهيه واكس��ن برخوردار است، چرا نبايد 
از اين ظرفيت ها به نفع تامين س��المت مردم استفاده 
كند. از قديم گفته اند، »كل اگر طبيب بودي، س��ر خود 
دوا نمودي.« به خص��وص زماني كه مي بينيم كه برخي 
كشورها، يك چنين مسائلي را كه جنبه علمي و تخصصي 
و انسان دوس��تانه دارد را ابزاري براي گرفتن امتيازهاي 
سياسي و بين المللي قرار مي دهد. تاسف آور اين است كه 
برخي افراد و جريانات داخلي هم بدون توجه به اهميت 
يك چنين قدم ارزش��مندي تالش مي كنند، سالمت 
مردم را گروگان رفتارهاي سياسي و جناحي بگيرند . اين 
دسته از افراد سودجو تالش مي كنند، اين گونه فضاسازي 
كنند كه تنها از طريق واردات واكسن خارجي مي توان 
س��المت مردم را تامين ك��رد. بنابراين حرك��ت ديروز 
ستاداجرايي فرمان امام)ره( ارزشمند است و همه بايد از 
اين تالش هاي داخلي كه با همت متخصصان و مديران 
داخلي در حال به ثمر نشاندن اس��ت، حمايت كنيم. از 
سوي ديگر بايد تالش كرد تا بعد از پاسخگويي به نيازهاي 
داخلي از آن براي كمك به ساير كشورهايي كه با مشكل 
كرونا دست به گريبان هس��تند، استفاده شود. فراموش 
نكنيد كه توليد واكسن كرونا جدا از جنبه هاي سالمتي 
و درماني، مي تواند براي اقتصاد ايران ارزش افزوده فراواني 
ايجاد كند و كشور را براي يافتن بازارهاي جديد صادراتي 

براي اين واكسن كمك كند.

ط��ي روزهاي اخي��ر، خبري 
ب��ه نق��ل از يك��ي از اعضاي 
كميس��يون  هيات رييس��ه 
برنام��ه و بودج��ه مجل��س 
يازده��م در خصوص تصميم 
جدي��د برخ��ي نماين��دگان 
ب��راي درياف��ت مالي��ات از 
تراكنش هاي بانكي رسانه اي 
شد كه چالش هاي فراواني را در فضاي رسانه اي و خبري 
كشور ايجاد كرد. خبري كه با انتقادات فراواني از سوي 
تحليلگران اقتصادي و كارشناسان مواجه شد و در ادامه 
بازتاب هاي فراواني در محافل كارشناس��ي و اقتصادي 
پيد ا كرد. به طور كلي اس��تفاده از مالي��ات براي تامين 
نيازهاي اقتصادي كش��ور و تامين نيازهاي بودجه اي، 
چنانچه منجر به استقالل مالي دولت، عدالت مالياتي 
و مانع از استقراض دولت ها از بانك مركزي شود، اثرات 
مثبتي خواهند داشت. اساسا پيشنهاد كارشناسان به 
تصميم سازان اقتصادي استفاده از رويكردهاي مالياتي 
براي تامين نيازهاي بودجه اي اس��ت. اما افزايش سهم 
ماليات با استفاده از تراكنش هاي بانكي در فضاي فعلي 
اقتصاد كش��ور كه فرارهاي مالياتي حجم بااليي دارد، 
روش درس��تي نيس��ت و هرگز هم توصيه نمي ش��ود. 
يعني راهكار معقول تر آن است كه نمايندگان مجلس 
به جاي تاكيد بر افزايش سهم ماليات از جمله ماليات بر 
عايدي سرمايه، ماليات بر تراكنش هاي بانكي و ماليات از 
سپرده هاي بانكي و... بهتر است تمركز و توجه خود را بر 
شناسايي حفره هاي مالياتي و فرارهاي مالياتي بگذارند 
كه نتايج بهت��ري در خصوص جبران كس��ري بودجه 
حاصل خواهد ش��د. بخش هاي نامشخص اقتصاد كه 
درآمدها و سودهاي نجومي دارند، اما مالياتي در ازاي 
اين درآمدهاي فزاينده خود پرداخت نمي كنند. واقع 
آن است كه در اقتصاد ايران به اندازه اي پايه هاي مالياتي 
شناسايي نشده وجود دارند كه دولت از طريق شناسايي 
آنها مي تواند بخش قابل توجهي از كسري بودجه خود را 
از طريق ماليات ستاني جبران كند. روش اخير مجلس 
مناسب نيست، چرا كه در حال حاضر بخش زيرزميني 
اقتصاد ايران كه برآمده از قاچاق كاال و ارز است و حجم 
بااليي را شامل مي شود و در واقع بخش تاريك اقتصاد 
ايران است به اندازه اي ظرفيت دارد كه شناسايي آنها 
مي تواند نيازهاي مالياتي كش��ور را تامين كند. اين در 
حالي است كه ماليات س��تاني از تراكنش هاي بانكي، 
فعاليت هاي بازرگاني و مالي اقتصاد را از چرخه بانك ها 
كه بخش شفاف تر فعاليت هاي اقتصادي است خارج 
و آن را به س��مت قلمروهاي تاريك اقتصاد زيرزميني 
سوق مي دهد. در واقع يك چنين تصميماتي فعاالن 
اقتص��ادي را مجاب خواه��د كرد به ج��اي حضور در 
اتمسفر شفاف اقتصادي به سمت فعاليت هاي نه چندان 
شفاف و زيرزميني سوق پيدا كنند. اين روند در ميان 
مدت، درآمدهاي موجود بانكي دول��ت را نيز كاهش 
خواهد داد.   ادامه در صفحه 6

يادداشت-2يادداشت-1

 پيامدهاي طبقاتي  تصويب بودجهكارت زردهاي انتخاباتي مجلس
در ش��رايطي كه دلس��وزان 
و صاحب نظ��ران كش��ور از 
ض��رورت تعام��ل و همكاري 
س��اير  و  س��ه گانه  ق��واي 
نهاده��اي تصميم س��از براي 
عبور از چالش ه��اي پيش رو 
س��خن مي گويند ، ام��ا نحوه 
تصميم سازي هاي نمايندگان 
در مواجهه ب��ا دولتي ها به گونه اي اس��ت كه دورنماي 
پيش رو تا پاي��ان عمر دول��ت دوازده��م را در فضايي 
غبارآلود و مبهم تصويرس��ازي مي كنند. آخرين نمونه 
از اين نوع تصميم سازي هاي غير تخصصي در ماجراي 
كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد تبلور پيدا كرد. واقع آن 

است كه ساختارهاي سياسي قوام يافته در سال پاياني 
عمر دولت ها، همواره تالش مي كنند كه فضاي سياسي 
و عمومي را به گونه اي تنظيم كنند كه انتقال قدرت در 
آرامش و بدون چالش صورت بگيرد. چرا كه مش��خص 
اس��ت در دور دوم عم��ر دولت ها، تصميم س��ازي هاي 
اجرايي بيش��تر در راس��تاي انج��ام پروژه ه��ا و اجراي 
طرح هايي است كه منافع عمومي و ملي كشور را تامين 
مي كند و كمتر رويكردهاي سياسي و انتخاباتي را دنبال 
مي كنند. ممكن است در ۴س��ال نخست فعاليت هاي 
دولت ها، اتهاماتي به س��اختارهاي اجرايي وارد ش��ود 
كه براي جلب آراي عمومي طرح، پ��روژه و برنامه اي را 
پيگيري مي كنند، اما اين رون��د در دور دوم به گونه اي 
متفاوت ظهور و بروز پيدا مي كند.   ادامه در صفحه 8

ب��ه نظ��ر مي رس��د، مصوبه 
امروز)سه ش��نبه( كميسيون 
تلفيق يكي از پيامدهاي جلسه 
سران سه قوه اس��ت. احتماال 
نتايج جلسه س��ران، امروز به 
ص��ورت مصوبه كميس��يون 
تلفي��ق درآم��ده اس��ت. اگر 
حدس من درس��ت باش��د به 
احتمال قوي كليت مجلس نيز بودجه۱۴۰۰ را تصويب 
خواهد كرد. منتها واقع آن است كه اين بودجه تناسبي 
با شرايط بحراني كنوني ندارد و برخالف آنچه كه گفته 
مي شود تناسب معقولي هم با چشم انداز آينده اقتصاد 
و معيش��ت كش��ور ندارد. بودجه اي كه افزايش شديد 
دستمزدهاي كاركنان دولت در آن گنجانده شده است، 
هرچند ممكن است براي جمعيت معدودي از كاركنان 
دولتي و دس��تگاه هاي اجرايي مطلوب باشد، اما مساله 
مهم، محل تامين افزايش هايي اس��ت ك��ه دولت ايجاد 
كرده است. به نظر من راه حل هاي سهل تر و اقتصادي تر 
وجود دارد ك��ه دول��ت از طريق آن مي توان��د نيازهاي 
اعتباري خود را پوشش دهد. از جمله اين راهكارها انواع 
درآمدهاي مالياتي اس��ت كه مي تواند در اين شرايط به 
كمك بودجه بيايد. ماليات بر ثروت هاي بادآورده، ماليات 
بر ويالها، كاليات بر س��اختمان هاي لوكس، ماليات بر 
سوداگري ارز و سكه و... از جمله اين موارد مالياتي است 
كه در اقتصاد اي��ران مغفول مانده اس��ت. مهم تر از اين 
موارد درآمدهاي بزرگ ب��ادآورده و يارانه هاي هنگفتي 
است كه دولت براي بنگاه هاي بزرگ انرژي بر مثل فوالد، 
پتروشيمي، معادن، آلومينيوم و... پرداخت مي كند و به 
نظر مي رسد در شرايط بحراني كنوني بايد اين يارانه ها 
برداشته شود تا منابع درآمدي تازه اي براي دولت ايجاد 
شود. تصميم س��ازان اقتصادي به دنبال كسب ماليات 
از منابع واقعي نيس��تند، كه اگر چنين قصدي داشتند 
به راحتي مي توانس��تند از اين ظرفيت ها براي نيازهاي 
بودجه اي خود به��ره ببرند. اما به جاي اين مس��يرهاي 
منطقي و اقتص��ادي، دولت از مس��يرهاي غيرواقعي به 
دنبال درآمدزايي اس��ت. مثال چيزي ح��دود 3۱۰هزار 
ميليارد توم��ان درآمدهايي در بودجه تعريف ش��ده كه 
اساسا تحقق پذير نيستند و از سوي ديگر بالغ بر 6۲۰هزار 
ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته اس��ت. يعني ۲برابر 
درآمدهايي كه تدارك ديده ش��ده است، هزينه تراشي 
شده است. جالب اينجاست كه درآمدهاي در نظر گرفته 
شده، احتمالي و غيرقطعي است، اما هزينه هاي در نظر 
گرفته ش��ده، قطعي و تعهد الزام آور است و دولت ناگزير 
از پرداخت آنها خواهد بود. اي��ن تفاوت هاي قابل توجه 
قرار اس��ت از طريق فروش اموال، ايجاد بدهي، افزايش 
حامل هاي انرژي و البته افزايش قيمت ارز تامين شوند. 
اين سبب مي شود كه دولت آينده امكان تصميم گيري 
نداشته باشد. چرا كه تا س��ال ۱۴۰3 حداقل بايد اصل و 
فرع بدهي هاي��ي كه در بودج��ه ۱۴۰۰ ايجاد ش��ده را 
بپردازد...  ادامه در صفحه 8

حجت اهلل فرزانيغالمحسين رضوانيعزت اهلل يوسفيان مالحسين راغفرهادي حق شناس

اينفوگرافيك روز

واكسن ايراني كرونا به سه داوطلب  تزريق شد

آغاز پايان كرونا

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي كه اين روزها 
بخش قابل توجهي از تمركز خود را بر بررسي اليحه 
بودجه گذاش��ته اند، روز گذشته يك برنامه اقتصادي 
ديگر را نيز در دس��تور كار خود قرار دادند و آن سوال 
از وزير اقتصاد بود. سوال احمد نادري و جمعي ديگر 
از نمايندگان درباره علت استنكاف وزارت امور اقتصاد 
و دارايي درباره خلع يد از مالك فاقد اهليت ش��ركت 

هفت تپه خوزس��تان در جلس��ه علني صب��ح ديروز 
)سه ش��نبه( مجلس مطرح ش��د. پس از توضيحات 
نماينده س��وال كننده و وزير اقتصاد پاسخ هاي وزير 
اقتصاد به راي نمايندگان گذاشته شد كه نمايندگان 
اعالم كردند از پاسخ هاي وزير قانع نشدند. بر همين 
اس��اس وزير اقتص��اد از مجل��س كارت زرد گرفت.

وضعيت واگذاري نيشكر هفته تپه از ماه ها قبل مورد 

بحث و گمانه زني بوده اس��ت. اين ش��ركت در حالي 
چند سال قبل از سوي سازمان خصوصي واگذار شد 
كه پس از گذشت چند سال از نظر شرايط اقتصادي 
به وضعيتي دشوار دچار شده و بخشي از نمايندگان 
مجلس، فرآين��د واگذاري غيرقانوني اين ش��ركت را 

علت معضالت امروز مي دانند. 
صفحات1و 2 را بخوانيد

در جلس��ه بعدازظهر روز سه ش��نبه كميسيون  تلفيق 
كليات اليحه بودجه به راي گذاشته ش��د كه با ٢٣ راي 
مواف��ق، ١٩ راي مخالف و ي��ك راي ممتنع به تصويب 

رسيد.كميسيون  تلفيق از روز شنبه وارد بررسي كليات 
اليحه بودجه ١۴٠٠ ش��ده بود. پ��س از تصويب كليات 
اليحه بودجه، كميس��يون  تلفيق بررسي اين اليحه در 

بخش هاي درآمدي را آغاز خواه��د كرد. اين خبري بود 
كه روز گذشته از مجلس مخابره شد، خبري كه پس از 
صفحه 2 را بخوانيد هفته ها بحث و...  

 صفحه 3 

اعضاى
داراى حق رأى

اعضاى
بدون حق رأى

وزیر اقتصاد
وزیر دادگسترى

 رئیس اتاق تعاون 
 رئیس اتاق

بازرگانى ایران

رئیس سازمان
برنامه و بودجه 
یک وزیر اقتصادى

از کابینه دولت 
2 نماینده مجلس 

روند خصوصى سازى در ایران چگونه است و چه کسانى در آن تصمیم گیرنده هستند؟

1

قانون مبناى
خصوصى سازى در ایران

قانون
 اجراى سیاست هاى 

کلى اصل
 چهل وچهارم (44) 

قانون اساسى
مصوب 1387 

5

 روش هاى
خصوصى سازى

6

 نهاد تصمیم گیرنده
واگذارى

7

اعضاى
هیأت واگذارى

2

شیوه
اجراى قانون 

 هیأت واگذارى مجاز است پس
 از تعیین فهرست فعالیت ها،

 بنگاه ها و طرح هاى قابل
 واگذارى، بنا به پیشنهاد مشترك
 وزارت امور اقتصادى و دارایى
 و وزارت ذیربط، برنامه زمان بندى،
 روش، میزان و شرایط واگذارى
 را با توجه به وضعیت هر بازار،
 به صورت موردى یا یک جا

تصویب کند

 هیأت
 واگذارى
 به بخش

خصوصى

 عرضه سهام بنگاه مشمول
 خصوصى سازى به مردم، عرضه

 سهام بنگاه هاى مشمول
 خصوصى سازى به گروه هاى

 خاص، فروش دارایى هاى بنگاه
 دولتى به افراد و بنگاه هاى بخش
 خصوصى، تفکیک واحدهاى

 مشمول خصوصى سازى به
 واحدهاى کوچک تر و عقد

 قراردادهاى واگذارى مدیریت
بنگاه یا اجاره دارایى هاى آن

3

 وظایف بنگاه هاى
در حال واگذارى

4

 اهداف
واگذارى

8

اعضاى
مدعو

9

 نحوه اتخاذ تصمیم نهایى
براى واگذارى

 مدیریت بنگاه موظف است به
 منظور بازدید متقاضیان خرید،

 همکارى همه جانبه در
 چارچوب مورد نظر سازمان به
 عمل آورد. بنگاه موظف است

 کلیه اطالعات و مدارك الزم و
 آخرین صورت هاى مالى

 حسابرسى شده را در اختیار
 سازمان یا اشخاص معرفى شده

از سوى سازمان قرار دهد

هشت عضو
ن(چهار عضو

 با رأى و 
 چهار عضو

بى رأى)ن

 تقلیل نقش سیستم دولت و
 تقلیل هزینه دخالت آن در

فعالیت هاى اقتصادى
 گسترش رقابت و بهبود کارایى

 عملکرد شرکت هاى دولتى،
 گسترش بازار سرمایه و کاهش

انحصارات دولتى

رئیس سازمان بورس
رئیس شوراى رقابت

نمایندگانى از 
وزارتخانه هاى اقتصادى و 
نمایندگانى از دیگر قوا

تصویب هیات واگذارى
 در جریان برگزارى جلسات 

با حضور تمام
 اعضاى داراى حق رأى، 

 بدون حق رأى
 و اعضاى ناظر
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در جلس��ه بعدازظهر روز سه شنبه كميسيون  تلفيق 
كليات اليحه بودجه به راي گذاشته شد كه با ٢٣ راي 
موافق، ١٩ راي مخالف و يك راي ممتنع به تصويب 
رسيد.كميسيون  تلفيق از روز شنبه وارد بررسي كليات 
اليحه بودجه ١۴٠٠ شده بود. پس از تصويب كليات 
اليحه بودجه، كميسيون  تلفيق بررسي اين اليحه در 

بخش هاي درآمدي را آغاز خواهد كرد.
اين خبري بود كه روز گذشته از مجلس مخابره شد، 
خبري كه پس از هفته ها بحث و گمانه زني مي تواند 
براي تيم اقتصادي دولت، نتيج��ه اي مثبت قلمداد 
ش��ود. در حالي كه در روزهاي گذش��ته بس��ياري از 
نمايندگان مجلس، از ش��رايط در نظر گرفته شده در 
اليحه بودجه سال 1۴00 انتقاد كرده بودند و به دليل 
نگاه غيرواقع بينانه دولت به منابع درآمدي صحبت از 
احتمال راي نياوردن كليات بودجه مي كردند، سرانجام 
نتيجه كميسيون  تلفيق مجلس نظر به تاييد كليات 
داد. اين راي به شكل بسيار نزديكي حاصل شد از ۴3 
نماينده حاضر در اين جلسه، 20 نفر راي مثبت ندادند 

و تنها با 23 نظر مثبت طرح دولت نهايي شد.
آنچه كه به نظر مي رسد در نظر مثبت نمايندگان به 
كليات بودجه نقشي كليدي ايفا كرده، نامه اي بود كه 
روز گذش��ته از سوي رييس جمهور خطاب به رييس 
مجلس منتشر شد. روحاني در اين نامه برخي از ابهامات 
مدنظر مجلس را تاييد كرد و دستور داد تا اصالحاتي 
در اليحه ايجاد ش��ود. اين نامه در جريان جلسه روز 
گذشته كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت و در 
نظر مثبت نمايندگان نقشي مهم ايفا كرد. در شرايطي 
كه در روزهاي گذشته موضوع منابع صندوق توسعه 
ملي، نحوه اس��تفاده دولت از آنها و نحوه بازپرداخت 
بدهي دولت به اين صندوق مورد گمانه زني قرار گرفته 
بود، نامه روحاني كه خبر از اصالحاتي در همين زمينه 

مي داد به مذاق نمايندگان خوش آمد.
رييس جمهور در نامه خود به قاليباف اعالم كرده كه 
افزايش 53 هزار ميليارد توماني مصارف با بازپرداخت 
175 ميليون يورويي يا سه هزار ميليارد توماني بابت 
بيمه س��المت و افزايش مصارف بابت بند ه تبصره ۴ 
به ميزان 50 هزار ميليارد تومان اجرايي خواهد شد. 
اين تبصره به تس��هيالت ارزي صندوق توسعه ملي 

اشاره دارد.
در كنار آن، موضوع تراز ش��دن منابع و مصارف دولت 
كه در راستاي تحقق دستور مقام معظم رهبري مورد 
بحث نمايندگان بود نيز در نامه روحاني مورد اشاره قرار 
گرفته است. رييس جمهور اعالم كرده كه براي كاهش 
۴0 هزار ميليارد توماني س��هم صندوق توسعه ملي، 
صرفه جويي در اجراي بودجه از سوي سازمان برنامه در 
دستور كار قرار مي گيرد و براي 53 هزار ميليارد تومان 
هزينه هاي جديد نيز فروش اوراق مالي در دستور كار 

قرار خواهد گرفت.
به اي��ن ترتيب نامه رييس جمهور بخش��ي از دغدغه 
نمايندگان مجلس را پاس��خ داد و آنها سرانجام راي 
به تصويب كليات دادند. با عبور از اين مرحله، بررسي 
درآمدهاي در نظر گرفته شده در بودجه آغاز خواهد 

شد كه خود اين مساله چالش هاي قابل توجهي خواهد 
داش��ت. »اليحه بودجه سال 1۴00 اكنون در اختيار 
شماست اگر كليات اليحه را تصويب كرديد آن را دو 
سقفي در نظر بگيريد و به صورت مشروط عمل كنيد 
و از مصارف به منابع بياييد. برخي درآمدها در قوانين 
بودجه عملكردي ندارد و باعث كسري بودجه مي شود. 
شما در برخي احكامي كه تصويب مي كنيد مي گوييد 
دولت مكلف اس��ت و در برخي جاها هم مي گوييد به 
دولت اجازه داده مي ش��ود بين اجازه و تكليف تفاوت 
اس��ت و بايد اين را مدنظر داش��ته باشيد كه وقتي به 
دولت اجازه داده مي ش��ود يعن��ي دولت مي تواند آن 
حكم را اجرا نكند.« اين بخش��ي از صحبت هاي روز 

گذشته مهرداد بذرپاش رييس 
ديوان محاسبات كشور در ميان 
نمايندگان مجل��س يازدهم 
اس��ت. اين ديوان كه وظيفه 
بررسي اجراي قوانين بودجه 
را دارد، در روزه��اي گذش��ته 
گزارش هايي از تفريغ بودجه 
در س��ال 98 منتش��ر كرده و 
نشان داد كه بخشي از احكام 
بودجه عمال يا اجرايي نشده يا 
ناقص اجرا شده اند و از اين رو 
رييس اين ديوان محاس��بات 
به نمايندگان تذك��ر داده كه 
در نهايي كردن قانون بودجه، 
فضاهايي كه امكان عدم اجراي 

قانون را دارد مدنظر قرار دهند با علم به آنها قانون 1۴00 
را تصويب كنند.

در كنار منابع هزين��ه اي كه به نظر هنوز بحث درباره 
آنها به طور كامل مطرح نشده و بيشترين ميزان تمركز 
دولت و مجلس بر روي درآمدها بوده اس��ت. آنچه در 
حوزه هزينه ها دشواري ها را افزايش مي دهد، اتكاي 
دولت به درآمدهاي ناپايداري است كه ميزان تحقق 
آنها مشخص نيست و همين امر مي تواند بار ديگر به 

كسري بودجه در سال آينده منجر شود.
دولت براي س��ال آينده پيش بيني ك��رده كه ميزان 
فروش روزانه نفت به 2.3 ميليون بشكه نفت با قيمت 
۴0 دالر برسد. به اين ترتيب ميزان درآمدهاي اعالم 
ش��ده از طريق ف��روش نفت، 
199 هزار ميلي��ارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده ك��ه از اين 
عدد ح��دود 70 هزار ميليارد 
تومان از طريق ف��روش اوراق 
مالي محقق خواهد ش��د. اين 
پيش بين��ي در حالي صورت 
گرفته ك��ه در بودجه س��ال 
جاري نيز دول��ت اعالم كرده 
بود روزي يك ميليون بش��كه 
نفت با قيمت 50 دالر خواهد 
داشت كه در عمل در بسياري 
از ماه هاي سال نه فروش روزانه 
يك ميليون بشكه ممكن شد و 
نه قيمت نفت در كانال 50 دالر 

باقي ماند و از اين رو بخش مهمي از منابع پيش بيني 
شده در اين حوزه محقق نشدند.

دولت اعالم كرده كه با توجه به روي كار آمدن بايدن 
در انتخابات امريكا، احتمال كاهش تحريم ها افزايش 
يافته و به اين ترتيب، شانس افزايش فروش نفت ايران 
باال خواهد رفت. در كنار آن دولت اعالم كرده ش��يوه 
فروش نفت را منعطف پيش بيني كرده و حتي اگر يك 
ميليون بشكه نفت فروخت نيز منابع را از محل هاي 
داخلي به دست خواهد آورد. در كنار آن منابع مالياتي 
پيش بيني شده نيز افزايش يافته كه با توجه به شيوع 
كرونا و آسيبي كه به كسب و كارها وارد شده، وضعيت 

تحقق آنها نيز در ابهام قرار دارد.
به اين ابهام ها بايد ميزان فروش اوراق مالي را نيز اضافه 
كرد كه با توجه به نرخ باالي تورم براي مردم جذابيت 
چنداني ندارند و در ماه هاي گذش��ته بانك ها مجبور 
شده اند جور دولت را بكش��ند كه برخي كارشناسان 
اقتصادي در نهايت اين نوع درآمد را اس��تقراض غير 

مستقيم از بانك مركزي مي دانند.
با در كنار هم ق��رار دادن تمام اي��ن ابهامات به نظر 
مي رسد، هفت خوان تصويب بودجه تازه شروع شده 
و هرچند دولت توانس��ت در اولين گام از كميسيون 
تلفيق بودجه، راي تصويب كليات را دريافت كند اما 
در عمل هنوز راه زيادي تا نهايي شدن قانون بودجه 
1۴00 مانده اس��ت. قانوني كه اجراي نيمه دوم آن 
بر عهده دول��ت بعد خواهد بود و نمايندگان مجلس 
حساس��يت زيادي دارند كه بار مالي دولت فعلي به 

دوش دولت سيزدهم نيفتد.
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اف اي تي اف مستقيم و غيرمستقيم 
بر تجارت تاثير مي گذارد

س��خنگوي دولت با بي��ان اينكه FATF مس��تقيم و 
غيرمستقيم بر تمام مبادالت مالي و تجاري ما تاثير دارد، 
نس��بت به اتخاذ تصميم منطبق با منافع ملي از سوي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار اميدواري كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه 
رسانه هاي روسي روز چهارم ديماه گزارش داده اند كه 
حدود يك ميلي��ون دالر پول نقد پرداختي از ايران كه 
به صورت بسته بندي در دو كيف به روسيه ارسال شده 
بود، به سرقت رفته است و اينكه آيا اين خبر صحت دارد 
و اينكه آيا پيش از اين هم چنين مواردي اتفاق افتاده و 
تاثير عدم پيوستن به FATF با ادامه يافتن اين روند است، 
گفت: خبر مذكور مربوط مي ش��ود به تشكيل پرونده 
جنايي به اختالس يكي از كارمندان وزارت امور خارجه 
روسيه،  كه مراحل دادرس��ي آن در دادگاه هاي روسيه 
از سال گذشته در جريان اس��ت. اين امر موضوعي در 
چارچوب قوانين روسيه است و ارتباطي با ايران و روابط 
دو كشور ندارد. اين پول مربوط به ايران هم نبوده است. لذا 
موارد مربوط به پرونده با ايران مرتبط نيست، تنها ارتباط 
آن با ايران، اين اس��ت كه اين وجوه مورد اشاره از محل 
درآمدهاي كنسولي سفارت روسيه در تهران بوده است. 
لذا نه اموال متعلق به ايران است و نه متهم ايراني است.
وي تصريح كرد: اما درباره بحث FATF بايد مجددا تاكيد 
كنم كه FATF مستقيم و غيرمستقيم بر تمام مبادالت 
مالي و تجاري ما تاثير دارد. در پي حرِف مش��خص من 
 FATFدرباره واكسن كرونا كه هفته قبل گفتم تحريم و
بر مبادالت تجاري ما اثر دارند. برخي مخالفين هميشگي 
دولت، هجمه اي عجيب به راه انداختند. اين در حالي بود 
كه من بطور روشن و به شكل تركيبي از تاثير تحريم و 
FATF بطور توامان، صحبت كردم اما عده اي سعي در 
تجريد اين موضوع داشته و دارند.ربيعي با بيان اينكه مايل 
نيستم اسامي افراد را در جلسه سخنگويي اعالم كنم، 
ادامه داد: خود برايان هوك كه رييس گروه اقدام عليه 
اي��ران در وزارت خارجه امريكا بود، صراحتا تاكيد كرد 
كه حضور ايران در ليست سياه FATF چطور توانسته به 
اثرگذاري هرچه بيشتر تحريم هاي ظالمانه امريكا كمك 
كند. بطور مشخص هوك در ابتدا به دروغ مدعي مي شود 
كه امريكا منعي براي دسترسي شهروندان ايران به دارو 
ايجاد نكرده است.اما او در پاسخ به اينكه چرا برخالف 
ادعاي امريكا، تراكنش مالي مربوط به دارو و ساير اقالم 
بشري با مشكل مواجه شده است پاسخ مي دهد، اين 
مشكل مربوط به امريكا نيس��ت بلكه به مشكل ايران 
و بانك هاي جه��ان برمي گردد. اينها ك��ه دايمادروغ 
مي گويند و نمي خواهم به آنها استناد كنم اما بطور واضح 
از FATF بهانه اي براي اهداف غيرانساني خود مي سازند. 
يعني از هر دو ابزار تحريم و FATF توامان سوءاستفاده 
مي كنند.س��خنگوي دولت تاكيد كرد: لذا من به طور 
مشخص به بهانه ها و سوء بهره جويي امريكا اشاره كردم 
كه هم متوسل به حربه تحريم مي شود و هم در مواردي 
كه حربه تحريم كارآيي ندارد به يك حربه مكمل به نام 
FATF متوسل مي شود.من مشخصا لفظ »بهانه«را به 
كار برده و گفته بودم در ليست سياه بودن آثار خود را در 
مراودات مالي نشان داده است و اين مساله بهانه اي براي 
تحميل فشار به كشورمان شده است.وي با بيان اينكه 
مرجع »بهانه« مشخص اس��ت كه كيست، گفت: اگر 
منتقدين محترم سخن من، كمترين ترديدي در توسل 
امريكا به هر دو بهانه تحريم و FATF دارند مي توانند به 
بيانات مامورين و بازيگران امريكايي تحريم ها، مراجعه 
كنند و ببينند كه امريكايي ها چگونه آنجا وقتي كه در 
توجيه تحريم ها كم مي آورند به حربه FATF متوسل 
مي شوند.ربيعي تصريح كرد: در نهايت آنچه هفته گذشته 
گفتم نظر دولت ب��ود، البته اعضاي محترم مجمع هم 
دلسوزانه تصميم مي گيرند و ان شاءاهلل آنچه مصلحت 

نظام و منافع ملي هست تصميم گرفته شود.

امريكا مصداق بارز 
تروريسم دولتي است

رييس قوه قضاييه جمهوري اس��المي ايران در تماس 
تلفني با رييس شوراي عالي قضايي عراق، گفت: اجراي 
بدون تبعيض و بدون استثناء عدالت، سياست قطعي 
جمهوري اس��المي ايران در خصوص مجازات آمران، 
مباش��ران و قاتالن اقدام تروريستي س��ال گذشته در 
بغداد اس��ت.رييس قوه قضاييه اقدام تروريستي سال 
گذشته را با هدف متوقف كردن ايران و عراق در مسير 
پيشرفت و توسعه دانس��ت و با تاكيد بر لزوم مبارزه با 
تروريس��م، اظهار كرد: امروز ما امري��كا را مصداق بارز 
تروريسم دولتي مي دانيم.رييسي اختالط خون شهيدان 
سليماني و ابومهدي را تضمين كننده پيوند راهبردي و 
ناگسستني ميان دو كشور ايران و عراق دانست و تصريح 
كرد: اجراي ب��دون تبعيض و بدون اس��تثناء عدالت، 
سياست قطعي جمهوري اس��المي ايران در خصوص 
مجازات آمران، مباش��ران و قاتالن اقدام تروريس��تي 
سال گذشته در بغداد است.رييس قوه قضاييه امريكا 
را دش��من مش��ترك ملت هاي ايران و عراق دانست و 
با تاكيد بر اينكه همكاري اي��ران و عراق بايد به پيگرد 
قانوني نسبت به كساني كه در جنايت بزرگ تروريستي 
سال گذشته نقش داشتند بينجامد، عنوان كرد: اجراي 
مصوبه پارلمان عراق در خصوص خروج امريكايي ها، 
تضمين كننده امنيت كشور عراق خواهد بود.رييسي 
با تاكيد بر اين نكته كه كشورهاي منطقه توانايي تامين 
امنيت بدون دخالت هاي بيگانگان را دارند، گفت: حضور 
امريكا در منطقه جز ناامني هيچ دستاوردي نداشته و 
عامل آش��فتگي و اخالل در امنيت منطقه بوده است.
همچنين در اين تماس تلفني »فائق زيدان« بر اجراي 
بدون تبعيض عدالت در پرونده ترور شهيدان سليماني، 
ابومهدي و ساير همراهان آنها تاكيد كرد و با بيان اينكه 
اختالط خون اين ش��هيدان بر وحدت دو كشور ايران 
و عراق افزوده است، گفت: ما ش��اهد برگزاري مراسم 
سوگواري دو شهيد در كشورهاي عراق و ايران هستيم 
و مي بينيم كه عكس هاي دو شهيد در اين مراسم ها در 
كنار هم قرار داده مي شود كه اين مساله خود نشان دهنده 

وحدت و سرنوشت مشترك دو كشور است.

چرا تاكنون اصالحات بودجه 
محقق نشده است؟

اصالح ساختاري حلقه مفقوده بودجه كشور است كه هر 
ساله نه تنها اقدام جدي در اين زمينه صورت نمي گيرد 
بلكه همواره با همان انتقادات و ايرادات وارد شده از سوي 
كارشناسان به تصويب مي رسد كه ثمره اي جز كسري 
و تورم باال نخواهد داشت. در اين راستا يك كارشناس 
اقتصادي ضمن بررس��ي موانع پيش روي اصالحات 
ساختاري در بودجه ريزي كش��ور، پيشنهاداتي براي 
تحقق اصالحات ساختاري در آن را مطرح كرده است. 

هر ساله بودجه كشور به مجلس تقديم و تا زمان تصويب 
و اجرا انتقادات و ايراداتي به آن از س��وي كارشناسان و 
متخصصان اقتصاد كشور مطرح مي شود اما در چرخه 
تدوين تا اجراي آن همواره سناريويي مشابه تكرار كه 
صرفا يكسري پيشنهادات و انتقادات از سوي اقتصادانان 
بيان مي شود اما مثمر ثمر واقع نمي شود. به گونه اي كه 
برخي تحليلگران اقتصادي پس از تقديم اليحه بودجه 
1۴00 به مجلس حاضر نشدند به تحليل و بررسي آن 
بپردازند، زيرا اين اقدام را بيهوده دانسته و معتقدند كه 
اشكاالت بودجه همانند سال هاي گذشته در كسري 
بودجه، ناهمخواني مخارج و درآمدهاي دولت، سلطه 
نفت و سهم كم ماليات در آن ادامه مي يابد و تا زماني كه 
در اين موارد اصالحات صورت نگيرد اين چرخه معيوب 
به حيات خود ادامه خواهد داد. در اين زمينه الزم است 
گفته شود كه اصالح بودجه ريزي به عنوان يكي از عناصر 
كالن و كليدي اقتصاد مي تواند در كاهش مشكالت و 
باز شدن گره هاي اقتصادي چون تورم و نقدينگي باال 
كه ميراث هر س��اله بودجه است، موثر باشد.به منظور 
اهميت اصالح در بودجه ريزي، ايسنا به گفت وگو با وحيد 
شقاقي ش��هري - يك كارشناس اقتصادي - پرداخته 
است كه طبق اعتقاد وي، در بودجه ريزي كشور يكسري 
چالش هاي كليدي وجود دارد كه مي توان به عملياتي 
نبودن و كسري آن اش��اره كرد.  او با بيان اينكه در دنيا 
بيش از 90 درصد بودجه را ماليات تشكيل مي دهد اما 
در كشور ما اين رقم به 30 تا 35 درصد مي رسد، اظهار 
كرد: مي توان يكي از داليل شكل نگرفتن اصالحات در 
س��اختار بودجه را در مدارا كردن دانست كه مجلس و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توانند اجازه تصويب 
بودج��ه ندهند و راه را براي م��دارا كردن در اين زمينه 
ببندند كه الزم است براي اين هدف بين مجلس و دولت 
يك مفاهمه شكل بگيرد. در ادامه اين تحليلگر اقتصادي 
گفت: براي اصالح ساختار بودجه يك گام موثر اين است 
كه سياست هاي بودجه نويسي ابالغ شود تا راهنماي 
دولت براي تدوين بودجه باشد. از آنجا كه دولت ها لوايح 
بودجه را معموال در آذرماه تقديم مجلس مي كنند، اين 
مدت محدود امكان رد اليحه را كم مي كند و براي اينكه 
كشور بدون بودجه باقي نماند، مجلس مجبور مي شود 
تا در اصالحات مدارا كند. ش��قاقي افزود: عالوه براين، 
در زمان تدوين اليحه بودجه الزم اس��ت تا چند تن از 
نمايندگان مجلس حضور داشته باشند كه اصالحات 
ساختاري در حين تدوين آن اعمال شود. بنابراين، براي 
اصالح ساختار بودجه سه پيشنهاد مطرح مي كنم كه 
شامل ابالغ سياس��ت هاي مدون براي بودجه ريزي از 
سوي مقام معظم رهبري، حضور و مشاركت نمايندگان 
مجل��س در تدوين اليحه بودج��ه و در آخر وجود يك 
عزم و همكاري بين دولت و مجلس است. اين تحليلگر 
اقتصادي خاطرنشان كرد كه اگر واقعيت هاي اقتصادي 
كه اصالحات ساختاري بودجه هم شامل آن مي شود را 
نپذيريم، ماحصل آن چيزي جز كسري بودجه، اتالف 
منابع و تورم نخواهد بود بنابراين، الزم اس��ت با ابالغ و 
تدوين سياست هاي بودجه ريزي، سهم ماليات، اوراق 
مالي و ساير حوزه ها در درآمدهاي دولت مشخص شود. 

  بودجه1400 كارشناسي شده است
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام اعداد و ارقام 
بودجه كارشناسي شده است بنابراين طبيعي بود كه 
دولت مقاومت كند.محمد باقر نوبخت در حاشيه جلسه 
كميس��يون تلفيق بودجه گفت: اليحه بودجه 1۴00 
چون آخرين اليحه دولت دوازدهم بود اهميت زيادي 
براي دولت داشت. طبيعي بود كه دولت مقاومت كند و 
استدالل كند چون اعداد و ارقام همه كارشناسي شده 
بود البته نبايد فراموش كرد كه در يك ش��رايط عادي 
برنامه ريزي نمي كنيم ما براي چهارمين سال است كه 
در شديدترين تحريم ها، اليحه بودجه تنظيم مي كنيم 
و طبيعي اس��ت كه برخي اعداد و ارقام با شرايط عادي 
فاصله داش��ته باشد اما دشمنان ما مي خواستند كه ما 
نتوانيم كشور را اداره كنيم اما شكر خدا پرداخت ها به 
موقع انجام شد. طرح هاي عمراني نيز در حال انجام و 
افتتاح است.وي ادامه داد: من از اعضاي كميسيون تلفيق 
تقدير مي كنم كه همه مسائل را شنيدند اما با توجه به 
واقعيت ها به كليات رأي مثبت دادند. فرصت مغتنمي 
در اختيار كميسيون تلفيق قرار گرفته كه نظراتشان 
را بگويند طبيعتًا به جهت اينكه دولت كار كارشناسي 
كرده از اليحه دف��اع خواهد كرد اما اگر اس��تداللي از 
مجلس شنيده ش��ود كه عقل جمعي آن را تأييد كند 
ما هم خواهيم پذيرفت.نوبخت خاطرنشان كرد: ترديد 
ندارم تالقي آخرين بودجه دولت دوازدهم و اولين بودجه 

مجلس يازدهم اتفاق مباركي خواهد بود.
  رويكرد مثبت دولت به منابع جديد درآمدي

يكصد و نود و دومين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت روز س��ه ش��نبه به رياس��ت حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني رييس جمهور تشكيل 
شد. در اين جلسه گزارش رييس سازمان برنامه و 
بودجه درباره مذاكرات پيرامون اليحه بودجه 1۴00 
در مجلس شوراي اس��المي مطرح و مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. رييس جمهور تاكيد كرد: با توجه 
به نظر مقام معظم رهبري درخصوص سهم صندوق 
توس��عه ملي از درآمد نفت، دولت اصالحيه الزم را 
در مورد درآمد بودجه پيش��نهادي ارايه مي كند و 
همزمان حداكثر صرفه جويي در مصارف را اعمال 
خواهد كرد.روحاني گفت: رويكرد دولت نسبت به 
منابع جديد درآمدي در بودجه كه بر اقتصاد كشور 
آثار تورمي نداش��ته باشد، مثبت است ولي بايد دو 
مالك واقعي بودن درآمدها و تحميل نشدن فشار 

برمردم بطور دقيق مورد توجه قرار گيرد.

روحاني به قاليباف نامه نوشت، مجلس كوتاه آمد

مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد داد

تصويب كليات بودجه زير سايه اصالحات

مصائب دفاع از قانون
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه اين روزها بخش قابل 
توجهي از تمركز خود را بر بررسي اليحه بودجه گذاشته اند، 
روز گذشته يك برنامه اقتصادي ديگر را نيز در دستور كار 
خود قرار دادند و آن سوال از وزير اقتصاد بود. سوال احمد 
نادري و جمعي ديگر از نمايندگان درباره علت استنكاف 
وزارت امور اقتصاد و داراي��ي درباره خلع يد از مالك فاقد 
اهليت شركت هفت تپه خوزستان در جلسه علني صبح 
ديروز )سه ش��نبه( مجلس مطرح شد. پس از توضيحات 
نماينده سوال كننده و وزير اقتصاد پاسخ هاي وزير اقتصاد 
به راي نمايندگان گذاشته شد كه نمايندگان اعالم كردند 
از پاسخ هاي وزير قانع نشدند. بر همين اساس وزير اقتصاد از 
مجلس كارت زرد گرفت.وضعيت واگذاري نيشكر هفته تپه 
از ماه ها قبل مورد بحث و گمانه زني بوده است. اين شركت 
در حالي چند سال قبل از سوي سازمان خصوصي واگذار 
شد كه پس از گذشته چند سال از نظر شرايط اقتصادي به 
وضعيتي دشوار دچار شده و بخشي از نمايندگان مجلس، 
فرآيند واگذاري غيرقانوني اين شركت را علت معضالت 
امروز مي دانند. در شرايطي كه وزارت اقتصاد اعالم آمادگي 
كرده كه در اين زمينه همكاري هاي الزم را در دستور كار 
قرار دهد و منابع مورد نياز براي بررسي اين واگذاري را در 
اختيار نمايندگان قرار دهد، بحث در اين زمينه همچنان 
ادامه دارد تا جايي كه اين سوال را به وجود آورده كه آيا اساسا 
مجلس با خصوصي سازي مشكل دارد؟ موضوعي كه به ارايه 
توضيحاتي از سوي رييس مجلس منجر شد.محمدباقر 
قاليباف در جلسه علني مجلس پس از طرح سوال احمد 
نادري از وزير اقتصاد در مورد واگذاري هفت تپه گفت: ما 
با واگذاري و خصوصي س��ازي كه از سياست هاي قطعي 
است، موافق هس��تيم.رييس مجلس افزود: ما هميشه از 
حقوق بخ��ش خصوصي دفاع مي كني��م، اما آنجايي كه 
مجلس حرف دارد كاري است كه خالف مقررات قوانين 
و قوانين انجام شده و فساد در آن است و به اين موضوعات 
است كه حساسيت نشان مي دهد.با اين وجود وزير اقتصاد 
روز گذشته در مجلس حاضر شد تا به سواالت نمايندگان در 
اين حوزه پاسخ دهد. احمد نادري اصلي ترين طراح سوال، 
روز گذش��ته اعالم كرد: هفت تپه چيست و چه شد كه به 
پاشنه آشيل نظام جمهوري اسالمي ايران تبديل شد؟. 
ماجرا اين است كه يك ابرمتهم ارزي 1.5 ميليارد دالر پول 
مي گيرد كه برود خارج و كاالي اساسي مورد نياز مردم را 

تامين كند و به ايران بياورد. او پول را در اين اتاق مي گيرد و در 
اتاق بغل آن را به ريال تبديل مي كند بدون اينكه يك سنت 
يا يك ريال از آن را خارج و كااليي وارد كند. اين پول شروع 
به چرخش كثيف در كشور مي كند و اين چيزي است كه 
در دادگاه در حال رسيدگي است و مراجع امنيتي هم آن را 
تصديق مي كنند.نادري يادآور شد: اين فرد ۶ ميليارد تومان 
كه بخشي اندكي از اين پول است را براي خريد هفت تپه 
اختصاص مي دهد و وقتي آن را مي خرد شروع به يكسري 
اقدامات مي كند كه در امنيت استان و زندگي و معيشت 
كارگران اختالل ايجاد مي كند.اين نماينده مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه تنها 30 هزار هكتار زمين هفت تپه 
بدون احتساب ماشين آالت آن است، اظهار كرد: اين فرد 
شريكي هم دارد و هر دوي آنها متولد ۶7 و ۶8 هستند. اين 
فرد سال 1388 مطابق گزارشي كه در منابع امنيتي وجود 
دارد رابط مالي با جريان نفاق در خارج از كشور بوده است.
وي مدعي شد: سه دستگاه نظارتي سازمان بازرسي، ديوان 
محاسبات و سازمان خصوصي سازي گزارش داده اند اين 
فرد اهليت و صالحيت ندارد و بايد عزل شود ولي تمام دولت 
گويي اين مساله برايشان ناموسي شده و محكم پشت اين 
ابرمتهم ايستاده اند.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي اظهار كرد: در مورد نحوه واگذاري شركت هفت تپه 
شركتي به آن عظمت را به قيمت كم واگذار كردند. ابتدا 
290 ميليارد تومان براي اين شركت تعيين شده بود كه 
25 درصد تخفيف دادند و قيمت را 210 ميليارد تومان در 
نظر گرفتند كه آن هم تنها ۶ ميليارد تومان پرداخت شد.وي 
ادامه داد: در مورد عدم اهليت همين بس كه اين فرد آنقدر 
ناكارآمد بود كه ميزان توليد ش��كر كه ۶0 هزار تن شكر 
سفيد بوده به زير 20 هزار تن شكر زرد رسيد، ضمن اينكه 
اهليت مديريتي و امنيتي هم نداشته است طبيعتا داشتن 
پول آن هم با منشأ كثيف قابل اتكاء نيست.نادري خطاب به 
وزير اقتصاد و دارايي ابراز عقيده كرد: شما صالحيت وزارت 
اقتصاد را نداريد. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي 
بايد بر روند خصوصي سازي نظارت داشته باشند، در حالي 
كه شما مي گوييد قوه قضاييه بايد اين موضوع را بررسي 
كند شما طبق قانون موظف به نظارت هستيد.پس از مطرح 
شدن اين صحبت ها، نوبت به دژپسند رسيد تا از عملكرد 
خود دفاع كند. وزير اقتصاد و دارايي توضيح داد: خصوصي 
سازي و افزايش بخش خصوصي در اقتصاد طبق ابالغيه 

سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ضروري است. 
اقتصاد ايران با يك چالش اساسي و ساختاري مواجه بوده 
و آن هم بزرگ بودن و حجيم بودن حجم و اندازه دولت در 
اقتصاد است. بايد بسيار سريع و مستقيم درباره موضوع 
خصوصي سازي كار كنيم و امور تا جايي كه ممكن است 
به بخش خصوصي واگذار شود.وي ادامه داد: بعد از ابالغيه 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي راه اصلي نظام در 
اين مسير قرار گرفت خصوصي سازي يك رويكرد ساختاري 
و جدي نه براي تامين مالي دولت كه براي اصالح شرايط 
است. خصوصي سازي يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده و 
به عنوان يك الزام قانوني محسوب مي شود.دژپسند اضافه 
كرد: وقتي در اين مس��ير گام برمي داريم بايد يك دغدغه 
داشته باشيم و آن هم اجراي دقيق و بدون خدشه مقررات 
اس��ت. چالش ما در خصوصي سازي آسيب شناسي بوده 
كه در دو س��الي كه در وزارت اقتصاد هستم يكي از اولين 
كارهايم آسيب شناسي جدي در اين زمينه بود تا در مقام 
رفع آس��يب ها، مش��كالت درباره روش واگذاري، روش 
قيمت گذاري و شفاف  سازي محيط و واگذاري مشخص 
شود. تمام هم و غم ما اين بود كه روش هايي انتخاب شود 
كه كاال و قيمت در محيط رقابتي تعيين شده و توزيع ثروت 
به صورت فراگير باش��د. اهتمام جدي داشتم كه منطبق 
بر سياس��ت هاي كلي اين امر را پيش برده تا سهم بخش 
خصوصي زياد ش��ود و اقتصاد مردمي گردد.وزير اقتصاد 
و دارايي در بخش ديگ��ري از صحبت هايش اظهار كرد: 
روش قيمت گذاري در بحث واگذاري ها امر بسيار مهمي 
است اينكه گفته مي شود در واگذاري هفت تپه چه قيمتي 
تعيين شده بايد بررسي شود كه اين كار طبق چه روشي 
ب��وده و اينكه آيا منطبق بر قواني��ن و ضوابط بوده يا خير. 
قيمت توسط فرد تعيين نمي شود بلكه هيات كارشناسي 
مامور تعيين قيمت است.وي توضيح داد: بعد از نهايي شدن 
گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصي سازي بررسي 
شده و بعد در هيات واگذاري قيمت نهايي مي شود. هيات 
واگذاري متشكل از وزراي اقتصاد و دادگستري، روساي 
اتاق هاي بازرگاني و تعاون، نماينده دادستاني، سازمان برنامه 
و نماينده دستگاه ذيربط است. در آن هيات قيمت براساس 
يك رويه اي تعيين مي شود، بنابراين براي بحث قيمت بايد 
روش تعيين شده را بررسي كرده و سال تعيين قيمت هم 
مورد توجه قرار گيرد. قيمت واگذاري هفت تپه در س��ال 

139۴ و نه امسال تعيين شده است.دژپسند خاطرنشان 
كرد: طبق مستندات قيمت تعيين شده براي واگذاري هفت 
تپه دقيقا رعايت شده آن زمان وزير اقتصاد دكتر طيب نيا 
و وزير دادگس��تري نيز آقاي پورمحمدي بودند. اين افراد 
به اضافه روساي اتاق بازرگاني و تعاون اين روند را پيگيري 
كرده طبق بررس��ي هاي ما كامال قيمت گذاري براساس 

دستورالعمل ها و ضوابط انجام شده است.
وزير اقتصاد و دارايي درباره بحث خريدار هفت تپه اظهار 
كرد: اعضاي هيات واگذاري وقت��ي موضوع واگذاري را 
پيگيري مي كردند نمي توانس��تند درباره آينده خريدار 
پيش بيني داش��ته باش��ند ضمن اينكه تا االن هم هيچ 
حكمي از قوه قضاييه در اين باره صادر نشده البته كه هر 
حكمي بدهند نيز روي چشم ما است. در سوال آمده چرا 
به گزارش و حكم ديوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما 
مي پرسم آيا هيات مستشاري ديوان محاسبات اساسي 
حكمي صادر كرده و يا بيانيه اي داده است؟. من از ديوان 
پرسيدم و پاسخ منفي بود. از آقاي بذرپاش هم پرسيدم 
كه روابط عمومي به نقل از ش��ما چنين حرفي را زده كه 
ايشان تكذيب كردند.وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه 
هيات اجرايي فرا قوه اي است، گفت: خريدار با حكومت 
مواجه است چون سه قوه در هيات واگذاري حضور دارند. 
وقتي خلع يد و ابطال صورت مي گيرد شرايط بسيار بدي 
در حوزه امنيت براي بخش خصوصي ايجاد مي شود ما 
بايد زمينه اي براي ايجاد روند پايدار و مستمر در واگذاري 
به وجود آوريم.دژپسند درباره هفت تپه اظهار كرد: گفته 
مي شود حقوق داده نش��ده است، ولي بررسي كنيد كه 
همان زمان واگذاري چقدر حقوق معوقه داش��ته است. 
مسلم آن است كه تا االن هيچ حكم خالف قانون بودن به 
ما ابالغ نشده. قوانين در واگذاري كامال رعايت شده من 
به عنوان وزير اقتصاد مجري قانون هستم و بايد براساس 
قوانين و مقررات عمل كنم.با وجود آنكه وزير اقتصاد در 
توضيح��ات خود اعالم كرد كه بحث خصوصي س��ازي 
صرفا از طريق اين وزارتخانه انجام نمي  ش��ود و در هيات 
واگذاري نمايندگاني از تمام قوا و نهادها حضور دارند اما 
همچنان نمايندگان اصرار دارند تقصير را به گردن دژپسند 
بيندازن��د، موضوعي كه نه تنها كمكي به برطرف كردن 
مشكالت خصوصي س��ازي در ايران نمي كند كه حتي 
اين ماجراي پيچيده را، پيچيده تر از قبل نيز خواهد كرد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در حالي كه طبق گفته ريي��س كل بانك مركزي، ميزان 
وام پرداختي بانك ها در 8 ماه نخس��ت سال 99 به خاطر 
برنامه هاي حماي��ت از خانوارها و بخش ه��اي اقتصادي 
خسارت ديده از كرونا، از يك هزار هزار ميليارد تومان فراتر 
رفته و مانده تس��هيالت بانكي بانك ه��ا نيز طبق گزارش 
شهريور ماه 99 از رقم 1913 هزار ميليارد تومان گذشته 
است، رقم مطالبات معوق بانك ها نيز رشد كرده و به باالي 
200 هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر، بدهي 
بخش دولتي به سيستم بانكي در شهريور ماه 99 معادل 
509 هزار ميليارد تومان اعالم شده است. بدهي بانك ها به 
بانك مركزي نيز 129 هزار ميليارد تومان بوده و اين آمارها 
به صورت زنجيره وار به هم مربوط بوده و نشان مي دهد كه 
متناسب با رشد بدهي دولت به بانك ها و بخش خصوصي 
و بخش عمومي، ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز 
رشد كرده و مطالبات معوق بانك ها نيز افزايش يافته است. به 
عبارت ديگر، نوعي تسلسل بين بدهي دولت، بدهي بانك ها، 
بدهي بخش خصوصي، مطالبات معوق و ميزان تسهيالت 
دهي بانك ها ب��ه بخش هاي مختلف اقتصاد وجود دارد. از 
يك سو، بانك ها براي سرپا نگه داشتن واحدهاي اقتصادي 
به آنها سرمايه در گردش و تسهيالت بيشتر مي دهند و در 
هشت ماه نخست سال 99 بيش از 1000 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت داده شده است. اين موضوع باعث مي شود كه در 
ماه هاي بعد ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات 
معوق و بدهي دولت به بانك ها و شركت هاي خصوصي و 
دولتي نيز افزايش يابد و تكرار اين روند، ارقام بزرگ تري از 
نقدينگي و تورم و تسهيالت دهي و مطالبات و بدهي ها را در 
ماه هاي بعد و سال هاي بعد به همراه خواهد داشت.همچنين 
براساس گزارش تفريغ بودجه سال 98، كل بدهي دولت تا 
پايان سال 97 به بخش هاي خصوصي، دولتي و عمومي و 
تعاوني معادل 578 هزار ميليارد تومان بوده است. مطالبات 
معوق بانك ها در پايان سال 98 به 174 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه اين رقم در شهريور 99 نيز باالي 200 هزار ميليارد 
تومان اعالم شده است و سرفصل خريد دين، اموال معامالت 
و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول روي 
هم در شهريور 99 معادل 207 هزار ميليارد تومان اعالم شده 
است. مطالبات معوق با رش��د 15.8 درصدي در شش ماه 
نخست سال 99 معادل 10.8 درصد كل مانده تسهيالت 

بانك ها به ميزان 1913 هزار ميليارد تومان بوده است.

مطالباتمعوقبانكها
174هزارميلياردتومانشد

رييس كل بانك مركزي گزارش داده كه ميزان تسهيالت 
پرداختي بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي در هشت 
ماهه منتهي به پايان آبان سال جاري 1.044 هزار ميليارد 
تومان برآورد شده كه حدود 30 درصد اين مبلغ تسهيالت 
بخش صنعت بوده اس��ت.قريب به 59 درصد تسهيالت 
پرداختي به بخش هاي مختلف، وام سرمايه درگردش بوده 
است. تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي اقتصادي 
در س��ال 98 حدود 975 هزار ميليارد توم��ان بود كه در 
مقايسه با سال 97 رشد 2۶ درصدي داشته است.به گزارش 

روز سه شنبه بانك مركزي، سهم تسهيالت پرداختي در 
قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 
12 ماهه سال 98 مبلغ 52۶ هزار ميليارد تومان، معادل 54 
درصد كل تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال 97 معادل 21.8 درصد افزايش داشته است.

همچنين طبق گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 
س��ال 1398، مطالبات معوق شبكه بانكي در پايان سال 
1398 به 174هزار ميليارد تومان رس��يده است.گزارش 
ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 1398 نشان مي دهد كه 
از مجموع كل مبلغ 1.935 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
ارزي و ريالي بانك ها و موسسات اعتباري )اعم از دولتي و 

غيردولتي( در پايان سال 1398، مبلغ 174 هزار ميليارد 
تومان مربوط به مطالبات غيرجاري است.از اين ميزان بالغ 
بر 73 هزار ميلي��ارد تومان مربوط به مطالبات غيرجاري 
بانك هاي دولتي بوده كه از اين رقم نيز مبلغ 59 هزار ميليارد 
توم��ان )81%( مرتبط با مطالبات مش��كوك الوصول در 
بانك هاي دولتي است.وفق آسيب  شناسي صورت پذيرفته 
ديوان محاسبات كشور از مطالبات مشكوك الوصول، اهم 
موارد عدم رعايت قوانين و مقررات در اعطاي تس��هيالت 
عبارتست از عدم اخذ وثايق مناسب و مكفي از تسهيالت 
گيرندگان، عدم اعتبارس��نجي صحيح مشتريان، عدم 
وجود تناسب بين سرمايه اوليه و گردش حساب مشتري 

با تس��هيالت اعطايي، عدم اخذ گواهي تبصره )1( ماده 
)18۶( قانون ماليات هاي مستقيم و عدم اخذ صورت هاي 
مالي حسابرسي شده مورد تأييد يا اظهارنامه مالياتي و عدم 
اس��تعالم در خصوص اطالعات اعتباري متقاضي كه در 

فرآيند رسيدگي ديوان محاسبات كشور مي باشد.

بدهيدولت۵7۸هزارميلياردتومان
خالص بدهي هاي قطعي دولت تا پايان سال 97 به 578هزار 
ميليارد تومان رسيد، يعني بدهي دولت معادل 70درصد 
كل بودجه دولت و 90درصد هزينه هاي جاري دولت در 
سال 1400 است. ميزان خالص بدهي هاي قطعي دولت 
به اش��خاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در 
چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 97 ايجاد شده و در 
سامانه مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي 
وزارت امور اقتصاد و دارايي )س��ماد( توسط دستگاه هاي 
اجرايي ثبت گرديده اس��ت، به بيش از 578 هزار ميليارد 
تومان رس��يد.براي اينكه پي به بزرگي عدد بدهي دولت 
ببريم كافي اس��ت بدانيم كل بودجه عموم��ي دولت در 
اليحه سال 1400 بيش از 841 هزار ميليارد تومان بوده 
اس��ت، يعني دولت به اندازه حدود 70 درصد بودجه يك 
سال خودش بدهكار است يا اينكه كل هزينه هاي جاري 
دولت براي سال 1400 بيش از ۶37 هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده است يعني بدهي دولت معادل 90 درصد 
كل هزينه هاي جاري دولت در يك سال است. به گزارش 
تس��نيم، جدول بدهي قطعي دولت كه در گزارش تفريغ 

بودجه 98 منتشر شده، به شرح  فوق است. 

رويدادويژه
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با حضور وزير نيرو به صورت 
ويدئوكنفرانس صورت گرفت  

تجليلاز
مديرعاملآبفااصفهان

با حضور وزير نيرو، به صورت ويدئو كنفرانس از مديرعامل 
شركت آبفا استان اصفهان و ديگر فعاالن پويش »هر 

هفته _الف_ب_ايران« استان اصفهان تجليل شد. 
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره 
به بهره برداري از 7 پروژه آب وفاضالب استان اصفهان 
در قالب »پويش هر هفته ال��ف- ب ايران«، گفت: اين 
پروژه ها با اعتباري بالغ بر 758 ميليارد تومان در مدار 
بهره برداري قرار گرفتند. فاز اول پروژه بازسازي و اصالح 
ش��بكه فاضالب اصفهان از مح��ل فاينايس خارجي، 
ايس��تگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب ش��رق اصفهان، 
آبرساني به باغشاد و 8 روستاي لنجان، راه اندازي واحد 2 
و 3 تصفيه خانه فاضالب داران، تصفيه خانه فاضالب اژيه، 
آبرساني به مجتمع19 روستاي فالورجان و تصفيه خانه 
فاضالب هاش��م آباد، پروژه هايي بودند كه در قالب اين 
طرح به بهره برداري رسيده اند. هاشم اميني افتتاح فاز 
اول بازسازي و اصالح شبكه فاضالب اصفهان از محل 
فاينانس خارجي را بسيار تاثيرگذار برشمرد و گفت: با 
اجراي اين پروژه نگراني مردم در محور جنوب و مركز 
اصفهان به دليل ريزش شبكه فرسوده فاضالب در اقطار 
باال رفع گرديد. اين در حالي است كه اين پروژه با اعتباري 
بالغ بر ۶۶0 ميليارد تومان مع��ادل 3۶8 ميليون يوان 
اجرايي گرديده است.وي پيرامون اجراي پروژه ايستگاه 
پمپاژ و خط انتقال جنوب شرق اصفهان گفت: با اجراي 
تاسيس��ات فاضالب جنوب شرق اصفهان، صد درصد 
كالن شهر اصفهان داراي زيرساخت جمع آوري، انتقال و 
تصفيه فاضالب مي شود و ديگر در هيچ منطقه اي از شهر 
فاضالب شهري از طريق چاه هاي جذبي دفع نمي گردد.

مديرعامل ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان با بيان اينكه 
راه اندازي واحد 2 و 3 تصفيه خانه فاضالب داران با هدف 
جلوگيري از آلودگي منابع زيرزميني در دستور كار قرار 
گرفت خاطرنشان ساخت: با راه اندازي مدول دوم وسوم 
تصفيه خانه فاض��الب داران 3 هزار و 344 متر مكعب 
درروز پس��اب در اين تصفيه خانه توليد مي شود. وي 
ضمن اشاره به آبرساني به باغشاد و 8 روستاي لنجان 
گفت: اين مجموع آبرساني براي 4 شهر باغشاد، شهرك 
زاين��ده رود، باغبه��ادران و چرمهين و 20 روس��تا در 
شهرستان لنجان طراحي شده كه هم اكنون با انتقال 
25۶ ليت��ر در ثانيه آب جمعيت ي معادل ۶0 هزار نفر 
تامين مي شود.مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان در ادامه افزود: آبرساني به مجتمع 19 روستاي 
فالورجان در راستاي بهره مندي پايدار روستاييان از آب 
شرب سالم و بهداشتي است.وي تصريح كرد: در قالب 
اين طرح، آبرساني پايدار به ده ها روستاي استان اصفهان 
در سال پيش رو ادامه دارد. در اين جلسه همچنين كتاب 
»دلگرمي ها و همراهي ها« در سي و سومين هفته پويش 
هر هفته_الف_ب_ايران در ساختمان مركزي وزارت 

نيرو رونمايي شد.

مهلتيكهفتهاياستاندار
فارسبهشهرداريها

اس��تان فارس براي س��ومين س��ال پياپ��ي رتبه 
برتر س��وادآموزي كشور را كس��ب كرده است. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني اس��تانداري فارس، 
دكتر عنايت اهلل رحيمي در صد و چهلمين جلس��ه 
شوراي آموزش و پرورش استان فارس به ضرورت 
پرداخت سهم 5درصد آموزش و پرورش از عوارض 
شهرداري ها اشاره و بيان كرد: تاكنون 18 شهرداري 
در فارس از جمله مناطق 11گانه ش��هر ش��يراز، 
بدين منظور دستگاه كارت خوان نصب نكرده اند كه 
موظف اند ظرف مدت يك هفته در اين زمينه اقدام 
كنند؛ در غير اين صورت مديركل دفتر امور شهري 
اس��تانداري اخطار الزم را به ش��هرداري ها خواهد 
داد و پس از آن موضوع به س��ازمان تخلفات اداري 
ارجاع مي شود. وي در ادامه به اهميت اجراي طرح 
آجر به آجر و مش��اركت مردمي در ساخت مدارس 
اش��اره كرد و افزود: اين موضوع باعث ايجاد حس 
تعل��ق خاطر به آموزش و پرورش خواهد ش��د؛ اما 
فرهنگ سازي مطلوب در اين زمينه صورت نگرفته 
است. نماينده عالي دولت در استان فارس اظهار كرد: 
آموزش و پرورش و نوسازي مدارس بايد با همكاري 
يكديگر اين طرح را تقويت كنند و به ويژه آموزش 
و پرورش بايد طرح را متعلق ب��ه خود بداند. دكتر 
رحيمي با بيان اينكه آجر به آجر رقيب نيكوكاران 
و تضعيف كننده عملكرد آنان نيست، بيان داشت: 
كمك هاي خيران در زمينه مدرسه سازي بسيار ويژه 
است و طرح آجر به آجر با نيت فراگيري فرهنگي و 
ايجاد احساس تعلق خاطر به اماكن عمومي صورت 
مي گي��رد.او در بخش ديگري از س��خنان خود به 
ضرورت اجراي عملياتي سند تحول بنيادين اشاره 
و بيان كرد: اقدامات الزم براي تبديل س��ند تحول 
بنيادين آم��وزش و پرورش ب��ه برش هاي خرد تر 
صورت پذيرفته است؛ اما هم اكنون زمان آن رسيده 
است كه عملياتي شود.استاندار فارس در اين زمينه 
بر ضرورت توس��عه مدارس امين در فارس تاكيد 
كرد و گفت: اين موضوع ب��ا توجه به تاثيري كه بر 
مصون سازي در نواحي آسيب پذير مي گذارد، بايد با 
سرعتي بيشتر پيگيري شود. مدارس امين، طرحي 
اس��ت كه برپايه آن روحانيون حدود 30 ساعت در 
هفته، در مدارس فعاليت فرهنگي و تربيتي دارند و 
براي اين هدف روحانيون بايد متناسب با نيازهاي 
پايه هاي تحصيلي ابتدايي و متوس��طه اول و دوم 
آم��وزش ببينند و گزينش ش��وند.روحانيون پس 
از گذراندن دوره هاي آموزش��ي و تخصصي و اخذ 
مدرك، در م��دارس متقاضي اج��راي طرح امين 
حضور پي��دا مي كنند و در اين م��دارس برنامه اي 
براس��اس توافق آموزش و پرورش تعريف و حيطه 
كاري روحانيون مشخص مي شود تا موازي كاري 

و تداخلي با ساير برنامه هاي مدرسه ايجاد نشود.

مديرعاملبانكملي:سهام
عدالتراآگاهانهمديريتكنيد

مديرعامل بانك ملي ايران اعالم كرد: نوسان در ذات بازار 
سرمايه است و فعاليت در اين بازار شيريني و تلخي هاي 
خاص خ��ود را دارد. گاه با افزايش ارزش س��هام، بازار 
سبزپوش مي شود و گاه با كاهش هاي ناشي از شرايط 
اقتصادي، اجتماعي يا سياسي، بازار لباس قرمز بر تن 
مي كند. اكنون به مدد تالش دولت، بخش قابل توجهي 
از مردم كشورمان با اس��تفاده از ظرفيت سهام عدالت 
به بازار بورس ورود كرده اند، اما طبيعي اس��ت كه همه 
اين افراد به فنون س��هامداري واقف نيستند و ممكن 
است در اثر فعاليت غيرحرفه اي، سهام ارزشمند خود 
را از دست بدهند. حسين زاده افزود: در چنين شرايطي 
شركت هاي سرمايه گذار استاني سهام عدالت تشكيل 
شده اند تا به نيابت از سهامداران غيرحرفه اي، مديريت 
سهام را بر عهده بگيرند. اين شركت ها همه امور مرتبط 
با سهام از جمله استفاده از ظرفيت حق تقدم، حضور در 
مجامع، دريافت سود و ... را انجام داده و در نهايت سود 
را به حساب سهامداران واريز خواهند كرد.اين شركت ها 
خود داراي ارزش ذاتي بوده و نه تنها سود عملياتي ناشي 
از فعاليت هاي خود را به صاحبان سهام مي پردازند؛ بلكه 
در بلندمدت فعاليت هاي تازه اي براي آنها تعريف خواهد 
شد كه سهامداران را در سود آنها نيز شريك خواهند كرد.

وي ادامه داد: يكپارچه شدن مديريت سهام و بهره مندي 
از يك مديريت متمركز مي تواند دارندگان سهام عدالت 
را با اطمينان كافي به ادامه حركت در بازار سهام اميدوار 
كند.انتخاب روش غيرمستقيم مديريت سهام عدالت به 
معناي حذف اختيارات سهامداران نيست؛ بلكه سهامدار 
مي تواند حتي براي عضويت در هيات مديره شركت هاي 
سرمايه گذار استاني نيز اقدام كرده و در هر زمان نسبت به 
خريد و فروش سهام اقدام كند.با اين حال طبيعي است 
كه مديريت سهام توسط افراد حرفه اي و داراي سابقه 
فعاليت در بازار نه تنها مي تواند نتيجه مطلوب تري براي 
عموم داشته باشد؛ بلكه ارزش سهام ناشي از تجميع آن را 
نيز افزايش داده و در نهايت منافع بيشتري براي دارندگان 

سهام عدالت تامين خواهد كرد.

ويژهبرنامههاي»مردميدان«در
مترويتهرانبرگزارميشود

همزمان با فرا رسيدن سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم 
سليماني)ره( ويژه برنامه هاي فرهنگي »مرد ميدان« 
در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار مي شود. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران وحومه به مناسبت 
سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني)ره( ويژه 
برنامه »مرد ميدان« در قالب پويش فرهنگي در متروي 
تهران برگزار مي ش��ود. در اين ويژه برنامه، ورك شاپ 
»س��رباز ايران« با هدف گراميداش��ت ياد و نام شهيد 
سپهبد حاج قاسم س��ليماني)ره( و ياران ايشان كه در 
حمله تروريستي نيروهاي امريكايي در عراق به فيض 
شهادت نايل آمدند در ايستگاه متروي امام خميني)ره( 
اجرا مي ش��ود.  در اين برنامه فرهنگي و هنري 10 نفر 
از هنرمندان و متخصصان سياه قلم تصويري از شهيد 
سليماني را كه هر كدام بيانگر ويژگي هاي مختلفي از 
ايشان است را طراحي مي كنند و در پايان تصوير پرتره 
شهيد سليماني با گل آرايي تزيين مي شود و در معرض 
نمايش قرار مي گي��رد. ورك ش��اپ فرهنگي و هنري 
»س��رباز ايران« از روز سه ش��نبه 9 تا 13 دي ماه 99 با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در ايستگاه متروي امام 
خميني )ره( برگزار مي شود. مسابقه فرهنگي و هنري 
سرباز ايران با موضوع و محوريت شهيد سليماني بخش 
ديگري از اين ويژه برنامه است كه در سه قالب  ادبي )شعر، 
داستان كوتاه و دلنوشته(، تجسمي )نقاشي و عكس و 
پوستر( و توليدات صوتي )پادكست راديويي و دكلمه( 
برگزار مي شود كه طي فراخواني از عالقه مندان به شركت 
در اين مسابقه دعوت به عمل آمده است.  مهلت ارسال 
آثار تا پاي��ان دي ماه 99 و اعالم برندگان و اهداي جوايز 
نيز 22 بهمن ماه 99 همزمان با سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي ايران و سالگرد شهادت سردار دل ها خواهد بود.

تبريكمديرعاملبانكملتدرپي
كسبرتبههايبرتربينالمللي

مديرعامل بانك ملت، با اش��اره به گزارش اخير نشريه 
بين المللي بنكر )The Banker( و معرفي اين بانك به 
عنوان دومين بانك بزرگ جهان در وام دهي و ششمين 
بانك جهان از لحاظ رشد دارايي هاي منطبق با شريعت 
در سال 2020 اين عملكرد را حاصل عملكرد حرفه اي و 
متعصبانه مديران و كاركنان دانست و كسب اين موفقيت 
را تبريك گفت. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، دكتر 
محمد بيگدلي در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومي 
بانك ملت اظهار داشت: درخشش يك بانك ايراني در 
فهرست برترين بانك هاي اسالمي جهان غرور انگيز و مايه 
مباهات است و اين موفقيت ها حاصل عملكرد حرفه اي 
و متعصبانه يكايك مديران و كاركنان ارزش��مند بانك 
ملت است. مديرعامل بانك ملت ادامه داد: قرار گرفتن 
در فهرس��ت 10 بانك برتر اسالمي جهان از لحاظ رشد 
دارايي ها و جهش به رتبه دوم در ميزان وام دهي براساس 
قوانين شريعت، يك افتخار بزرگ براي بانك ملت است 
و اين موفقيت را به كاركنان، مشتريان و سهامداران اين 
بانك بزرگ تبريك مي گويم. دكتر بيگدلي افزود: نشريه 
بنكر در گزارش اخير خود، به طور خاص به عملكرد بانك 
ملت اشاره كرده است و رشد 55.4 درصدي در دارايي هاي 
منبطق با شريعت در اين بانك آن هم در شرايط تحريم 
اقتصادي را چشمگير توصيف كرده است كه اين پاسخي 
به تحريم هاي ناجوانمردانه اي است كه بر ملت شريف 
ايران تحميل شده است. مديرعامل بانك ملت با اشاره به 
رويكرد حمايت حداكثري اين بانك از بخش توليد واقعي، 
كسب جايگاه دوم جهاني در وام دهي منطبق با شريعت را 

در همين راستا و نتيجه اين رويكرد توصيف كرد.

مطالبات معوق بانك ها 200 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت حدود 600  هزار ميليارد تومان شد

پرداخت ۱۰۰۰ تريليون تومان وام بانكي در 8 ماه نخست 99

جدول تركيب  بدهي 578 هزار ميليارد توماني دولت تا پايان سال 97

رقم به ميليارد تومان  شرح 

210522 بدهي دولت به بخش خصوصي

179856 بدهي دولت به شركت ها و بانك ها

118856 بدهي دولت به بخش عمومي 

7312 بدهي دولت به شركت هاي تعاوني 

8860 بدهي دولت به اشخاص خارجي

67495 بدهي دولت از طريق اوراق مالي

14363 ارقامي كه دوبار منظور شده كسر مي شود

578639 جمع بدهي دولت

سكه 50 هزار تومان و دالر 40 تومان كاهش يافت

تقويتارزهايجهانبهدنبالتوزيعواكسنوتوافقهايتجاري
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 

به دنبال توزيع واكسن كرونا، بسته مالي محرك اقتصادي 
امريكا و توافق اتحاديه اروپا و بريتانيا بر سر خروج انگليس 
از اين اتحاديه، كارشناسان پيش بيني مي كنند كه نرخ 
ارزهاي مختلف تقويت شود و به دنبال ارزش دالر، پوند و 
يورو افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، رمزارزهايي مانند 
بيت كوين نيز افزايش ارزش دارند و به بيش از 27 هزار دالر 
رسيده است. اين تحوالت نشان دهنده بهبود رشد اقتصادي 
و رونق نسبي اقتصاد جهان پس از وقفه يكساله اي است كه 
كرونا ايجاد كرده و خسارت هاي فراواني را به اقتصاد جهان 
وارد كرد.در بازار ايران نيز، روز سه شنبه 9 دي ماه 99، در 
ب��ازار آزاد ارز، دالر 25730، يورو 31200 و درهم امارات 

7170 تومان معامله شد. 
همچنين به دنبال اعالم هر اونس طال 1878 دالر و دالر به 
نرخ 25730 تومان، قيمت طال و سكه نيز ثابت ماند. مظنه 
مثقال طالي بازار تهران 4 ميلي��ون و 9۶5 هزار تومان، 
 گرم طالي18عيار 1 ميليون و 14۶ هزار، سكه امامي 11 
ميليون و 780 هزار، سكه قديمي 11 ميليون و 450 هزار، 
نيم سكه ۶ ميليون و 200 هزار، ربع سكه 4 ميليون و 200 
هزار، سكه يك گرمي2 ميليون و 350 هزار تومان اعالم 
شد. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز هر دالر 25 هزار و 700 

تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز دوشنبه  40 
تومان كاهش يافت. نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي 
)سه شنبه( 25 هزار و 700 تومان اعالم شد. قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش 2۶0 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري گذشته به 31 هزار و 4۶0 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 24 هزار و 700 تومان و قيمت خريد هر يورو 
نيز 30 هزار و 4۶0 تومان اعالم شد.همچنين قيمت خريد 
دالر دربازار متشكله ارزي 25 هزار و 300 تومان و قيمت 
فروش آن 25 هزار و 553 تومان بود.عالوه براين نرخ خريد 
يورو در اين بازار30 ه��زار و ۶00 تومان و نرخ فروش آن 
30 هزار و 90۶ تومان معامله شد.براس��اس اين گزارش 
درسامانه سنا در روز معامالتي دوشنبه، هر يورو با قيمت 
ميانگين 30 هزار و 715 تومان به فروش رسيد و هر دالر 
نيز به قيمت 25 هزار و 205 تومان معامله شد.ضمن اينكه 
در سامانه نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين 
قيمت 31 هزار و ۶09 تومان فروخته و حواله دالر نيز به 
قيمت 25 هزار و 59۶ تومان ثبت شد.روزهاي گذشته 

روند حركت قيمت دالر، كاهشي بود. 

كاهش۵۰هزارتومانيقيمتسكه
 هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح جدي��د ديروز 

)سه شنبه( با 50 هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز 
گذشته به 11 ميليون و 750 هزار تومان معامله شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز در مقابل 11 ميليون و 400 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم س��كه بهار آزادي 
۶ ميليون و 220 هزار تومان، ربع س��كه چهار ميليون و 
150 هزار تومان و س��كه يك گرمي به دو ميليون و 350 
هزار تومان مبادله ش��د.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ 
هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 145 هزار تومان 
و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و 9۶0 هزار تومان 
رس��يد.اونس جهاني طال نيز به قيم��ت يك هزار و 879 
دالر و 77 سنت فروخته شد.بررسي ها نشان مي دهد در 
هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي 
بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال 
نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت 
بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند.آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي 
در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري 
براي س��رمايه گذاري را كاهش خواهد داد.قيمت طال و 
س��كه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل 
با نوسان جرئي همراه شده است؛ فعاالن بازار طال و سكه 

مي گويند: ديگر تقاضا و انگيزه اي براي خريد طال و سكه در 
بين مردم وجود ندارد و بازار در ركود به سر مي برد. بازاري ها 
مي گويند: بعد از كاهش چند ميليوني قيمت سكه ديگر 
تقاضايي براي خريد سكه نداريم.در بازارهاي جهاني، در 
حالي كه ارزش دالر كاهش يافته و سرمايه گذاران از نزديك 
راي گيري در سنا در مورد مصوبه افزايش رقم يارانه نقدي 
كرونايي به شهروندان امريكايي را دنبال مي كنند، قيمت 
طال روز سه شنبه شاهد افزايش بود.بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال با 0.23 درصد رشد به 1877 دالر و 
98 سنت رسيد. پس از تصويب بسته محرك مالي حدودا 
900 ميليارد دالري تا 1.3 درصد افزايش داشت. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه با 0.13 
درصد افزايش به 1882 دالر و 80 سنت رسيد.شاخص 
ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني شاهد كاهش 
بود و موجب افزايش جذابيت طال براي خريداراني شد كه 
از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.قيمت طال از ابتداي 
س��ال جاري ميالدي تاكنون و عمدتا به دليل بسته هاي 
محرك مالي اقتصادهاي جهان ش��اهد رشد بيش از 24 
درصدي بوده است.گفتني است، در بازار داخلي عالوه بر 
قيمت جهاني طال، تغييرات قيمت ارز نيز باعث تغييرات 

قيمتي در طال و سكه مي شود.

مانده تسهيالت اعطايي بانك ها در شش ماه نخست سال 
99 معادل 303 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت 
به رقم 1۶09 هزار ميليارد توماني پايان سال 98 نزديك 
به 19 درصد رش��د كرده و به 1912 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. به عبارت ديگر، در سال 99 به هر ميزان كه 
تسهيالت پرداخت شده باشد، به اين معني است كه بخشي 
از آن استمهال وام هاي قبلي است يا افراد جديد به جاي 
افراد قبلي وام درياف��ت كرده اند و به معني تزريق جديد 
پول به ميزان 1000 هزار ميليارد تومان به اقتصاد نيست. 
به عبارت ديگر، ميزان تسهيالت جديد يا تزريق پول جديد 
303 هزارميليارد تومان در نيمه نخست امسال بوده است 
و ب��ا فرض تداوم اين وضعيت در دو ماه بعد از آن در مهر و 
آبان و حفظ رشد تسهيالت دهي در نيمه نخست سال، 
مي توان برآورد كرد كه براي كل 8 ماه اول سال، تسهيالت 

جديد احتماال رقمي حدود 400 هزار ميليارد تومان بوده 
است. براين اس��اس چنانچه مانده تسهيالت بانك ها در 
پايان آبان به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده باشد به اين 
معني است كه نسبت به پايان سال قبل حدود 25 درصد 
افزايش يافته است. به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي 
اين رقم به زحمت مي تواند اثر تورم را پوشش دهد و عمال 
براي وام گيرندگان به معناي حفظ سطح قدرت خريد وام 
سال قبل است. براين اساس استمهال بدهي ها با هر رقمي 
كه اضافه شده باشد، عمال كمك زيادي به قدرت خريد و 
توان وام گيرندگان نمي كند. براين اساس از 1000 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت داده شده در اين 8 ماه، حدود 400 
هزار ميليارد تومان تسهيالت يا پول جديد و بقيه استمهال 
وام هاي قبلي بوده و مانده تسهيالت قبلي حفظ شده است.  
به عقيده كارشناسان، بخش عمده تسهيالت دهي بانك ها 

هرساله مربوط به استمهال وام هاي قبلي به اضافه اثر نرخ 
تورم بر قدرت خريد وام هاي بانكي است يعني واحدهاي 
اقتصادي براي سرمايه در گردش خود، وام قبلي را به اضافه 
درصد باالتري از بانك ها مطالبه مي كنند تا بتوانند بخشي از 
تورم موجود اقتصاد و رشد هزينه هاي خود را جبران كرده 
و تقريبا همان قدرت خريد قبلي را حفظ كنند و واحدهاي 
اقتصادي را سرپا نگه دارند. بانك ها نيز در سال هاي اخير به 
سمت قراردادهاي يكساله رفته اند تا با تغيير نرخ سود هر 
سال بتوانند نرخ سود سال جاري و جديد را در قرارداد در 
نظر بگيرند و مجبور به پرداخت تسهيالت با يك نرخ سود 
ثابت براي چند سال نباشند.  اين موضوعات باعث شده كه 
هر سال رقم تسهيالت دهي بانك ها رقم بزرگي را شامل 
شود اما در عمل به معناي پول جديد يا قدرت خريد باالتر 
نيست زيرا اوال مانده تسهيالت مثال در شش ماه اول سال 

99 حدود 19 درصد رشد كرده و دوم اينكه اين رشد 19 
درصدي كمتر از نرخ تورم است و به زحمت پوشش رشد 
هزينه تمام شده توليد را مي دهد.  لذا در شرايط تورمي و 
قراردادهاي يكساله و استمهال بدهي ها، نمي توان پرداخت 
1000 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي را به معناي 
تحول عم��ده و بزرگ ارزيابي كرد و اين نوع تس��هيالت 
دهي عمال كمكي به توليد و رشد و رونق نمي كند و رشد 
اقتصادي نيمه نخست سال نيز اندك بوده و گوياي اين 
واقعيت است كه اين نوع تسهيالت دهي تنها كفاف رشد 
هزينه ها، و بخش��ي از اثر تورم و خس��ارت هاي كرونا، را 
مي دهد. لذا زماني مي توان به رشد تسهيالت دهي و اثر آن 
بر رشد اقتصاد اميد داشت كه هم تورم كنترل شود و هم 
بهره وري توليد باال رفته و موجب كاهش هزينه هاي توليد 

و افزايش رشد اقتصادي شود.

4۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت جديد در هشت ماه
برش



گروه بورس|
براساس سياست هاي كلي اصل۴۴ دولت مكلف است سهم 
و مديريت خود را در شركت ها، بنگاه ها، موسسات دولتي و 
غيردولتي منطبق با قوانين مدنظر به بخش هاي خصوصي، 
تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند. به همين دليل هر 
ساله در قانون بودجه ميزان مشخصي براي واگذاري سهم 
دولت در ش��ركت ها به بخش خصوص��ي اختصاص داده 
مي ش��ود. با اين حال بايد ديد كه در سال هاي اخير دولت 
تا چه حد توانسته هدف واگذاري هاي مدنظرش را تحقق 
بخشد. از س��ال ۱۳۸۰ دولت مكلف شده است به موجب 
قانون بودجه ساالنه كل كشور به موجب واگذاري ها درآمد 
حاصله را به حساب درآمد عمومي واريز كند كه در مجموع 
اين س��ال ها تكليف دولت ۸۸ هزار و۸۱۷ ميليارد تومان 
بوده است. در ۱۹ سال اخير ۷۰هزار و ۸۶۲ميليارد تومان 
از درآمد واگذاري ها به حس��اب درآمد عمومي واريز شده 
است. درصد تحقق هدف حس��اب درآمد عمومي نيز در 
مجموع اين سال ها ۸۰درصد بوده است. در سال ۹۸، ۳هزار 
و ۴۸۰ميليارد تومان تكليف دولت براي واگذاري بوده و ۴ 
هزار و ۲۹۲ ميليارد تومان به حساب درآمد عمومي واگذار 
شده است. در سال جاري ميزان تكليف دولت ۴هزار و ۱۸۷ 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و از اين ميزان يك هزار 
و ۹۵۸ ميليارد تومان به حساب درآمدها واريز شد. البته اين 
رقم تا پايان هشت ماهه سال۹۹ محاسبه شده است. دولت 
در س��ال ۹۸ توانسته اس��ت ۱۲۳درصد از هدف واگذاري 
خود را تحقق بخشد كه اين رقم با پايان آذرماه سال جاري 
۷۰درصد بوده است. به طور كلي منابع حاصل از واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي در قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۷هزار 
ميليارد تومان در نظرگرفته شده بود كه ۵هزار و ۸۶۵ميليارد 
تومان آن تكليف واريز به حساب بودجه عمومي بوده است. 
همچنين دولت در قانون بودجه سال ۹۸ مكلف به واگذاري 
۵هزار و ۷۵ ميليارد تومان بود كه توانسته به درآمد ۶هزار 
و ۸۵۵ ميليارد تومان برسد. در سال ۹۹ نيز ميزان تكليف 
دولت ۱۱هزار و ۹۸۷ميليارد تومان بوده كه تا تاريخ ۳۰ آذر 
ماه سال جاري توانس��ته به ۳۴هزار و ۵۱۳ ميليارد تومان 
دست يابد، در واقع اين عدد تحقق۸۳درصدي آن تا تاريخ 

ذكر شده را نشان مي دهد.

   افزايش سه برابري و تحقق ۴۹۴درصدي 
دولت در اليحه بودجه س��ال آينده پيش بيني كرده است 
۹۵هزار ميليارد تومان از فروش سهام شركت هاي دولتي 
حاصل كند كه در مقايسه با منابع حاصل شده تا آخرين 
تاريخ موجود، حدود س��ه برابر افزايش را نش��ان مي دهد. 
باتوجه به رونقي كه بازار سرمايه در سال جاري به آن دست 
پيدا كرد، دولت توانست در سال جاري ۳۴.۵ هزار ميليارد 
ريال س��هام واگذار كند. البته افزايش چند برابري درآمد 
حاصله نه تنها به دليل افزايش ت��ورم و كاهش ارزش پول 
ملي حاصل ش��ده، بلكه ادامه دادن به چنين روش كسب 
درآمدي ب��راي دولت اتفاقات هولناكي را نصيب اقتصاد و 
بازار سرمايه خواهد كرد.به طور عام دولت طي سال جاري 
توانست ميزان درآمد بسيار مطلوبي از بورس كسب كند اما؛ 
باتوجه به افزايش درآمد خود ميزان قابل توجهي تورم را در 
اين بازار تزريق نمود، همچنين باعث شد كه سرمايه گذاران 
نسبت به بورس و بازارسهام بي اعتماد شوند و سعي كردند 

س��رمايه گذاري هايي خرد در اين بازار انجام دهند. يكي از 
مهم ترين مشكالت دولت را مي توان عدم تعريف درست 
از بورس براي مردم دانست. اين بدان معناست كه دولت در 
زمان دعوت مردم به بورس به طور كامل و واضح اين بازار را 
براي سرمايه گذاران تشريح كرد و مردم با اميد سوددهي همه 
روزه بورس وارد اين بازار شدند اما؛ نمي دانستند كه ممكن 
است بورس گاهي مثبت و گاهي منفي باشد. با يك تعريف 
ساده تر مي توان گفت كه دولت هشدار افت و اخيز بورس 
را به سرمايه گذاران جديد بورسي نداده بود و اين دسته از 
سرمايه گذاران بدون ش��ناخت وارد بازارسرمايه شدند در 
نهايت موجبات صعود و افت هيجاني در بازار را پديد  آوردند.

    بن بست در انتظار اقتصاد كشور
علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي درخصوص پيش بيني 
فروش ۹۵هزار ميليارد تومان س��هام شركت هاي دولتي 
در س��ال ۱۴۰۰ با توجه به حصول اين مي��زان درآمد در 
س��ال جاري مي گويد: موضوع مهم اين اس��ت كه نبايد 

برنامه ريزي هاي ما احساسي باشد، تعميم دادن پسرفت ها 
و يا پيشرفت ها به سال هاي آينده غلط است. البته رشد بازار 
س��رمايه در رقم زدن حصول اين درآمد بي تاثير نبود.  اين 
اقتصاددانان ادامه مي دهد: بازده بازار س��رمايه در سال ۹۹ 
در كل عمر اين ب��ازار بي نظير بود.اين موضوع را نمي توان 
به س��ال هاي بعد تعميم داد بايد يك رويك��رد درازمدت 
استراتژيك نسبت به بودجه داشته باشيم. در سال هاي اخير 
مديريت بودجه نقش مديريت بحران داشته است.استراتژي 
دولت مصداق ضرب المثل از اين ستون به آن ستون فرج 
است بود. اگر قرار بود بودجه براساس اصول علمي تنظيم 
ش��ود بايد در بودجه تعادل حفظ مي شد يعني بايد كاري 
مي كرديم كه بازار پول و بازار سرمايه به يك اندازه رشد كنند. 
اقدامي كه دولت در سال۹۹ براي جبران كسري بودجه انجام 
داده تمسك جستن به بازار س��رمايه بود. باال بردن بسيار 
زياد ارزش سهم ها به خصوص در سهام هايي كه دولت در 
اختيار داشت، مشكل نهادهاي امنيتي كه همواره دولت را به 
ارزان فروشي متهم مي كند نيز از اين طريق مرتفع شده است. 

اين موضوع باعث شده دولت دچار غرور شود و گمان كند 
مي تواند اين روند را در سال آينده نيز ادامه دهد.ادامه چنين 
روندي مي تواند كل اقتصاد كشور را با بن بست روبه رو كند.

يعني اگر دولت سعي كند بازار سرمايه را به شكل مصنوعي 
رشد دهد تا بسيار باالتر از قيمت تعادلي برود معلوم نيست 
تا پايان سال ۱۴۰۰ بتواند رشد كاذبي كه نصيب بازار خواهد 
كرد را حفظ كند.سعدوندي تاكيد مي كند: راه حل مناسب تر 
اين اس��ت كه دولت براي ش��ركت هاي تأمين سرمايه و 
سرمايه گذاري هايي كه در حال حاضر مشغول بازارگرداني 
هستند ماليات تعيين كند.در حقيقت اقدامات انجام شده 
براي كسب درآمد راهكار جبران كسري بودجه نبوده است. 
يك تناقض بسيار آشكار در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد كه آن 
هم تاكيد نكردن دولت به انتشار اوراق است.توصيه براي 
جبران كسري بودجه انتشار اوراق بوده، با اين حال نقش 
اوراق نسبت به سال گذش��ته به شدت در بودجه كم شده 
است. برخالف انتشار اوراق كه نقش آن كم شده، نقش بازار 
سرمايه و اوراق سلف نفتي بسيار پررنگ شده است. تفاوت 
اوراق سلف نفتي و اوراق خزانه در اين است كه اوراق سلف 
نفتي به عبارتي يك نوع اوراق ارزي با بازده انتظاري به مراتب 
باالتري خواهد داشت. با اين حساب اگر بازده انتظاري باالي 
۵۰درصد اوراق سلف نفتي در اختيار مردم قرار گيرد طبيعي 
است كه بخش بزرگي از سرمايه گذاراني كه به صورت روزانه 
اقدام به خريد و فروش سهام مي كنند جذب اوراق سلف نفتي 
شوند.اگر دولت بتواند حجم قابل توجه پيش بيني شده براي 
اوراق نفتي را بفروشد، بازار سرمايه در ركود بسيار سنگيني 
فرو خواهد رفت و احتماال نتواند بيشتر از ۱۰هزار ميليارد 
تومان سهام واگذار كند. اگر هم بخواهد سهام بفروشد ديگر 
نمي تواند اوراق سلف نفتي بفروشد كه با اين حساب بودجه 

به گروگان گرفته مي شود.
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سود در بورس
بدون تالش محقق نمي شود

راضيه صباغيان، مدير نظارت بر نهادهاي مالي بورس 
گفت: در سراسر دنيا به كس��اني كه آشنايي كامل به 
اصول بازار س��رمايه ندارند توصيه مي شود از ابزارهاي 
كمكي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها 
اس��تفاده كنند. حتي ممكن اس��ت افرادي باشند كه 
آشنايي كامل با مفاهيم بورس داشته باشند ولي فرصت 
كافي براي تهيه اوراق ندارند و از همين رو به كارگزاران 
مراجعه مي كنند. وي افزود: سازمان بورس قبل از اعطاي 
مجوز به افرادي كه قصد تأس��يس ش��ركت و آموزش 
مفاهيم بورسي را دارند، اقدام به بررسي سوابق تحصيلي 
و تجربي آنها مي كند تا از آگاهي اين افراد براي آموزش 
مطمئن ش��ود. پس از اطمينان از س��وابق تحصيلي و 
تجربي، عدم سوء پيش��ينه كيفري و تخلفاتي در بازار 
سرمايه بررسي و در نهايت توانگري آن فرد مورد ارزيابي 
قرار مي گيرد. محمد صفايي دلوئي، عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس ه��م در اين برنامه گفت: س��ازمان 
خصوصي سازي و وزارت اقتصاد در زمينه سهام عدالت با 
مشكالتي درگير هستند كه بايد هرچه زودتر اين مسائل 
برطرف شود. وي افزود: از طرفي شايد زيرساخت ها براي 
پذيرش اين تعداد از سهامداران كامل و آماده نبود. در 
هر حال مردم عزيز ايران وارد بازار سرمايه شدند و اين 
فرصتي براي آشنايي بيشتر با معامالت در بورس است. 
مردم بايد بدانند بورس جاي احساسات نيست و ضمن 
ارتقاي سطح آگاهي خود نسبت به اصول بازار سرمايه 
خريد و فروش سهام را انجام دهند. متأسفانه بخشي از 
مردم تنها به دنبال س��ود زياد بدون تالش هستند كه 
چنين تصوري در بورس محقق نمي ش��ود. در ادامه، 
سيد مصطفي صفاري، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه 
طباطبايي گفت: مردم بايد ب��راي موفقيت در بورس 
آگاهي الزم را داش��ته باشند يا به متخصصان اين بازار 
مراجعه كنند. سبدگردان ها نمي توانند براي هر فردي به 
صورت يكسان برنامه اقتصادي ارايه بدهند و قطعاً شرايط 
هر سرمايه گذار با ديگران متفاوت است. وي افزود: تفاوت 
سبدگردان هاي قانوني با نهادهاي غيرقانوني اين است 
كه افراد سودجو برنامه درستي به مردم ارايه نمي دهند. 
افرادي كه ريس��ك پذيري پاييني دارند نبايد شخصًا 
دست به معامله سهام در بورس بزنند. فردين آقا بزرگي، 
كارشناس بازار سرمايه هم گفت: سهامداران در سال 
۱۳۹۹ درك كردند نقش آفريني هر فرد در بازار سرمايه 
متفاوت و هيچ كس نمي تواند براي ديگري معامله كند. 
سازمان بورس بايد زيرساخت الزم براي آموزش همه 

سهامداران را فراهم كند. 

تهيه پيش نويس دستورالعملي 
براي ارايه مجوز ارزشيابي فرابورس

مدير نظارت بازار و بازرسي فرابورس ايران در خصوص 
اراي��ه مجوز فعاليت ب��ه صفح��ات و كانال هاي فعال 
در ش��بكه هاي اجتماعي، گفت: براي س��اماندهي به 
كانال هاي فعال در ش��بكه هاي اجتماعي پيش��نهاد 
مي كنيم از ظرفيت ارزشياب يعني شخص موضوع »بند 
۲۳ ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايران« استفاده و مجوز ارزشيابي براي افراد صادر شود. 
سروش خواجه حق وردي با اشاره به اينكه پيش از اين، 
درخواست ارايه مجوز مشاور سرمايه گذاري به فعاالن 
شبكه هاي اجتماعي از سوي فعاالن بازار مطرح شده 
بود، اظهار كرد: بر اساس »بند ۱۶ ماده يك قانون بازار 
اوراق بهادار كشور«، مشاور سرمايه گذاري بايد شخص 
حقوقي و نهاد مالي باش��د؛ از اين رو ارايه مجوز مشاور 
سرمايه گذاري به اشخاص حقيقي امكان پذير نيست. 
بر اين اساس ظرفيت ارزشياب كه در قانون بازار به آن 
اشاره شده اس��ت مي تواند دستمايه اين موضوع قرار 
گيرد. حق وردي از تهيه پيش نويس دستورالعملي براي 
ارايه مجوز ارزشيابي از سوي فرابورس ايران خبر داد و 
افزود: به منظور بهره گيري از خرد جمعي، پيش نويس 
اين دستورالعمل در اختيار عموم قرار مي گيرد و تمامي 
فعاالن بازار مي توانند نظرات و پيش��نهادهاي خود را 
در اين زمينه به ايميل http: //pr@ifb.ir ارس��ال 
كنند. به گفته وي پس از بررسي و جمع بندي نظرات 
اهالي بازار، نس��خه جمع بندي شده پيش نويس اين 
دستورالعمل در كميته حقوقي فرابورس و پس از آن 
در هيات مديره فرابورس بررسي مي شود و در صورت 
تاييد، به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بررسي و 
تصميم گيري ارايه خواهد شد. گفتني است بر اساس 
بند ۲۳ ماده ي��ك قانون بازار اوراق بهادار، ارزش��ياب 
كارشناس مالي است كه دارايي ها و اوراق بهادار موضوع 

قانون بازار را مورد ارزشيابي قرار دهد.

روند متعادل بورس تا پايان سال
جواد عشقي نژاد، نايب رييس هيات مديره بورس تهران 
در خصوص ادامه روند بازارس��رمايه در سه ماه آينده 
نيز بيان كرد: در اين رابطه اصلي ترين موضوع، روابط 
سياسي و رفتارهاي بين المللي است؛ به نظر مي رسد 
با توجه به نشست هاي اخير وزارت هاي امورخارجه 
ما و ۵ كشور اروپايي و حدود دايره اختياراتي كه راجع 
به آنها صحبت شد، به نتايج خوبي در حوزه بين الملل 
برسيم. عش��قي نژاد در ادامه اضافه كرد: اين موضوع 
بر بازار سرمايه و بازار ارز اثرگذار است. با توجه به اين 
موضوع و نيز ساير متغيرهاي اقتصادي مانند فعاليت 
بازار پول به شرط اينكه نرخ سود بانكي تغيير نكند يا 
انتشار حجم نقدينگي سنگيني را براي جبران بعضي 
از كمبودها در پيش رو نداشته باشيم، به نظر مي رسد 
شاهد رشد تورمي خاصي طي سه ماه آينده باشيم. به 
دنبال آن شركت ها نيز تالش مي كنند ميزان موجودي 
انبار خود را متناس��ب با صنعت و رش��ته خود به حد 
متعادل و مورد انتظار برسانند. وي بازارسرمايه را در 
ماه هاي پاياني سال جاري همراه با آرامش دانست و 
افزود: اما براي س��ال ۱۴۰۰با توجه به بودجه ممكن 
اس��ت با اتفاقات جديدي رو به رو باشيم كه تجزيه و 
تحليل آن مي تواند بر صنايع مختلف اثرات خاصي را 
بگذارد؛ بطوري كه ممكن است اين اثرات تا ۳-۲ سال 

آينده با برخي از صنايع همراه باشد. 

شرط بازگشت سه بانك ملت 
تجارت و صادرات به تابلو معامالت

سعيد محمد عليزاده، مدير نظارت بر ناشران سازمان 
بورس درباره توقف ديروز و تعليق نماد سه بانك ملت، 
صادرات و تجارت توضيح داد: اين رويداد بعد از مصوبه 
اخير هيات دولت مبني بر واگذاري چهار پااليش��گاه 
تهران، تبري��ز، اصفهان، بندرعباس و ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري ملي، هپكو و ايران ترانسفو به اين سه 
بانك رخ داد. وي ادامه داد: بنابراين با توجه به اهميت 
موضوع واگذاري در صورت مالي، نماد سه بانك براي 
حداكثر ۱۰ روزه بس��ته و تعليق شد تا اين سه بانك 
اقدام به شناس��ايي آثار س��ود و زيان ك��رده و مصوبه 
هيات دولت براي فعاالن بازار مشخص شود. اين مقام 
مسوول در برابر اين سوال كه اگر بانك ها اعالم كنند، 
ابالغ مصوبه هيات دولت زمانبر خواهد بود يا جزييات 
اي��ن واگذاري ها و اع��داد و ارقام، مبه��م خواهد بود، 
تكليف بازگشايي نمادها چه خواهد شد، توضيح داد: 
به هرحال اين سه بانك بايد توضيحاتي حتي كلي و 
مبني بر عدم روشن بودن جزييات ارايه دهند تا زمينه 
بازگشايي نماد فراهم شود. عليزاده افزود: اين در حالي 
اس��ت كه حداكثر توقف نمادها به صورت ساختاري 
و براس��اس رويه هاي جاري، ۱۰ روز خواهد بود و اگر 
بانك هاي ملت، ص��ادرات و تجارت زودتر توضيحات 
كافي بدهند امكان بازگشايي نماد فراهم خواهد شد. 
براساس اين گزارش، طبق مصوبه دو روز پيش هيات 
دولت، وزارت اقتصاد )س��ازمان خصوصي س��ازي( 
مكلف اس��ت ۴۳.۵ هزار ميليارد تومان از باقي مانده 
سهام دولت در چهار پااليشگاه تهران، تبريز، اصفهان، 
بندرعباس و شركت هاي سرمايه گذاري ملي، هپكو و 
ايران ترانسفو را به بانك هاي ملت، صادرات و تجارت 
واگذار كند. همچنين انتقال گيرندگان مكلفند معادل 
۱۴.۵ هزار ميليارد تومان از بهاي سهام مورد واگذاري را 
به نسبت ميزان تعيين شده توسط وزارت اقتصاد بطور 
اقساط طي چهار قسط مساوي )ماهانه تا پايان سال 
جاري( بدون سود فروش اقساطي به حساب سازمان 
هدفمندي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كنند تا با 
تخصيص س��ازمان برنامه و بودجه صرف پرداخت به 
مشمولين شود. معادل ۲۹ هزار ميليارد تومان از سهام 
موضوع اين تصويب نامه باب��ت تأديه بدهي دولت به 
بانك هاي فوق واگذار مي شود. پرداخت كليه كارمزد و 
هزينه هاي نقل و انتقال سهام موضوع اين تصويب نامه 
بر عهده انتقال گيرن��دگان خواهد بود و نقل و انتقال 

سهام از پرداخت ماليات معاف است.

افزايش نقدشوندگي در 
بازارسرمايه با تقويت بازارگردان ها

علي صالح آبادي، رييس اسبق سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: در وضعيت فعلي از جمله مس��ائل مهم 
در بازار سهام، مساله نقدش��وندگي اين بازار است كه 
باعث تفكيك اين بازار از ساير بازارهاي سرمايه گذاري 
شده است. نقدشوندگي در بازار س��رمايه مي تواند از 
طريق بازارگرداني تامين شود. اكنون نيز بازارگرداني 
در اكثر سهام شركت ها تعريف ش��ده است. به گفته 
صالح آبادي، نقدشوندگي در بازار سرمايه بايد توسط 
بازارگرداني تقويت ش��ود تا بتوان از اين طريق شاهد 
بهبود روند معامالت بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها 
باشيم. رييس اس��بق س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
خاطرنش��ان كرد: موضوع ديگر كه مي تواند منجر به 
رونق در روند معامالت بازار ش��ود بحث اس��ناد خزانه 
اس��ت كه در قانون تصويب شده و اكنون اختيار آن به 
ش��وراي عالي بورس واگذار شده است. وي افزود: بايد 
از مكانيزم س��هام خزانه در بازار سرمايه استفاده كرد 
زيرا اين موضوع مي تواند به افزايش نقدش��وندگي در 
بازار كمك زيادي كند. صال��ح آبادي به اعمال برخي 
تغييرات در صندوق هاي س��رمايه گذاري براي ايجاد 
رونق در بازار س��رمايه اشاره كرد و گفت: صندوق هاي 
سرمايه گذاري بايد بطور حتم مورد تقويت قرار گيرند 
و سقف سرمايه گذاري در اين صندوق ها افزايش يابد تا 
اگر افراد به دنبال سرمايه گذاري از طريق اين صندوق ها 
هستند امكان جذب منابع جديد را داشته باشند. رييس 
اسبق س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: 
سهامداران بايد براي امتناع از ضرر و زيان هاي احتمالي 
سبدي از س��هام مختلف را تشكيل دهند تا بتوانند از 
اين طريق نوسانات ايجاد شده در بازار را كنترل كنند. 
وي افزود: در كنار اين اقدامات كه براي بهبود وضعيت 
بازار به كار گرفته مي شود، به هيچ عنوان نبايد در بازار 
دستوري عمل كرد زيرا اين موضوع مي تواند منجر به 
تغيير روند بازار ش��ود. وي با اشاره به نوسان هاي اخير 
معامالت بورس گفت: با توجه به وجود نوسان مثبت و 
منفي در بازار، همچنان حجم معامالت طبيعي و معقول 
است اما سهامداران اكنون نبايد در انتظار روزهاي پر 
رونق بازار، روند صعودي پرش��تاب ش��اخص بورس و 
كس��ب بازدهي هاي كالن در اين بازار همچون چند 
ماه نخست سال باشند. به اعتقاد صالح آبادي، افرادي 
كه وارد اين بازار مي شوند بايد با نگاه بلندمدت اقدام به 
سرمايه گذاري در بازار كنند تا قادر به كسب بازدهي هاي 
منطقي در اين بازار باشند. رييس اسبق سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بيان اينكه خريد و فروش هاي هيجاني 
در بازار به هيچ عنوان مطلوب نيست و فقط سبب ضرر 
وزيان سهامداران خواهد شد، گفت: خريد و فروش ها 
بايد براساس تحليل و انجام بررسي هاي وضعيت بنيادي 
شركت ها باشد، سهامداران بايد به سرمايه گذاري در 
بورس نگاه بلندمدت داش��ته باشند و در كنار آن بهتر 
است تا س��هامداران غيرحرفه اي از طريق صندوق ها 
سرمايه گذاري اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار كنند. 
وي به نقش بازارگردان ها در بازار اشاره كرد و افزود: ايجاد 
نقدشوندگي در بازار اصلي ترين وظيفه بازارگردان ها 
است و با استفاده از بازارگردان ها معامالت بازار سهام 
ديگر به صورت يك طرف��ه نخواهد بود و از اين طريق 
بازار بيشتر به سمت تقاضا پيش مي رود. صالح آبادي 
خاطرنش��ان كرد: از طرف ديگر بايد اجازه داده شود تا 
سهامداران حقيقي و حقوقي اگر تحليلي از وضعيت بازار 
دارند، موقعيت هاي خريد و فروش را در بازار ايجاد كنند.

افزايش تورم و كاهش ارزش پول به واسطه افزايش فروش 

استراتژي دولت براي فروش سهام در بورس

عرضه شرط مند »دارادوم« تا پايان سال
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و اموردارايي گفت: كميته اي 
تشكيل شده با رصد دقيق شرايط و مقتضيات، زمان دقيق 
صندوق دارا دوم و صندوق فوالدي ها را تعيين مي كند و 
اگر شرايط فراهم و زمينه مشاركت عموم و فراگيري عرضه 
مهيا باش��د آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقي مانده سهام 
دولت در سه بانك  عرضه مي شود.وزير اقتصاد در پاسخ به 
اين پرسش كه »از خصوصي سازي و واگذاري بنگاه ها در 
اقتصاد به دنبال چه هستيم؟ «، گفت: تجربه دنيا ثابت كرده 
است كه بخش خصوصي پيشران توسعه كشورها است. ما 
از واگذاري ها به دنبال اين هستيم كه مالكيت و مديريت 
بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي منتقل شود 
و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در اقتصاد، حضور 
دولت به صورت مستقيم كمتر شود. بر اين باوريم كه دولت 
به وظايف حاكميتي و اصلي خود ازجمله سياست گذاري، 
تنظيم گري و ريل گذاري به جاي تصدي گري بپردازد، چرا 
كه با اين كار، كارايي اقتصاد با محور شدن بخش خصوصي 
در اقتصاد و منحصر شدن كاركرد دولت در سياست گذاري 
و نظارت، افزايش مي يابد. وي افزود: ممكن است، در يك 
ش��ركت، دولت كمتر از ۱۵ درصد سهام در اختيار داشته 
باشد، اما در چيدمان هيات مديره نقش صد درصدي بازي 
مي كند. حتي برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي ما نيز 
بصورت دولتي اداره مي شود. مثال هاي اين نوع شركت ها 
فراوان است از س��ازمان هاي بزرگ كشور تا شركت هاي 
كوچك و تخصصي با اين مش��كل رو به رو هستند. وزير 
اقتصاد گفت: واقعا مشكل اصلي در مالكيت نيست مشكل 
روح مديريت دولتي است كه همچنان در اين شركت ها 
جاري است و بايد از آن دور شويم. هر زمان دولت مالكيت 
را در كنار مديريت در اختيار داشته باشد در قبال عملكرد 
شركت الزاما پاسخگو است اما زماني كه در مالكيت نقشي 
ندارد، مي تواند خود را از پاسخگويي دور نگه دارد. دژپسند 
ادامه داد: البته اشاره كنم كه اخيراً اين رويكرد استفاده از 
روش رد ديون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانكه 
در قانون بودجه سال گذشته حكمي در اين زمينه وجود 
داشت كه از اجراي آن ممانعت شد، ولي در سال جاري در 
قانون تكرار شد و با توجه به لزوم قانوني آن به اجرا درآمد.وي 
در ادامه و در پاسخ به پرسشي مبني براينكه »در تمام دنيا 
صندوق هاي بازنشستگي يكي از نهادهاي سرمايه گذاري و 
تجهيز منابع محسوب مي شوند، اين ايراد شما از چه زاويه و 
بر چه اساسي است؟ «، گفت: درست است. اين صندوق ها 
نهادهاي واسطه اي هستند كه نقش پررنگ در تامين مالي 

دارند اما در ايران با يك تفاوت ماهوي حضور دارند. در دنيا 
اين صندوق هاي بازنشستگي توسط ذ ي نفعان واقعي آنها 
اداره مي شوند، اما در ايران دولت نقش كامال پررنگ در اداره 
اين صندوق ها دارد يعني باز ه��م اراده دولت در مديريت 
اين صندوق ها جاري است. اين مقام مسوول ادامه داد: در 
واقع صندوق هايي كه بايد با محوريت و خواست ذي نفعان 
اصلي آن يعني كارگران و كارفرمايان اداره شوند با مديريت 
دولتي اداره مي شوند و دولت هر گونه كه مايل است با آنها 
رفتار مي كند. نكته اصلي اينجاست اين صندوق ها بايد تحت 
نظارت دولت باش��ند نه مديريت دولت و اين يك مشكل 
اساسي است. دژپسند همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه »اين گفته كه دولت ها، از بنگاه داري و ش��ركت داري 
دل نمي كنند را تا چه اندازه تاييد مي كنيد؟«، افزود: هم 
درست است و هم نادرست. يكي از مشكالت اصلي ما اين 
اس��ت كه باالخره داشتن شركت هاي تابعه براي مديران 
دولتي امتيازاتي را ايجاد مي كند از جمله تعيين اعضاي 
هيات مديره، تسهيل انجام اموراتي كه تحت قوانين ناظر 
برسازمان هاي دولتي امكان پذير نيست و ... اما از سوي ديگر 
اينقدر در مسير خصوصي سازي مشكالت متعددي وجود 
دارد كه بسياري از مديران براي در امان ماندن از آسيب هاي 
آن ترجيح مي دهند كمتر به اين امر بپردازند و از ورود به 

بحث خصوصي سازي اجتناب مي كنند.

ETF واگذاري از طريق    
دژپسند ادامه داد: راجع به ETF ها، هم زياد صحبت شده 
است، ما در سال جاري حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان عرضه 
داشتيم كه از اين ميزان بيش از ۱۸ هزار ميليارد تومان آن 
در قالب دو ETF »دارايكم« شامل باقي مانده سهام دولت 
در بانك هاي ملت، تجارت، صادرات ايران و بيمه هاي البرز و 
اتكايي امين و »پااليش يكم« شامل باقيمانده سهام دولت 
در پااليشگاه هاي تبريز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. 
همچنين ۱۵ هزار ميليارد تومان در قالب عرضه تدريجي 
انجام پذيرفت. اين تحقق درآمد در عرضه سهام از سوي 
دولت در سال هاي اخير بي سابقه بود و رشد قابل توجهي 
نسبت به سال قبل داشت. دليل آن هم تغيير شيوه واگذاري 
و ظرفيت سازي هايي بوده است كه در بازار سرمايه به انجام 
رس��يد. وزير اقتصاد افزود: ما با مطالعه به روش واگذاري 
از طريق ETF رس��يديم. در مطالعه اي كه به انجام رسيد 
مشخص شد كه، عدم تحقق اهداف خصوصي سازي در 
بس��ياري از موارد ناش��ي از ويژگي هاي ذاتي روش مورد 

استفاده در واگذاري بوده است. براي نمونه در روش واگذاري 
از طريق مزايده به صورت نقد و اقس��اط، عايدي دولت در 
زمان واگذاري نس��بت به واگذاري از طريق بورس و روش 
ETF به حداقل مي رسد. به عنوان مثال در واگذاري يكي 
از اين شركت ها به ارزش ۱۸۰۰ ميليارد تومان، با تعيين 
۱۰۰ ميليارد تومان حصه نقدي و اعمال دو سال تنفس، 
عماًل عايدي دولت در زمان واگذاري كاهش يافته است. در 
حالي كه عرضه صندوق واسطه گري مالي يكم، حدود شش 
هزار ميليارد تومان و عرضه صندوق پااليش يكم بيش از 
۱۲ هزار ميليارد تومان، منبع نقدي در اختيار دولت قرار 
داد. وي افزود: همچنين در خصوص برخي از واگذاري ها به 
علت شفافيت پايين در روش و فرآيند واگذاري حساسيت 
در افكار عمومي به وجود آمده اس��ت. عدم وصول اقساط 
قرارداد كه به صورت عمده )بلوكي( از طريق بورس واگذار 
شده بود نمونه اي ديگر از عارضه هاي موجود در روش هاي 
خصوصي سازي است. در واگذاري هايي كه به روش نقد و 
اقساط انجام مي پذيرد، ريسك عدم وصول اقساط در آينده 
هميش��ه وجود دارد به نحوي كه خريداران شركت هاي 
واگذار ش��ده به روش مزايده غالبًا در بازپرداخت اقس��اط 
به مش��كل برخورده و فراواني آنها در ج��دول بدهكاران 
اقساط معوق سازمان خصوصي سازي بيشتر از خريداران 

بلوك هاي بورسي مي باشد. 

    منافع عرضه در بورس
 دژپس��ند گفت: عمده ش��واهد واگذاري  انجام پذيرفته 
در س��ال هاي اخير بيانگر آن اس��ت كه خصوصي سازي 
شركت هاي دولتي از طريق عرضه در بورس منافع بيشتر 
و چالش هاي كمتري را به دنبال داشته و بايد اذعان داشت 
كه واگذاري از طريق بازار سرمايه نسبت به روش هاي خارج 
از بازار )مزايده – مذاكره( ضمن ترجيح قانوني، از مزاياي 
بيشتري برخوردار است. در سال جاري با حمايت هاي دولت 
و تصويب مجلس شوراي اسالمي، واگذاري باقيمانده سهام 
دولت در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس )ETF( به عنوان يك راهكار اجرايي براي اولين بار 
مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب اين روش همراستا با عزم 
جدي دولت بر اجراي سياس��ت واگذاري صد درصدي به 
بخش خصوصي و رعايت اصول س��المت و شفافيت در 
واگذاري ها است. وي افزود: واگذاري از طريق ETF فرصتي 
را ايجاد مي كند كه عالوه بر اجتن��اب از محدوديت هاي 
ناش��ي از روش هاي مزايده، مذاكره و عرضه بلوكي سهام 

در بورس، گس��ترش مالكيت عمومي از طريق فروش به 
آحاد م��ردم رخ داده و جذب و هدايت نقدينگي جامعه به 
سمت فعاليت هاي مولد از طريق بازار سرمايه اتفاق افتد. 
بديهي است اين امر عالوه بر توسعه و تعميق بازار سرمايه، 
امكان فروش سهام در حجم ريالي باال بصورت كامال شفاف 
منجر به تامين منابع به صورت نقد را فراهم آورده و ريسك 
عدم وصول اقساط در آينده را به صفر مي رساند. وي ادامه 
داد: اولين ويژگي اين روش امكان انتقال مالكيت به افراد 
بيشتري است، دوم اينكه چون هر شخص با هر سرمايه اي 
قادر است در اينگونه عرضه ها حضور يابد، فرصت توزيع برابر 
ميان آحاد جامعه فراهم مي شود. ويژگي سوم اينكه، چون 
تخفيف داده مي شود، امكان توزيع ثروت بهبود پيدا مي كند. 
دژپسند در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود در وزارت 
شما در خصوص ETF انتقال مالكيت بدون مديريت صورت 
پذيرفته و ش��ما خواهان ادامه اين روش در سال آتي نيز 
هستيد؟ «، گفت: اين ادعا صحيح نيست. در واقع در اين 
روش واگذاري ما عدم همزماني انتقال مديريت شركت هاي 
 ETF دولتي با واگذاري مالكيت آنها را داريم. در خصوص
مديريت تا پايان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد 
جزء )۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و 
تصريح اينكه تشكيل اين صندوق ها با مديريت دولتي براي 
بلندمدت نباشد، در اميدنامه اين صندوق ها آمده است كه 
الجرم پس از پايان اين مهلت قانوني مديريت به سهامداران 
منتقل مي شود. و زير اقتصاد افزود: نكته حائز اهميت ديگر 
به خصوص در ارتباط با دارا يكم اين است كه، همزمان با 
عملياتي شدن واگذاري سهام اين سه بانك و دو شركت 
بيمه اي در قالب ETF، آزادس��ازي سهام عدالت نيز انجام 
مي پذيرد و انتقال مالكيت بخش بزرگي از سهام شركت هاي 
مزبور به آحاد مردم اتفاق مي افتد، بنابراين انتقال بالفاصله 
مالكيت در اين دو طرح در فاصله زماني بسيار كوتاه سبب 
مي شود عماًل حجم بزرگي از مالكيت و مديريت بنگاه هاي 
اقتصادي دولتي به صورت يك باره از دولت منفك ش��ود. 
دژپسند گفت: اين شرايط مي توانست، عالوه بر آنكه هر بنگاه 
را به صورت منحصر به فرد دچار مشكل كند، بخش بانكي و 
بيمه اي كشور را نيز با عدم اطمينان يا چالش هاي ديگري 
مواجه س��ازد لذا به منظور كاهش آثار احتمالي نامطلوب 
يادشده، دوره زماني اطمينان بخش يك و نيم ساله براي 
فرآيند گذار پيش بيني شد، تا در اين دوره تالش شود، آثار 
غيرقابل پيش بيني انتقال مديريت كه ممكن است در برخي 

موارد قابل توجه نيز باشد، كنترل شده يا به حداقل برسد.

سال ۱۳۹۹ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷ واگذاري هاي دولت

۳۸۷۳۹۳ ۲۲۸۸ ۱44 واگذاري هاي دولت براساس بازار بورس

۱۰۷4 ۲۹۹۳۲ ۱۵۳ واگذاري هاي دولت براساس بازار فرابورس

۳۸۸4۶۷ ۳۲۲۲۰ ۳۸۸۸۱ جمع كل واگذاري هاي دولت

۳۸۸۸4۶ ۳۲۲۲۰ ۳۸۸۸۱ جمع كل واگذاري مشمول اصل44

۱۱۹۸۷۱ ۵۰۷۵۰ ۷۱۰۰۰ مجموع تكليف

۳4۵۱۳۳ ۶۸۵۵۳ ۵۸۶۵۶ مجموع عملكرد

4۹4 درصد ۱۳۵ درصد ۸۳ درصد درصد تحقق



گروه راه و شهرسازي|
خاموش��ي معابر شهر تهران از س��اعت 21 هر شب 
واكنش ه��اي اعتراض��ي قابل توجه��ي را در ميان 
ش��هروندان تهراني برانگيخته اس��ت. ديروز نيز در 
نشست علني شوراي ش��هر تهران، مجيد فراهاني، 
ريي��س كميت��ه بودجه و نظ��ارت مالي اين ش��ورا 
در تذك��ر به ش��ركت توزيع برق تهران، نس��بت به 
كاهش روش��نايي معابر شهر در ش��ب انتقاد كرد. 
ناهيد خداكرمي، عضو ديگر ش��وراي ش��هر تهران 
در گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي اعالم 
كرد، اگر تاريكي هاي شب در تهران ادامه پيدا كند، 
از وزير نيرو مي خواهيم كه به ش��وراي شهر تهران 
بياي��د و در مورد آن توضيح دهد. به گفته ش��ركت 
كنترل ترافيك شهر تهران، بعد از خاموشي چراغ ها 
در معابر تهران با وجود كاهش تردد وسايل نقليه به 
دليل محدوديت هاي كروناي��ي، تصادفات افزايش 
يافته است. در اين رابطه، پليس راهور پايتخت نيز با 
ابراز مخالفت با خاموشي هاي شبانه تهران خبر داده 
كه براي حل تاريكي هاي شبانه نامه نگاري هاي كرده 
اس��ت. پيش از اين، يكي از مسووالن روابط عمومي 
توانير در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: 
معابر و بزرگراه هاي استان تهران راس ساعت 21 با 
هماهنگي راهور خاموش مي شوند و خاموشي معابر 
راس ساعت 1۸ صحت ندارد. اين خاموشي همزمان 
با منع تردد از ساعت 21 تا ۴ صبح به دليل منع تردد 
و با ه��دف كاهش ميزان مصرف ان��رژي برق انجام 
مي شود. بر اين اساس با انجام اين خاموشي ها مصرف 
گاز نيروگاه ها نيز كاهش مي يابد. اين مقام مسوول 
تصريح كرده بود: در صورتي كه نيروگاه ها با كمبود 
سوخت مواجه ش��وند، پايداري ش��بكه برق دچار 
مشكل خواهد شد و به همين دليل نيز صنعت برق، 
همه توان خود را براي اجراي مصوبات و دستورات 

دولت به كار خواهد بست.

   كاهش امنيت با خاموشي معابر
فراهاني اما ديروز در دويس��ت و ش��صتمين جلسه 
شوراي شهر در تذكر پيش از دستور گفت: خاموشي 
معابر تهران چهره شب شهر را به هم ريخته و شهر را 
براي حيات و زيست شبانه به خصوص براي پياده ها 
نامناسب كرده است. متاسفانه مدتي است روشنايي 
معابر و خيابان هاي اصلي، كوچه ها، مسيرهاي پياده 
و حتي بزرگراه هاي اصلي شهر به شدت كاهش پيدا 
كرده اس��ت. رييس كميته بودج��ه و نظارت مالي 
شوراي شهر تاكيد كرد: عدم تامين روشنايي معابر 
شهري زمينه ساز حوادث ترافيكي، فراهم شدن بستر 
مناسب براي بزهكاري و بدل ساختن معابر امن شهر 
به فضاي بي دفاع ش��هري و كاهش احساس امنيت 
شهروندان است. امري كه نه فقط چهره شهر را سياه 
و تاريك مي كند بلكه بر تصوير و تصور شهروندان و 
گردشگران از تهران نيز اثر خواهد گذاشت.فراهاني 
گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون سازمان برق 
ايران مصوب 1۳۴۶ و آيين نامه نحوه تامين و تعيين 
هزينه روش��نايي معابر و جابه جايي تاسيسات آب و 
برق مصوب 1۳۶۴ هيات وزيران، هزينه روش��نايي 
معابر توسط شركت هاي برق منطقه اي راسًا از محل 
عوارض مقرر بر مصرف برق تامين و برداشت مي شود.

وي ادامه داد: وظيفه اي كه عدم اجراي مناس��ب آن 
توسط ش��ركت برق تهران و خاموش��ي معابر شهر 
سبب شده تا برخي گمان كنند شهرداري تهران در 
انجام وظايف خود كوتاهي مي كند، حال آنكه تامين 
روش��نايي معابر و پرداخت هزينه هاي آن بر اساس 
نص صريح قانون برعهده وزارت نيرو و ش��ركت هاي 
برق منطقه اي اس��ت. بر همين اس��اس اينجانب به 
عنوان نماينده مردم تهران در اجراي بند ۳ ماده ۸۰ 
قانون شوراهاي اسالمي كشور، درباره »لزوم توجه به 
تامين روشنايي معابر تهران در شب« براي بار دوم به 
شركت توزيع برق تهران تذكر مي دهم و انتظار دارم 
در همكاري با شهرداري بيش از پيش به مساله تامين 
روشنايي معابر شهر و ارتقا ايمني و امنيت شهروندان 
عزيز از اين طريق توجه كنند. فراهاني افزود: متاسفانه 
يك سال پيش هم درباره اين مهم به شركت توزيع 
برق تهران تذكر دادم اما متاس��فانه دوباره شاهد آن 
هستيم كه شركت برق در حالي كه هزينه روشنايي 
معاب��ر را از محل عوارض بر مصرف برق مش��تركان 
تهراني دريافت مي كند، اين خدمت را از همشهريان 
عزيزمان دريغ كرده و با اين اقدام زمينه بروز حوادث، 
سوانح و كاهش امنيت شهروندان در فضاهاي شهري 

ايجاد مي شود.

    هشدار درباره اعالم پيروزي زودهنگام
 در برابر كرونا

در تحولي ديگ��ر، ناهيد خداكرمي، عضو ش��وراي 
اسالمي ش��هر تهران خطاب به مديران كالن كشور 
گفت: اجازه بدهيد تعداد مبتاليان و مرگ ناشي از 
بيماري به صفر برس��د بعد اع��الم كنيد عامل مهار 
بيماري چه كس��ي اس��ت.خداكرمي در دويست و 
شصتمين جلسه ش��ورا با انتقاد از شيوه اعالم مهار 

پاندمي كرون��ا از برخي مس��ووالن و مديران كالن 
كشور گفت: در حالي كه جامعه پزشكي با صبوري 
و نجيبان��ه درگير پاندمي هس��تند و در حال حاضر 
حدود ۵ هزار بيمار بد حال در بيمارستان ها بستري 
هس��تند و روزانه بيش از ۶ ه��زار بيمار جديد كرونا 
ويروس بستري مي شوند، ديروز در نشست خبري 
مش��ترك تحت عنوان دستاوردهاي طرح تكميلي 
مقابله با ويروس كرونا، رسانه ها بخش هايي از سخنان 
مس��ووالن را تيتر كردند كه گويي كرونا تمام شده 
است. وي ادامه داد: ضمن احترام به اقدامات انجام 
شده مشاهده مي شود در 1۰ ماه گذشته مسووالن و 
مديران كالن كشور به محض مشاهده كاهش پيك 
كوويد 1۹ با س��ر و صداي زيادي ب��ر طبل پيروزي 
مي كوبند، عزيزان اجازه بدهي��د تعداد مبتاليان و 
مرگ ناشي از بيماري به صفر برسد بعد اعالم كنيد 
عامل مهار بيماري چه كس��ي است، با اين شيوه در 
صورتي كه پيك ديگري بروز كند باقي مانده اعتماد 
اجتماعي و همراهي مردم هم از دست خواهد رفت 
و مراكز درماني و پزش��كان بيش از پيش به زحمت 
خواهند افتاد.خداكرمي افزود: مسووالن و مديران 
عزيز اجازه دهيد ارزيابي و تش��ويق ش��ما از جانب 
محققين، مردم و جامعه پزشكي باشد، لذا من نگراني 
خود را از اين ش��يوه اعالم ابراز مي كنم به اين سبب 
كه با اين كار مردم فكر مي كنند همه چيز تمام شده 
و اگر پيك ديگري را شاهد باشيم وضعيت مناسبي 

را شاهد نخواهيم بود.

   چرا از »بام لند« حمايت مي كنيد؟
در تذكري ديگر به ش��هرداري تهران، بهاره آروين 
در دويست و ش��صتمين صحن علني شوراي شهر 
در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداري در 

مجتمع تجاري بام لند گفت: اين پروژه در سال ۹2 
در قالب يك قرارداد BOLT و با دوره بهره برداري 2۵ 
ساله به شركتي خصوصي واگذار شده است. در پروژه 
بام لند كه در حاش��يه درياچه شهداي خليج فارس 
واقع شده است، حدود ۶ هكتار زمين با منظر مشرف 
به درياچه در اختيار سرمايه گذار قرار گرفته و درواقع 
زمين به همراه پروانه س��اخت آن، آورده شهرداري 
محسوب مي شود.وي با اشاره به اجاره بهره برداري 
از پروژه در سال نخست احداث آن )سال ۹۶( گفت: 
اجاره اي كه در سال نخست به ازاي بهره برداري از ۳۷ 
هزار متر مربع بناي احداثي از سرمايه گذار دريافت 
ش��ده ماهانه كمتر از 2۰ ميليون تومان بوده است؛ 
حال آنكه بخش عمده بهره برداري به صورت تجاري 
بوده  در ضمن 1۷ هزار متر مربع از بناي احداثي مازاد 
بر قرارداد احداث شده است.آروين تصريح كرد: اين 
مبلغ ناچيز اجاره قرار اس��ت طي دوره اي 2۵ ساله، 
ساالنه به طور ثابت تنها 1۵ درصد افزايش يابد! با اين 
تفاصيل اكنون كه سومين سال بهره برداري پروژه 
است، اجاره ماهانه بابت بهره برداري از چندين هزار 
متر مربع فضاي تجاري تنها حدود 22 ميليون تومان 
است.عضو شوراي ش��هر تهران خاطرنشان كرد: با 
اين حس��اب، درواقع درآمدي كه شهرداري تهران 
طي 2۵ س��ال بهره برداري از پروژه بام لند كس��ب 
مي كند، در مجم��وع ۴۴ ميليارد تومان خواهد بود 
كه آشكار است اين رقم در مقايسه با درآمد حاصل 
از اين مجموعه تا چه حد ناچيز است.به گفته وي، از 
سوي ديگر در برآوردهاي كارشناسي اوليه، مزايده 
برگزارشده، قرارداد منعقدشده و نهايتًا اجراي پروژه، 
در مورد كاربري و مس��احت عرص��ه و اعيان پروژه 
بام لند ابهام��ات و مغايرت هاي فاح��ش و غيرقابل 

اغماض وجود دارد.
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واكنش به تحقيق و تفحص 
مجلس از شهرداري تهران 

كمال عليپور، نايب رييس كميسيون عمران مجلس 
شوراي اس��المي از آغاز طرح تحقيق و تفحص از دوره 
فعلي ش��هرداري تهران خب��ر داد و گفت: وضعيت در 
شهرداري تهران خوب نيست. در واكنش به اين طرح، 
علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران ابراز اميدواري 
كرد كه اين مساله محدود به دوره فعلي شهرداري نشود.

عليپور در گفت وگو با فارس از آغاز طرح تحقيق و تفحص 
از شهرداري تهران خبر داد و گفت: اين كار در چند بند 
آغاز شده است.وي با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان 
طرح تحقيق و تفحص را امضا كرده اند، گفت: منتظريم 
تا اعالم وصول ش��ود. او يك��ي از موضوعات هدر رفت 
سرمايه اجتماعي در دوره فعلي مديريت شهري تهران 
است و اينكه شهرداري برنامه ۵ ساله را به درستي اجرا 
نكرده است.به گفته عليپور بايد اقدامات صورت گرفته 
در بحث زير ساخت مورد بررسي قرار گيرد و همچنين 
ش��هرداري بايد اعالم كند چ��ه اقداماتي براي كاهش 
آلودگي هوا انجام داده است، روز به روز وضعيت آلودگي 
هوا بدتر مي شود و سالمت شهروندان به خطر افتاده است 
و همچنين شهرداري بايد در خصوص پروژه ها پاسخگو 
باشد.در همين حال، سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: 
پيشنهاد مي كنم نمايندگان محترم، تحقيق و تفحص را 
به دوره فعلي محدود نكنند و عالوه بر دوره فعلي، طرح 
تحقيق تحقيق و تفحص پيشين را به جريان بيندازندبه 
گزارش ايلنا، اعطا افزود: طرح تحقيق و تفحص طبق 
اصل ٧٦ قانون اساسي، حق مجلس است و ما از اين اقدام 

قانوني استقبال مي كنيم. 

۴۶ درصد از متوفيان تصادفات 
راكبان موتورسيكلت هستند

معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه به استناد 
آمارهاي ارايه شده از س��وي پليس راهور، ۴۶درصد 
متوفيان تصادفات در تهران راكبان موتورس��يكلت 
هس��تند، گفت: »اين در حالي اس��ت كه متأسفانه 
۶2درص��د از تصادف��ات جرحي در ش��هر تهران نيز 
مربوط به موتورسيكلت سواران مي شود كه آمار بسيار 
بااليي اس��ت.«به گزارش ايسنا، وهاب ميزاني با بيان 
اينكه بحث تغيير و بهبود رفتار موضوعي است كه با 
تكرار در بازه زماني زياد اتفاق مي افتد، گفت: به همين 
دليل در هماهنگي با معاون��ت اجتماعي و فرهنگي 
ش��هرداري تهران، تصميم گرفتيم ب��راي اثرگذاري 
بيشتر و نهادينه س��ازي فرهنگ رانندگي بي خطر با 
موتورسيكلت، پويش »موتورس��وار خوب« ادامه دار 
و مستمر باشد.وي با اشاره به اينكه يكي از معضالت 
فعلي شهر تهران، موضوع موتورسواري و بي توجهي 
برخي راكبان به رعايت قوانين و مقررات است، افزود: 
يكي از سياست هاي كالن شهرداري تهران و همين طور 
معاونت حمل و نقل و ترافيك و پليس راهور، آگاه سازي 
مردم و اطالع رس��اني در خصوص اين مساله و تبعات 
ناشي از بي توجهي به قوانين و مقررات است كه پيگيري 
مي ش��ود، اما اين موضوع نبايد مقطعي و گذرا باشد 
بلكه بحث آموزش را باي��د در بازه زماني طوالني تري 
ببينيم تا ان شاءاهلل روزي را شاهد باشيم كه تخلفات 
موتورسيكلت سواران به حداقل برسد.ميزاني تصريح 
كرد: ما در بيشتر مباحث آموزشي و فرهنگي، بحث 
يادآوري و ايجاد حس نگراني براي ش��هروندان و نيز 
موتورسواران را دنبال مي كنيم كه از اركان اصلي خانواده 
هستند؛ خصوصا كساني كه براي ارتزاق از موتورسيكلت 
اس��تفاده مي كنند، ام��ا اين موض��وع نيازمند توجه 
بيشتر رسانه ها به ويژه صدا وسيما و همكاري تمامي 
دستگاه هاي ذي ربط و البته شهروندان است.بنا براعالم 
روابط عمومي سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران، فاز دوم پويش »موتورسوار خوب« با همكاري 
اداره كل آموزش هاي شهروندي، سازمان حمل و نقل و 
ترافيك، پليس راهور فاتب، اداره كل آموزش و پرورش 
شهر تهران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
مركز ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداري تهران از 
اواخر آذرماه با محوريت تردد نكردن موتورسيكلت ها 
در خط ويژه، تونل و پياده راه، استفاده از كاله ايمني و 
رعايت سرعت مطمئن در پايتخت راه اندازي شده است.

ظرفيت ديپلماسي شهري براي 
كسب  ميزباني جام ملت هاي آسيا

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران از آمادگي 
اين سازمان براي در اختيار گذاشتن امكانات ورزشي 
پايتخت در مسير كسب ميزباني رقابت هاي فوتبال 
جام ملت ه��اي آس��يا 2۰2۷ خبر داد.ب��ه گزارش 
مهر، امير محسني در نشس��ت وبيناري شهرداران 
كالن شهرها و روساي هيات هاي فوتبال با دبيركل 
فدراس��يون فوتبال افزود: شهرداري تهران امكانات 
ورزش��ي مختلفي دارد كه با دس��تور آقاي حناچي 
ش��هردار محترم تهران، آماده ايم در جهت كس��ب 
ميزباني مسابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا آنها را در 
خدمت فدراسيون فوتبال قرار دهيم.وي اظهار كرد: 
همچنين ظرفيت هاي ديپلماسي شهري پايتخت، 
فرصت خوب��ي ب��راي افزايش رايزني هاي كس��ب 
ميزباني رقابت ها اس��ت كه امكان استفاده از آن نيز 
وجود دارد.او با بيان اينكه كسب ميزباني رقابت هاي 
فوتبال جام ملت هاي آس��يا يك اتفاق مهم ورزشي 
براي كشورمان خواهد بود، افزود: آثار مثبت ورزشي، 
اجتماعي و اقتصادي ميزباني اين رقابت بين المللي بر 
كسي پوشيده نيست و همه بايد براي تحقق اين مهم، 
تالش وافري داشته باشند.در اين نشست شهرداران 
كالن شهرهايي چون كرج، تبريز، مشهد و …، روساي 
هيات هاي فوتبال برخي استان ها و محمد مهدي نبي 
دبيركل فدراسيون فوتبال به بيان ديدگاه هاي خود 
در خصوص كس��ب ميزباني رقابت هاي فوتبال جام 
ملت هاي آسيا پرداختند.عالوه بر ايران، كشورهاي 
هند، امارات و قطر نيز نامزد كسب ميزباني رقابت هاي 

جام ملت هاي آسيا در سال 2۰2۷ ميالدي هستند.

هشدار آلودگي هوا
در 8 كالن شهر

محمد اصغري، مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناس��ي گفت: در ۵ روز آين��ده افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعيت به ويژه تهران، اصفهان، كرج، 
اراك، قزوين، تبريز، مشهد و قم پيش بيني مي شود.  
اصغري در گفت وگ��و با فارس در تش��ريح آخرين 
وضعيت جوي كش��ور بيان كرد: در پنج روز آينده 
آسماني صاف و جوي پايدار در اغلب مناطق كشور 
حاكم اس��ت.وي افزود: با توجه به پايداري و سكون 
نسبي هوا، افزايش غلظت آالينده هاي جوي و كاهش 
كيفيت هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت به ويژه 
تهران، اصفهان، كرج، اراك، قزوين، تبريز، مشهد و 
قم پيش بيني مي شود.مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي بيان كرد: در پنج روز آينده تنگه 
هرمز و شرق درياي عمان به تناوب مواج خواهد بود.

وي در تش��ريح وضعيت جوي پايتخ��ت بيان كرد: 
آسمان تهران طي چهار روز آينده صاف و غبار آلود 
خواهد بود، بيشينه و كمينه دما روز چهارشنبه در 
تهران 11 و دو درجه پيش بيني مي ش��ود.مديركل 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي اضافه كرد: 
روز چهارشنبه اردبيل با كمينه دماي 1۳ درجه زير 
صفر، بجنورد با كمينه دم��اي 12 درجه زير صفر و 
شهركرد و زنجان با كمينه دماي هشت درجه زير صفر 
سردترين مراكز استان و بندرعباس با بيشينه دماي 
2۵ درجه باالي صفر گرمترين مركز استان خواهد 
بود. اصغري اظهار كرد: روز چهارشنبه در 21 مركز 

استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود.

جواب پيامك را ندهيد مشمول 
ماليات خانه خالي مي شويد

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه در حال تطبيق اصالحيه قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي با قانون قبلي براي اعمال ماليات 
هستيم، گفت: حدود 1.۵ ميليون پيامك به مالكان 
واحدهاي خالي از سكنه ارسال شده كه عدم پاسخ 
و اصالح وضعيت س��كونتي آنها ب��ه منزله خالي 
بودن واحد مدنظر تلقي مي ش��ود.محمودزاده در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سامانه امالك و اسكان 
قابليت هاي الزم را از نظر زيرساختي دارد اما قانون 
تكليفي بر عهده دس��تگاه ها گذاشته كه مكلفند 
اطالعات برخط را به سامانه ارايه كنند كه اميدواريم 
دستگاه ها اهتمام الزم را در اين زمينه صورت دهند. 
خانوارها نيز موظفند اطالعات سكونتي شان را در 
سامانه ثبت كنند.وي افزود: مسووليت وزارت راه 
و شهرسازي هم اين است كه اطالعات دريافتي را 
پااليش و برنامه ريزي الزم را در س��طوح مختلف 
بخش مسكن انجام دهد. او با تاكيد بر اينكه سامانه 
مش��كل خاصي از نظر فني ندارد گفت: بر اساس 
اطالعاتي كه از دستگاه هاي مرتبط به دست آورديم 
و آناليز س��امانه 1.۵ ميليون واحد مسكوني خالي 
از سكنه شناسايي ش��د كه به مالكان آنها پيامك 
ارسال شد. مالكان بايد اين اطالعات را اصالح يا در 
صورت صحت، تاييد مي كردند. عدم تاييد به منزله 
خالي بودن واحد تلقي مي شود.محمودزاده اظهار 
كرد: ما براي بررسي مرحله آخر به مالكان پيامك 
ارسال كرديم كه پاسخ بدهند. اگر اعتراضي به نحوه 
شناس��ايي وضعيت خانه از سوي سامانه امالك و 
اسكان دارند بايد در اختيار ما قرار مي دادند. مثال 
عنوان مي كردند كه واحد فروخته ش��ده يا اجاره 
داده شده اس��ت. اين رفت و برگش��ت اطالعاتي 
صورت گرفته و برخي افراد پاسخ نداده اند. بنابراين 
اطالعاتي كه وجود دارد تقريبا قطعي تلقي شده و 
به معناي خالي بودن واحد است.وي تصريح كرد: با 
توجه به اصالح قانون ماليات بر خانه هاي خالي كه 
اخيرا انجام شده تفاوت هايي با قانون سال 1۳۹۴ 
دارد كه در حال بررسي تفاوت ها هستيم تا متناسب 

با قانون جديد، ماليات ها اعمال شود.

دومين جسد از خدمه لندينگ 
كرافت »خوارزم« پيدا شد

دومين جسد از خدمه لندينگ كرافت »خوارزم« 
پيدا شد و همچنين اولين جسد يافت شده هم احراز 
هويت شده است.اسماعيل مكي زاده در گفت وگو 
با ايلنا گفت: پيكر يكي ديگر از سرنش��ينان شناور 
خوارزم صبح سه ش��نبه ۹ دي ماه توسط تيم هاي 
جست وجو و نجات دريايي حاضر در منطقه )ناجي 
1۵( پيدا شد.روز دوشنبه نيز پيكر يك خدمه ديگر 
از آب گرفته شده بود كه پس از انجام مراحل قانوني 
احراز هويت مشخص گرديد پيكر يافت شده متعلق 

به »ياسر مانع بو حميدي « بوده است .

انسداد محور چالوس تا 12 اسفند
بر اس��اس آخرين اطالعيه مركز مديريت اطالعات 
راه ها و حمل و نقل جاده اي كشور، محور چالوس از 
امروز تا 12 اسفند ماه و در روزهاي بين هفته مسدود 
مي شود تا پس از افتتاح فاز دوم آزادراه تهران-شمال 
اين محور نيز اصالح ش��ده و بتواند به عنوان مس��ير 
برگشت در كنار يكي از باندهاي آزادراه مورد استفاده 
مردم قرار گيرد. به گزارش ايسنا، در آخرين اطالعيه 
مركز مديريت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده اي 
كشور آمده است، محور چالوس حدفاصل كيلومتر ۵ 
الي 1۵ )مرزن آباد تا دزدبن(، واقع در استان مازندران، 
از مورخ ۹ دي ماه لغايت 12 اسفند، از ساعت ۰۸:۰۰ تا 
1۷:۰۰ روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه هرهفته 
به غير از روزهاي شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و 
ايام تعطيالت رسمي و روز هاي قبل و بعد از تعطيالت 
چندروزه، به  دليل اجراي عمليات ترانش��ه برداري 
و اصالح مس��ير مس��دود بوده و تردد از محورهاي 

جايگزين هراز و فيروزكوه انجام مي شود.

جبران كمبود سوخت نيروگاه هاي برق با خاموشي معابر شهر تهران دردسرساز شد

خط و نشان شوراي شهر براي وزير نيرو

مديرعامل سازمان امالك شهرداري تهران اعالم كرد

۹2۰ ملك شهرداري بايد تخليه شوند
محمدنادر محمدزاده، مديرعامل سازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران اعالم كرد، حدود ۹2۰ 
ملك ش��هرداري كه به غيرواگذار شده، بايد تخليه 
شوند.محمدزاده در گفت وگو با ايلنا درباره گزارش 
ارسال شده به شوراي شهر گفت: اين امالك در سه يا 
۴ دسته قابل تقسيم است. گروه اول امالكي هستند 
كه در پيوس��ت يك و ۸ اليحه ارس��الي قرار دارند و 
1۵۰۰ ملك را شامل مي شود. شهرداري درباره اين 
م��وارد اعالم كرده كه اين امالك در نظارت من قرار 
دارند و نوع مصوبه متفاوتي را براي آنها درخواست 
كرده اس��ت. البته ش��وراي ش��هر مي تواند اينها را 
نپذيرد و نظ��ر ديگري بدهد. محمدزاده اضافه كرد: 
نظر ش��هرداري اين بود كه اين امالك مانند امالك 
بند ۶ نيستند و بر روي آنها نظارت دارد و از مديريت 
شهرداري خارج نشده اند. او در پاسخ به اين سوال كه 
آيا اين 1۵۰۰ ملك داراي قرارداد هستند، گفت: اكثر 
اين امالك در قالب تفاهم نامه در اختيار قرار گرفتند. 
براي مثال در سراي محالت، شهرداري نيرو دارد و 
معاونت اجتماعي نظارت و كنترل مس��تقيم بر آنها 
دارد و مانند واگذاري به بخش خصوصي نيست كه 

از يد شهرداري خارج شده باشد. 

   ادامه فعاليت ۵8 ملك در اختيار نهادها؟
او با اش��اره به جزييات امالك ليس��ت ش��ماره دو 
ارسالي به شوراي ش��هر گفت: در ليست شماره دو 
امالكي هستند كه در اختيار نهادها و دستگاه هاي 
دولتي قرار دارند و شامل ۵۸ ملك مي شوند. از نظر 
شهرداري ادامه فعاليت در اين امالك ضرورت دارد 
و شوراي ش��هر مي تواند، درباره شيوه بهره برداري 
نظر بدهد و تا جايي كه مطلع هس��تم، نظر شورا بر 
اين اس��ت كه در حس��اب و كتاب هاي بين دولت و 

شهرداري وضعيت مالي آنها مشخص شود. 
محمدزاده با اش��اره به امالك ارايه ش��ده در ليست 
شماره ۳ گفت: حدود ۹۵ ملك در اين ليست است كه 

در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و شهرداري ادامه 
فعاليت اين امالك را درخواست كرده است و ذيل قانون 

بند ۶ ماده ۵۵ مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. 

   ۹2۰ ملك بايد تخليه شوند
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
با اشاره به امالك ارايه شده در ليست شماره ۴ گفت: 
2۴۰ ملك در اين ليس��ت وجود دارد كه در اختيار 
اشخاص قرار دارند و نظر شهرداري نيز تا زمان ارايه 
اليحه به صورت رسمي اعالم نش��د، ولي بر اساس 
بررس��ي كه بعد از اليحه انجام ش��د، تقريبا بر ادامه 
فعاليت در يك س��وم امالك وعدم ارايه فعاليت دو 
سوم ديگر امالك تصميم گيري شده است. او ادامه 
داد: ليست امالكي كه براي تخليه اعالم كرديم، ۷۷۰ 
مورد است كه در موارد ليس��ت شماره ۵ ذكر شده 
است و به صورت قاطع اعالم كرديم بايد تخليه شوند. 
از اين موارد بيش از ۴۴۰ ملك تخليه يا تعيين تكليف 
ش��ده اند. محمدزاده گفت: به طور خالصه گزارش 
2۶۶2 ملك به شوراي شهر ارايه شده است كه از آن 
ميزان 1۵۰۰ ملك را تحت اختيار شهرداري اعالم 
كرديم، ۷۷۰ ملك بايد تخليه شوند و 2۴۰ مورد را 
اظهارنظر نكرده بوديم كه براساس بررسي هاي انجام 
شده براي دو سوم آنها نظر ما بر توقف ادامه فعاليت 
اس��ت و با اضافه شدن به ۷۷۰ ملكي كه درخواست 
تخلي��ه قطع��ي داده بوديم، ح��دود ۹2۰ ملك در 

مجموع بايد تخليه شوند. 
او ادامه داد: به ۹۵ ملك��ي كه براي ادامه فعاليت در 
ليست ۳ ارايه كرديم، حدود ۴۰ ملك ديگر نيز اضافه 
مي شود و در مجموع حدود 1۳۰ تا 1۴۰ ملك است 
كه شهرداري تقاضا كرده به فعاليت خود ادامه دهند. 

   نحوه تخليه امالك در اختيار غيِر شهرداري
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
در پاسخ به اينكه تخليه ۹2۰ ملك برچه اساسي اجرا 

مي شود، آيا از س��اكنان مابه التفاوت اجاره دريافت 
مي شود يا خير؟ گفت: وضعيت امالك متفاوت است، 
آنهايي كه قرارداد دارند، طبيعي است كه براساس 
متن قرارداد عمل مي ش��ود. براي مثال اگر قرارداد 
رايگان باشد برهمين مبنا عمل خواهد شد، چرا كه 
نمي توانيم اقدام گذش��ته را باطل كنيم، مگر اينكه 
حكم از جاي ديگري صادر شود. او ادامه داد: برخي 
از اين امالك واحدهاي مسكوني هستند و اجاره آنها 
اخذ مي شود. در برخي از امالك تصرف هاي غيرمجاز 
رخ داده و بدون قرارداد در ملك شهرداري نشسته اند 
و اقدامات الزم براي احياي حقوق شهرداري در آنها 
صورت مي گيرد. او در پاسخ به اينكه رويكرد شهرداي 
درباره امالك پس گرفته شده چيست؟ گفت: به طور 
كلي دو اتفاق براي امالكي ك��ه پس مي گيريم رخ 
مي دهد، اگر قابل بهره برداري توسط خود شهرداري 
باشند، در يك فايل قرار مي گيرند و اگر نه در جريان 
واگ��ذاري قرار مي گيرند. محم��دزاده تصريح كرد: 
برخي از اين امالك قابل واگذاري نيستند، براي مثال 
در يك پارك ملكي به كس��ي داده شده يا ملكي در 
يك طرح واگذار شده و درست است كه بهره برداري 
از آن درست نيست، اما به معني اينكه مي توان ملك 
را فروخت هم نيس��ت، اما درباره آنهايي كه قابليت 
واگذاري دارد، اين اقدام انجام مي ش��ود، براي مثال 
از همين ۴۴۰ ملك پس گرفته شده بخش زيادي از 
آنها از طريق تهاتر با بدهي ها و مزايده فروخته شده و 

برخي نيز با متصرف تعيين تكليف شده است. 
مديرعامل س��ازمان امالك و مستغالت شهرداري 
تهران ادامه داد: اولويت اول در بازپس گيري تعيين 

تكليف آنها و وضعيت درآمدي فعلي آنها است. 

   واگذاري امالك
به افرادي بدون ارتباط با شهرداري 

رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
در پاس��خ به اينكه غير از امالكي ك��ه تحت بند ۶ 

ماده ۵۵ ش��ناخته مي ش��وند، امالكي هم براي امر 
مسكن به اشخاص واگذار شده اند و اينكه آيا افرادي 
كه امالك ش��هرداري را با تخفيف براي امر مسكن 
خريداري كردند، واقعا به لحاظ مالي با مشكل مواجه 
بودند؟ گفت: بله، خيل��ي از افرادي كه كمك هاي 
ش��هرداري را براي امر مس��كن درياف��ت كردند با 
مش��كل مواجه بودن��د. آنچه در گذش��ته در حوزه 
امالك انجام ش��ده، خيلي از آنها كارهاي درستي 
هستند و 2۷ هزار نفر از پرسنل شهرداري از امكان 

كمك مسكن بهره مند شدند.
وي افزود: وقتي كمكي در سطح خيلي بزرگ انجام 
مي ش��ود، مي توان گفت در مجموع اقدام مطلوبي 
براي پرسنل بود، اما در پاسخ به اينكه آيا كمكي كه 
به افراد شده يكس��ان بود؟ آياهمه جزو گروه هايي 
بودند كه بدون كمك ش��هرداري نمي توانس��تند 
صاحبخانه ش��وند؟ آيا واحدهاي گرفته ش��ده در 
محل هاي متوس��ط و معمولي شهر است؟ آيا همه 
كس��اني كه كمك گرفتند از كارمندان شهرداري 
بودند؟ بايد گف��ت؛ خير، چرا كه وقتي س��راغ اين 
موارد برويم، ب��ه افرادي كه هيچ ارتب��اط كاري با 
ش��هرداري ندارند ب��ر مي خوريم ك��ه واحدهايي 
را گرفتن��د و ملكي ك��ه دريافت كردن��د در مكان 
 فوق الع��اده مرغوبي ق��رار دارد يا مس��احت ملك

 بسيار بزرگ است. 
مديرعامل س��ازمان امالك و مستغالت شهرداري 
تهران ادامه داد: تعداد اين افراد از مجموع 2۷ هزار 
نفري كه مل��ك در قالب تعاوني مس��كن دريافت 

كردند، خيلي كم است، اما وجود دارد. 
محمدزاده در پاس��خ به اين س��وال كه آيا كمك ها 
به صورت عادالنه بين كارمندان توزيع شده است، 
گفت: خير، در تمام واگذاري ها اينطور نبوده است. 
م��واردي وجود دارند و اين موارد اكثريت نيس��ت، 
اقليت هايي هستند كه امالك شهرداري را متعادل 

و مناسب با ديگر كارمندان دريافت نكرده اند.



بحث بازگشت قيمت هاي حذف شده از پلتفرم هاي آگهي 
آنالين كه حدود ۹ ماه پيش اتفاق افتاده بود، دوباره مطرح 
شده است. البته اين بار نه از سمت پلتفرم ها يا دادستاني، 
بلكه برخي از نمايندگان نسبت به حذف قيمت ها از اين 
پلتفرم ها انتقاد كردند و خواستار بازگشت قيمت ها به اين 
پلتفرم ها شدند. گروهي از نمايندگان معتقدند كه حذف 
قيمت ها از س��ايت ها تاثيري بر كاهش قيمت خودرو و 
مسكن در بازار نداشته و حتي شفافيت در اين زمينه را از 
بين برده است. در همين زمينه بعضي از نمايندگان اعتقاد 
دارند كه مي توان با  ايجاد سازوكار و چارچوب مشخص، 
اعالم قيمت ها را به پلتفرم ها برگرداند و قانون گذاري در 
اين زمينه مي تواند از آسيب هاي احتمالي و افزايش جو 
رواني جلوگيري كند.تمام ماجرا از سال گذشته آغاز شد 
كه قيمت هاي خودرو به دليل هيج��ان و التهاب در بازار 
خودرو از پلتفرم هاي آگهي آنالين حذف ش��د. البته در 
آن زمان با ايجاد محدوديت هايي از سوي خود پلتفرم ها 
قيمت ها دوباره بازگشت. در اين مورد حتي چارچوب هاي 
فعاليت نيازمندي هاي آنالين تهيه و تدوين شد تا از طريق 
آن امكان نظارت بر آگهي هاي آنالين وجود داشته باشد و با 
تعيين اين چارچوب مشكل حذف قيمت ها در پلتفرم هاي 
آنالين حل ش��ود. در همين راستا همچنين كارگروهي 
براي س��اماندهي خريد و فروش آنالين در بس��ترهاي 
آگهي آنالين با حض��ور پلتفرم هاي فعال در حوزه آگهي 
آنالين، پليس فتا، دادس��تاني فضاي مجازي، مركز ملي 
فضاي مجازي، سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد 
كننده، اتحاديه كسب وكارهاي فضاي مجازي تشكيل 
شد؛ اما دوباره در ارديبهشت ماه ۹۹ با دستور قضايي درج 
قيمت خودرو در پلتفرم هاي آنالين تا اطالع ثانوي ممنوع 
اعالم ش��د. رضا الفت نس��ب، عضو هيات مديره اتحاديه 
كشوري كسب وكارهاي مجازي در آن زمان اعالم كرده 
بود كه اين ممنوعيت دوباره در حالي است كه پلتفرم ها 
هرگونه تعامل و همكاري را با نهادهاي مربوطه براي انتشار 
آگهي هاي آنالين خودرو انجام داده بودند و حتي رييس 
اتحاديه خودرو هم درجلسه اي به عدم نقش پلتفرم ها در 
افزايش قيمت خودرو اذعان كرده است. اين تصميم هم با 
واكنش گسترده كارشناسان و خود پلتفرم ها روبرو شد. نيما 
اشرف زاده، اعالم كرد كه هرچند كمتر از ۶ درصد آگهي در 
اين سرويس داراي قيمت است؛ اما دستور به حذف قيمت 
از روي سرويس هاي نيازمندي و سايت هاي اعالم قيمت 
خودرو نه تنها به كنترل اين بازار كمك نخواهد كرد بلكه 
شفافيت را هم از بين مي برد. اشكان آرمندهي، هم دستور 
حذف قيمت ها از روي پلتفرم هاي آنالين را يك تصميم 

غيركارشناسانه عنوان كرد و گفت كه اين اقدام افزايش 
۳۵ درصدي قيمت خودرو را به دنبال داش��ت.حاال پس 
از گذش��ت حدود ۹ ماه حتي نمايندگان مجلس هم در 
اين مورد اظهارنظر كردند و حذف قيمت  ها از پلتفرم هاي 
آگهي آنالين را اش��تباه دانس��تند. برخي از نمايندگان 
هم قانونگذاري و ايجاد س��اختار براي قيمت گذاري در 
پلتفرم هاي آگهي آنالين را راه حل اين موضوع دانستند. 
غالمرضا مرحبا، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در 
اين مورد گفت: »در آن زمان مسووالن مربوطه به داليلي 
دستور حذف قيمت خودرو و مسكن از پلتفرم ها را صادر 
كردند. البته به نظر من پارامترهاي ديگر هم روي قيمت 
مسكن و خودرو چون افزايش نرخ ارز، تورم، كاهش ارزش 
پ��ول و غيره تاثير دارد و نمي توان تنها پلتفرم ها را در اين 
زمينه مقصر دانست. البته اين توجيهاتي كه وجود قيمت 
خودرو و مسكن باعث افزايش قيمت آنها شده است، هم 
درست نيست.« براساس گفته هاي مرحبا از زمان حذف 
قيمت ها تاكنون، قيمت هاي خودرو و مسكن نشان داد كه 
اين كار بي نتيجه بود و البته مسووالن در آن زمان چنين 

تصميمي گرفتند و هم اكنون مي توان با ايجاد سازوكاري 
قيمت ها را به پلتفرم هاي آگهي آنالين برگرداند. به گفته 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس براي برگرداندن قيمت ها 
به پلتفرم هاي آنالين اگر خأل قانوني وجود داشته باشد و 
نياز به قانون گذاري باشد، مجلس مي تواند در اين زمينه 

اقدام كند.
در همان زمان موضوع عدم تاثيرگذاري فعاليت  پلتفرم ها 
بر افزايش قيمت كاالها به خصوص خودرو و مسكن بارها 
در مصاحبه هاي كارشناسان اين حوزه نيز مطرح شده بود. 
حتي شوراي شهر نيز به حذف قيمت مسكن از پلتفرم هاي 
آگهي آنالين اعتراض كرده بود. در آن زمان بهاره آروين، 
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران در تذكري در 
صحن شوراي شهر تهران حذف قيمت ها از پلتفرم ها و 
سايت هاي خريد مسكن را موجب اختالل در گردش آزاد 
اطالعات و نقض حقوق شهروندان تهراني در دسترسي 
آزاد به اطالعات دانست. حتي بررسي هاي آماري موتور 
جست وجوي ملك رادار، نشان داد اين ممنوعيت، تاثيري 
در افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن در تهران نداشته 
اس��ت و در همان دوران قيمت مسكن در تهران به رشد 
خود ادامه داده اس��ت. در همين زمينه نيز رضا تقي پور، 
عضو كميسيون صنايع مجلس هم معتقد است كه در 
گران شدن خودرو و مس��كن عوامل بسياري تاثيرگذار 
است و نمي توان گفت كه تنها چند سايت قيمت را تعيين 
مي كنن��د. البته كه در نظر تقي پور اين س��ايت ها باعث 
كاهش و افزايش جو رواني در س��طح جامعه شده بودند 
كه مي توان با ايجاد ساز و كار و چارچوب از اين آسيب ها 
جلوگيري كرد. او در اين مورد گفت: »امكانات ارتباطي 

در فضاي مجازي شرايطي را ايجاد كرده كه مي تواند جو 
رواني در جامعه را تشديد يا تضعيف كند. در مقطع زماني 
مس��ووالن مربوطه تصميم گرفتند كه قيمت  خودرو و 
مسكن از پلتفرم هاي تبليغات آنالين حذف شود. فرض 
براين اس��ت كه در آن زمان اين تصميم با بررس��ي هاي 
گسترده و براي آرام كردن جو رواني و اينكه قيمت هاي 
واقعي شكل بگيرد، اتخاذ شده است.« به گفته تقي پور در 
اتحاديه اروپا چارچوب هايي را در قالب قانون GDPR يا 
مقررات عمومي حفظ داده ها تعيين كردند و منابع خبري 
و اطالعاتي كه با بحث اقتصادي و پولي و مالي در ارتباط 
هستند بايد آن چارچوب ها را رعايت كنند، به همين خاطر 
اين طور نيست كه سايت ها مردم را با قيمت ها يا اطالعات 
كاذب فريب دهند.براساس گفته هاي تقي پور در كشور 
نياز به اين چارچوب ها و سازوكارها داريم و باالخره بايد 
حوزه حاكميت داده قانونمند شود. او همچنين بيان كرد: 
»هرچند نمي توان اين نوع پلتفرم ها را آزاد گذاشت تا هرنوع 
اطالعاتي را منتش��ر كنند و هم نمي توان آنها را محدود 
كرد. چون نمي توان نقش اين پلتفرم ها را در شفافيت بازار 
ناديده گرفت. با قانونمند كردن آنها مي توان از آسيب هاي 
بعدي جلوگيري كرد.« هرچند تقي پور از نبود مقررات 
عمومي حفاظت از داده در كشور گاليه مند است اما بيش 
از ۳ سال اس��ت كه اليحه صيانت و حفاظت از داده هاي 
شخصي به مجلس شوراي اسالمي ارايه شده است اما با 
وجود پيگيري هاي دولت هنوز نهايي نشده است. حال 
كه مجلس هم چراغ سبر نسبت به بازگشت قيمت ها به 
پلتفرم هاي آگهي آنالين نشان داده است، بايد منتظر شد 

كه آيا دادستاني تغييري در تصميم خود ايجاد مي كند.
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افزايش صدور پروانه كسب 
 وكارهاي مجازي براي خانم ها 

۲۵۲ فقره پروانه كس��ب در پاييز ۹۹ از طرف اتحاديه 
كس��ب وكارهاي مجازي صادر ش��ده ك��ه از اين ميان 
۲۱۹ پروانه براي آقاي��ان و ۳۳ پروانه براي خانم ها بوده 
و در مقايس��ه با گزارش كلي اين اتحاديه، ميزان كسب 
پروانه توسط خانم ها در فصل پاييز با افزايش ۳ درصدي 
همراه بوده اس��ت. به گزارش ايس��نا، اتحاديه كشوري 
كسب وكارهاي مجازي در پاييز سال جاري ۲۵۲ فقره 
پروانه كس��ب وكار را صادر كرده و در گزارشي به شرح 
جزيياتي از اين پروانه ه��اي صادره از جمله پراكندگي 
پروانه ها در سطح كش��ور، جنسيت دريافت كنندگان 
پروانه و همچنين نوع كس��ب وكارهاي دريافت كننده 
مجوز پرداخته اس��ت. همچين طبق اعالم ستاد ملي 
مب��ارزه با كرونا، به دليل بحران بيم��اري كوويد ۱۹ در 
كشور متقاضيان حقيقي پروانه كسب وكارهاي مجازي 
تا پايان سال ۱۳۹۹ براي صدور و يا تمديد پروانه كسب از 
ارايه گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم 
معاف بوده و مي توانند صرفًا ب��ا ارايه تعهدنامه اقدام به 
دريافت پروانه كسب كنند. از كل پروانه هاي صادرشده 
در پاييز امسال، استان تهران با تعداد ۱۴۶ فقره بيشترين 
پروانه را در بين اس��تان ها كسب كرده است. همچنين 
استان هاي اصفهان، فارس و قزوين بعد از تهران بيشترين 
پروانه كسب را نسبت به باقي استان ها كسب كرده اند. 
اين گزارش در مقايسه با گزارش پيشين اين اتحاديه در 
خصوص صدور پروانه هاي كسب، نشان مي دهد كه چه 
استان هايي افزايش كسب مجوز داشته و چه استان هايي 
در اين مدت پروانه كمتري كسب كرده اند. اين موضوع 
از طرفي مي تواند نشانگر ميزان فعاليت اكوسيستم در 
هر استان باشد. از كل مجوزهاي صادره در پاييز، ۲۱۹ 
پروانه براي آقايان صادر ش��ده كه سهم ۸۶ درصدي را 
نشان مي دهد و باقي مانده پروانه ها كه شامل ۳۳ پروانه يا 
به عبارتي ۱۴ درصد از كل پروانه هاي صادره در فصل پاييز 
مي شود، براي خانم ها صادر شده است. در كل و در مقايسه 
با گزارش كلي اين اتحاديه، ميزان كسب پروانه توسط 
خانم ها در فصل پاييز با افزايش ۳ درصدي همراه بوده 
است. همچنين ۱۰۳ پروانه  كسب صادرشده كه شامل 
۴۱.۵ درصد مي شود، از طرف اتحاديه كسب وكارهاي 
مجازي از نوع حقوقي بوده و ۱۴۹ پروانه  كسب صادرشده 
نيز از نوع حقيقي هستند كه شامل ۵۹.۵ درصد مي شود. 
ميزان پراكندگي پروانه هاي صادرش��ده در رسته هاي 
مختلف از طرف اتحاديه كسب وكارهاي مجازي در فصل 
پاييز حاكي از آن است كه ۵۴.۷ درصد شامل عرضه انوع 
كاال و خدمات در فروش��گاه هاي مجازي، ۲۴.۶ درصد 
شامل عرضه انواع كاال در فروشگاه هاي مجازي، ۱۰.۷ 
درصد شامل عرضه گروه كااليي خاص در فروشگاه هاي 
مج��ازي، ۶.۷ درصد ش��امل عرضه ان��واع خدمات در 
فروشگاه هاي مجازي و ۳.۱۷ درصد شامل عرضه خدمات 

در يك گروه خاص در فروشگاه هاي مجازي مي شود. 

درآمدهاي بودجه واقعي شود
يعني مجلس ابتدا م��ورد به مورد، درآمدها را بررس��ي 
مي كند، اينكه سال آينده از فروش نفت، ميعانات گازي، 
گمرك، ماليات بر سفرهاي خارجي، ماليات  مستقيم، 
ارزش افزوده كاال چه اندازه درآمد مي توان داشت، زماني 
كه عدد و رقم درآمدي و درآمد دولت را محاسبه كردند، 
آن را بين دو گروه تقسيم مي كنند. يك گروه هزينه اي 
است، يعني بودجه جاري است كه عدد و رقم آن مشخص 
است. يعني حقوق كاركنان دولت كه به صورت ابالغي به 
همه صادر شده و مشخص است كه چقدر بايد بابت حقوق 
پرداخت كنند، ساير هزينه ها و پرداختي هاي دولت هم 
مشخص است كه نمي توان از آنها كم كرد، مگر اينكه ممكن 
است زماني به صورت ضريب حقوق كاركنان افزايش پيدا 
 كند. بعد از هزينه هاي ج��اري هم هزينه هاي عمراني و 
پروژه هاي هزينه بر اس��ت، هرچ��ه از درآمدهاي بودجه 
مانده را بين پروژه ها تقسيم مي كنند، پروژه هاي مربوط به 
راه، سد، جاده، آسفالت، ساختمان سازي، بيمارستان ها و 
فرودگاه ها و ساير هزينه هاي عمراني دولت. در حال حاضر 
با مكاتباتي كه انجام شده، مقداري از احتماالت بودجه كم 
شده و بودجه به سمت قطعيت پيش مي رود، البته هنوز 
هم قطعي نيست و درآمدها همچنان احتمالي است. ديوان 
محاسبات هم گزارش��ي داده و اعالم كرده كه بايد يارانه 
بيش از ۲۰ ميليون نفر كه دهك هاي باالي جامعه بودند 
حذف شود، در حال كه تاكنون يارانه حدود دو ميليون نفر 
از اين افراد حذف شده است و اگر اين اتفاق هم براي سال 
آينده بيفتد، عدد قابل توجهي از هزينه هاي دولت كاهش 
مي يابد و مي تواند در ساير بخش هاي عمراني هزينه شود. 
اكنون گام اول با تفاهم بين مجلس و دولت برداشته شده، 
اما اين يك گام كلي است كه بايد به جزييات وارد شده تا 
زماني كه جزييات بودجه بررسي شود و به قطعيت برسد. 
اگر در جزييات هم اين تفاهم باشد، نبايد مشكلي براي 
تصويب بودجه وجود داشته باشد، با توجه به اينكه دولت 
هم اميدوار است بخش��ي از تحريم ها با تغييراتي كه رخ 
داده برداشته شود. زيرا طبق مصوبه اي كه در اتحاديه اروپا 
تصويب شده، بخشي از اين مشكالت ممكن است كاهش 
يابد، به خصوص در صادرات نفت كه اگر مش��كل ما حل 

شود، گام بزرگي در بودجه برداشته خواهد شد.

خطر ماليات  از  تراكنش ها
مبتني بر اين توضيحات به نظر مي رس��د سياس��ت 
ماليات ستاني از تراكنش هاي بانكي، روش صحيحي 
نباش��د، چرا كه تراكنش ها و مب��ادالت بانكي فعاالن 
اقتصادي به جاي بخش روتي��ن و قانوني اقتصادي به 
سمت فعاليت هاي خارج از بانك ها رو مي آورند. همانطور 
كه مستحضريد بر اس��اس قانون فعلي، تراكنش هاي 
بانكي شفاف ترين مسير را دارند. بر اساس قواعد مقابله با 
پولشويي كه بانك مركزي سنگ بناي آن را گذاشته است 
و به صورت الكترونيكي از طريق نظام هاي پرداخت آن را 
رصد مي كند، كامال مشخص است كه اقالم مالي از كجا به 
چه دليلي به چه بخش ديگري منتقل مي شود. چنانچه 
به هر دليلي اين فعل و انفعال از بانك مركزي خارج شود، 
منجر به اين خواهد شد كه شفافيت در فضاي كلي اقتصاد 
كشور كمتر ش��ود. شفافيت در فعاليت هاي بازرگاني، 
شفافيت در فعاليت هاي صنعتي و اساسا فعاليت در هر 
نوع فعاليت روتين اقتصادي كاهش پيدا كند. در نتيجه 
آثار اقتصادي يك چنين تصميمي در ش��رايط فعلي 
مضر است، داراي تبعات باالست و از سوي تحليلگران و 

كارشناسان اقتصادي توصيه نمي شود.

قانون گذاري در زمينه اعالم قيمت ها در پلتفرم ها مي تواند از آسيب هاي احتمالي و افزايش جو رواني جلوگيري كند

اما و اگر بازگشت قيمت به پلتفرم هاي مسكن و خودرو

 موضوع مناقصه: تهيه مصالح و گازرسانی به روستاهای سوته کش
 اسبمرد، کش آباد عليا و سفلی )شماره مناقصه:99-22(

كد فراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات : 32/936/169 
 ش�رکت گاز اس�تان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( پروژه تهیه مصالح و گازرسانی به روس�تاهای سوته کش، اسبمرد، کش آباد علیا و سفلی
 )شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتیلن به اقطار 63، 90 و 125 و 160 میلی متر به متراژ 16440 متر  2-  ساخت و نصب 300 عدد انشعاب( به شماره )2099091335000058( را از طریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/09 می باشد . 
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز یکشنبه )ساعت: 16:00( مورخ 99/10/14

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/10/29
- زمان و محل بازگشایي پاكات ارزیابی کیفی : روز سه شنبه ساعت 9:00 مورخ 99/10/30 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشایي پاكات مناقصه )الف و ب و ج(: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 99/11/05 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.
- شرایط مناقصه گران:

1: داشتن شخصیت حقوقي 
2: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانكاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانكاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته نفت و 

گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور )سازمان برنامه و بودجه كشور(.
3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 33.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2. 
- تضمی�ن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 1.650.000.000 ریال.

- محل تامین اعتبار: بند ق
- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

- به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس :  021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمایند.

شركت ملي گاز ایران
شركت گاز استان قزوین

 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان  قزوین

شماره مجوز: 1399-5669

P/F EMERSON EQUIPMENT  :موضوع مناقصه     

   مشخصات مناقصه  :

   روش ارزیابی کیفی مناقصه گران  :

   نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

    تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( :

   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

تعادل نوبت اول  99/10/9 و نوبت دوم 99/10/10
www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_ pr

 آگهی مناقصه يک مرحله ای 
با ارزيابی ساده

مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP / 11-99/078-1 شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 01-22-984600132/724/12734.000.000.000

 
توزیع اسناد توسط 

شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- محل دریافت
سالن 113- اداره تداركات خارجي كاال-  – شماره تماس : 06134148601

نحوه دریافت
1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 190.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

) IR 520100004001114004020491 جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران ) شماره شبا
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به 
شرکت

  35  روز پس از آخرین روز دریافت اسنادآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – محل تحویل
اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580  -061

                 1.700.000.000 ریال /       6.502         یورومبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
   ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده 
) IR 350100004001114006376636 شرکت ملی حفاری ایران ) شماره شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

روش ارزیابی
  به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تاسیس تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع 

مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

اداره تدارکات خارجی کاال
 ٭تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/665/138 مورخ 1398/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الكترونیکی دولت )ستاد( ثبت 

نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات ، مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه setadiran.ir   الزامی می باشد.
اداره تدارکات خارجی کاال

شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران
سهامي خاص

نوبت اول
شماره ومجوز: 1399.5515

 اصالحی�ه آگه�ی ش�رکت مل�ی حف�اری ای�ران ب�ه ش�ماره
 fp/11-99/078-1به شماره مجوز 1399.5515به علت عدم چاپ 
روزنامه در تاریخ های نوبت اول 99/10/9 و نوبت دوم    99/10/10 روزنامه 
تعادل تاریخ نوبت اول 99/10/10 ونوبت دوم 99/10/11 چاپ می گردد.

اصالحيه
شركت ملي حفاري ایران

سهامي خاص
شركت ملي نفت ایران

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه 

پیامك نمایند. 

ش�هرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به واجدین 
شرایط واگذار نماید. 

شهرداري كرج 

1- سپرده شركت در مناقصه به یكي از روش هاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید 
باش�د و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك ش�هر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه 
خرید اسناد به حس�اب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي 
جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر 
صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینكه به غیر از سپرده شركت در مناقصه 
كلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانكاري شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذكر است هنگام خرید اسناد معرفي نامه ممهور 
به مهر و امضاي مدیرعامل روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شركت، كد اقتصادي )براي اشخاص حقوقي( و ارائه شناسنامه و كارت ملي )براي 
اشخاص حقیقي( الزامي مي باشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بایست كلیه فرم ها  و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكمیل و به همراه 
سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات مي بایست در پاكت هاي 
مجزا )الف-ب-ج( الك و ممهور به مهر ش�ركت ش�ده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99/10/23 به 
آدرس كرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداري كرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 99/10/24 در كمیسیون عالي 
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تعادل | گروه خودرو |
فرمول جديد قيمت گذاري خودرو مش��خص شد. 
براساس اعالم ش��وراي رقابت، متوس��ط قيمت از 
سازمان حمايت دريافت ش��ده و فرمول با متوسط 
قيمت مورد محاسبه قرار مي گيرد. بنابه توضيحات 
رييس شوراي رقابت، براي قيمت گذاري ۵۵ درصد 
خودرو ها كه قيمت و تيراژ پاييني دارند و براي عامه 
مردم به صرفه هس��تند، از فرمول قديمي ش��وراي 
رقاب��ت و ب��راي ۴۵ درصد مابق��ي از فرمول جديد 
استفاده خواهد شد. براس��اس فرمول جديد، تورم 
بخش��ي كه در فرمول قبلي س��هيم ب��ود، ديگر در 
تعيين قيمت نقش��ي ندارد، قيمت خودرو براساس 
قيمت متوسط بازار محاس��به خواهد شد. براساس 
اين دستورالعمل، آزادسازي قيمت خودرو منتفي 
است و فقط خودروها تقسيم بندي شده اند. متغير 
اصلي در فرمول جديد بحث »توليد« اس��ت. طبق 
توافق ص��ورت گرفته، خودروس��ازان بايد ظرفيت 
توليد را تا ۵۰ درص��د افزايش دهند تا هزينه توليد 
كاهش يابد. طبق اظهارات رييس ش��وراي رقابت، 
براي تمام كساني كه در قرعه كشي ثبت نام كرده اند 
از فرمول قديم استفاده شده و از دهم ديماه به بعد از 
فرمول جديد استفاده مي شود. همچنين خودروهاي 
مش��مول فرمول قيمت گذاري جدي��د نيز با انجام 
قرعه كش��ي به فروش مي روند. ش��وراي رقابت نام 
18 خودرويي كه هم اكنون ش��امل قيمت گذاري 
جديد خواهند ش��د را نيز اعالم كرد. در همين حال 
يك كارش��ناس خودرويي در گفت وگو با »تعادل« 
با انتقاد از فرمول جديد شوراي رقابت مي گويد كه 
تغيير قيمت در مبداء توليد هيچ اثري در بازار نخواهد 
داشت. اين كارشناس بازار خودرو، معتقد است كه 
بايد بساط اين قيمت گذاري و تعيين فرمول برچيده 
شود واجازه داد عرضه وتقاضا قيمت را تعيين كند. 

   جزييات دستورالعمل جديد شورا
وزارت صم��ت اخيرا بس��ته پيش��نهادي »اصالح 
صنعت خ��ودرو« را تدوين و به دبيرخانه ش��وراي 
هماهنگي اقتصادي س��ران س��ه قوه فرستاد تا در 
نوبت بررس��ي قرار گيرد. طبق اين طرح، قرار است 
قيمت محصوالت كم تيراژ به خودروس��ازان واگذار 
ش��ود، اما نرخ گذاري پرتيراژها همچنان در اختيار 
شوراي رقابت باقي خواهد ماند. در ازاي اين امتياز و 
البته در صورت تامين ارز موردنياز و ارايه تسهيالت 
مالي، خودروس��ازان نيز ملزم خواهن��د بود توليد 
خود را در پايان امسال  نس��بت به ۹8 تا ۵۰ درصد 
ب��اال ببرند. اخيرا هم آزادس��ازي قيم��ت خودروها 
از سوي توليدكنندگان درخواس��ت شده و در اين 
راستا جلسات مختلفي با راهبري سازمان گسترش 
ونوسازي صنايع ايران برگزار شد. طبق طرحي كه در 
جلسات ايدرو نهايي شده، پيشنهاد شده كه قيمت 
گ��ذاري ۴۵ درصد خودروهاي داخلي آزاد ش��ود و 
خودروس��ازان خودش��ان تعيين كننده قيمت اين 
محصوالت باشند. توجيه وزارت صنعت اين است كه 
خودروهاي مونتاژي داخل رقيبي براي اين خودروها 
است. همچنين قرار است قيمت ۵۵ درصد خودروها 
نيز توسط شوراي رقابت تعيين شود. شوراي رقابت 
نيزپيش ت��ر اعالم ك��رده بود كه قص��د دارد قيمت 
خودروه��اي داراي رقيب را به نوعي آزاد كند. طبق 
اعالم رييس شوراي رقابت، اگر ثابت شود خودرويي 
داراي رقيب است، ش��ورا ديگر به تعيين قيمت آن 
ورود نخواه��د ك��رد. اظهارات روز گذش��ته رييس 
شوراي رقابت نشان از اين داشت كه پيشنهاد وزارت 
صمت مورد تاييد قرارگرفته است. براساس اظهارات 

رضا شيوا، اينكه از مهرماه مركز ملي رقابت بررسي 
مجددي در مورد فرمول قيمت گذاري خودرو انجام 
داد ، براساس آن فرمول قيمت گذاري براي بخشي 

از خودروها تغيير كرده است. 
به گفته رييس شوراي رقابت، قرار نيست آزاد سازي 
صورت بگيرد فقط خودروها تقس��يم بندي ش��ده 
است؛ بر اس��اس اين دستورالعمل، قيمت بخشي از 
خودروهاي پرتيراژ ب��ه گونه اي كه براي عامه مردم 
به صرفه هس��تند، بر اس��اس فرمول قبلي محاسبه 
مي شود. در مورد بخشي از خودروها فرمول جديد 
پيش بيني شده كه طي آن ديگر تورم بخشي كه در 
فرمول قبلي سهيم بود در فرمول جديد قرار نگرفته و 
قيمت به نوعي بر اساس متوسط قيمت بازار محاسبه 
خواهد شد. به عبارتي ديگر، براي قيمت گذاري ۵۵ 
درص��د خودرو ها از فرمول قديمي ش��وراي رقابت 
و ب��راي ۴۵ درصد مابقي از فرمول جديد اس��تفاده 
خواهد ش��د. بنا ب��ه توضيحات ش��يوا، خودروهاي 
مش��مول فرمول قيمت گذاري جدي��د نيز با انجام 
قرعه كشي به فروش مي روند. بر اين اساس هر سه 
ماه يكبار متوسط قيمت از سازمان حمايت دريافت 
ش��ده و فرمول با متوسط قيمت مورد محاسبه قرار 
مي گيرد. شيوا با اشاره به پيش فروش هاي قبلي هم 
گفته است كه پيش فروش هايي كه تا امروز )۹ دي( 
يعن��ي زمان اعالم تغيير قيمت فرمول انجام ش��ده 
بر اس��اس فرمول قبلي محاسبه خواهد شد. رييس 
شوراي رقابت البته اين راهم گفته است كه منتظر 
اعالم تورم بخش��ي از سوي بانك مركزي هستيم تا 
بع��د از آن فرمول جديد را از بهمن ماه اعمال كنيم؛ 
يعني اگر تورم داش��ته باش��يم، قيمت بر اساس آن 

افزايش خواهد يافت.
 اما متغير اصلي در فرمول جديد اين اس��ت كه طي 
توافق صورت گرفته، قرار است خودروسازها ظرفيت 
توليد را تا ۵۰ درصد افزاي��ش دهند و اين مي تواند 
هزين��ه توليد را كاه��ش دهد؛ چرا ك��ه در غير اين 
صورت هرچقدر كه توليد آنها كمتر باشد در فرمول 
جديد قيمت نهايي نيز پايين ت��ر خواهد آمد. حال 
بايد منتظر عملكرد خودروس��ازها بود. او با اش��اره 

به  اينكه خودروسازان خواس��تار آزادسازي قيمت 
خودرو بودند، متذكر ش��د كه بازار خودرو براساس 
تشخيص شوراي رقابت بازاري انحصاري است و بايد 
قيمت گذاري در آن با توجه به فرمول محاسباتي ما 
صورت بگيرد. خودروهايي كه بنابر اعالم ش��وراي 
رقابت مشمول فرمول جديد قيمت گذاري مي شوند 
ش��امل »پژو پارس اتوماتيك، پژو ۲۰۶ اتو ماتيك، 
۲۰۷ پانوراما، س��مند س��ون پالس، رانا پالس، رانا 
 s۷ دستي، هايما توربو s۵ پالس توربو، هايما توربو
اتوماتيك، k1۳1، س��اينا s، كوئيك، شاهين، آريا 

برليانس، چانگان و زوته« است. 

   نيازي به فرمول جديد نبود
اما پرسشي كه دراين ميان مطرح مي شود اين است 
كه فرمول جديد چه اثري بر بازار خواهد گذاشت؟ 
هرچند ريي��س ش��وراي رقابت گفته ك��ه فرمول 
جديد موجب افزايش قيمت در بازار خواهد ش��د، 
اما دالل ها كم كم از اين بازار خارج مي ش��وند؛ چرا 
كه ديگر قيمت ها و س��ود موجود براي آنها به صرفه 
نيس��ت. اما فربد زاوه كارشناس خودرو نظر ديگري 
در اين باره دارد. او در گفت وگ��و با »تعادل« ضمن 
انتق��اد از تعيين فرمول جديد ش��وراي رقابت بيان 
كرد: واقعيت اين اس��ت كه تغيي��ر قيمت در مبداء 
توليد هيچ اثري در بازار نخواهد داش��ت. با توجه به 
تجربه دو سال گذشته اصرار شوراي رقابت و سازمان 
حمايت در قيمتگذاري دستوري به هيچ عنوان تورم 
كنترل نشده اس��ت. او افزود: قيمت خودرو در بازه 
زماني ديماه ۹۶ تاكنون 1۰۰۰ درصد افزايش پيدا 
كرده، اما پس از كنترل قيمت ها اين افزايش قيمت 
در محدوده افزايشي۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد قرار دارد. 

اين كارشناس خودرو، معتقد است كه بايد بساط اين 
قيمت گذاري و تعيين فرمول برچيده شود واجازه داد 
عرضه وتقاضا قيم��ت را تعيين كند. زاوه راه كاهش 
قيمت ها را كنترل تورم مي داند نه سركوب قيمت. او 
مي گويد: تجربه نشان مي دهد كه به صورت دستوري 
و با اجبار نمي توان در بازار تعادل ايجاد كرد. او بر اين 
باور اس��ت تا زماني كه قيمت كارخانه با قيمت بازار 

متفاوت اس��ت، هيچ اتفاقي براي به سامان رسيدن 
بازار خودرو رخ نخواهد داد. 

زاوه در ادام��ه با انتقاد از رون��د تعيين فرمول جدي 
قيمت گ��ذاري توضيح مي دهد: مگ��ر فرمول هايي 
كه تاكنون ارايه ش��ده، كاري از پي��ش برده اند. اگر 
فرمول هاي قبلي با درصد خط��اي كمتري كاربرد 
داش��تند و ب��ا اين فرم��ول جديد س��عي در از بين 
بردن خطاهاي فرمول پيش��ين داشتيم، استفاده از 
فرمول براي قيمت گ��ذاري معنا دار بود؛ اما خطاي 
فرمولي هاي قبلي به قدري زياد است كه استفاده از 
فرمول براي تعيين قيمت منطقي نيست. مادامي كه 
با اين روش اقدام به قيمت گذاري مي كنيم؛ قيمت ها 
جهش مي يابند واين نشان مي دهد، كه اين نسخه 

جواب نمي دهد. 

   آيا دالالن از بازار خارج مي شوند؟ 
اين كارش��ناس خودرو درعين حال تاكيد مي كند، 
اگر مي خواهيم چيزي گران نش��ود، بايد اين كار در 
سازمان برنامه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام 
ش��ود. واقعيت اين اس��ت كه مردم و دالالن باعث 
افزايش قيمت نمي شوند بلكه تصميم هاي اشتباهي 

برخي مسوولين، عامل افزايش قيمت هستند. 
زاوه در ادامه با اش��اره به اينكه دالالن باعث افزايش 
قيمت نمي ش��وند، مي گويد: مگر ح��ذف قيمت از 
س��ايت ها باعث كاهش قيمت ش��د؟ مشكل اصلي 
تورم است. منش��ا اين تورم موجود بي انضباطي در 
سازمان برنامه است. در آخرين ثبت نام ايران خودرو 
۳ميليون نفر ثبت نام كردند. آيا تمامي اين افراد دالل 
بودند؟ زاوه مي گويد: دالل به معناي واسطه خريد و 
فروش از زماني كه خودر وارد ايران شد، وجود داشته 
و بعد از اين نيز وجود خواهد داشت. او مي گويد: انجام 
مستقيم معامالت خودرو بين تمام افراد امكان پذير 
نيست و نبايد ش��بكه توزيع را حذف كرد. فربد زاوه 
اين سوال را مطح مي كند كه، چرا دالالن در گذشته 
باعث افزايش قيمت نمي شدند؟ به گفته او نام بردن 
از دالالن، بهانه اي براي عدم پاسخگويي مسوولين 

مربوطه است. 
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توليدكنندگان شوينده اجازه 
افزايش مجدد قيمت را ندارند

تسنيم| دبير انجمن توليدكنندگان پودر شوينده 
با اشاره به اينكه در مهرماه امسال افزايش هزينه هاي 
تولي��د از جمله مواد اوليه پتروش��يمي باعث ش��د تا 
توليدكنن��دگان مجوز افزاي��ش ۴۰ درصدي قيمت 
محصوالت را دريافت كنند، اظهارداشت: اين مصوبه 
در آبان ماه اجرايي ش��د و از آن موق��ع تا امروز قيمت 
محصوالت شوينده تغييري نكرده است. وي با تأكيد 
بر اينك��ه در حال حاض��ر هيچ واحد تولي��دي اجازه 
افزايش مجدد قيمت ه��ا را ندارد، افزود: ما اخطارهاي 
الزم را ب��ه توليدكنندگان داده ايم و آنها اجازه افزايش 
مجدد قيمت ها را ندارند دبير انجمن توليدكنندگان 
پودر ش��وينده تصريح كرد: البته بايد تاكيد كنم اگر 
در ماه هاي آينده قيمت مواد پتروشيمي افزايش پيدا 
كند توليدكنندگان ناچار به درخواست افزايش قيمت 
خواهند بود . اما تمام تالش خود را مي كنند تا در حد 
توان مانع افزايش قيمت ها ش��وند ولي وقتي توليد به 
سمت زيان برود بايد افزايش قيمت انجام شود. فروزش 
در خصوص چرايي افزايش قيمت شوينده ها در بازار هم 
گفت: يكسري از محصوالت موجود در بازار با قيمت هاي 
قبل��ي به فروش مي رس��ند و برخ��ي از محصوالت با 
قيمت هاي جديد همين موضوع عاملي شده تا شايعه 

افزايش قيمت شوينده در بازار مطرح شود.

افزايش ۸۰  درصدي قيمت 
الستيك در سال جاري

ايلنا| رييس اتحاديه فروشندگان الستيك و روغن 
تهران در مورد بازار الستيك اظهار داشت: امسال طي 
دو مرحله قيمت الستيك افزايش پيدا كرد. يك بار سي 
درصد افزايش يافت و يك ماه پيش نيز بار ديگر افزايش 
قيمت ۵۰ درصدي را تجربه كرد كه در عمل تا هشتاد 
درصد هم افزايش داش��ته اس��ت. اين افزايش قيمت 
كارشناسي نبوده، از كارشناسان نظري نخواستند. ما 
كه در بازار هستيم از آقايي كه پشت ميز نشسته بهتر 
از واقعيت بازار خبر داريم. انجمن توليدكنندگان اين 
قيمت را تصويب كرده و حتي سازمان حمايت نيز آن 
را مصوب نكرده اس��ت. وي افزود: بين الستيك هاي 
سامانه اي، الستيك هاي پرايد و پژو زياد است و تقاضا 
نيز براي آن وجود دارد. ولي بقيه الستيك ها مشتري 
 ندارند و در انبارها دپو مي شوند به طوريكه الستيك هاي 
دپو ش��ده حتي زير قيمت دولتي در بازار هستند. اگر 
قيمت دولتي الستيك، 1 ميليون و ۲8۰ هزار تومان بايد 
باشد در بازار حتي ۹۰۰ هزار تومان هم به فروش مي رود.

 دامداران منتظر حمايت 
براي تعيين قيمت مناسب خريد

ايلنا| رييس شوراي تامين دام كشور درباره آخرين 
وضعيت توليد گوشت قرمز در كشور، گفت: در حال 
حاضر ۶۷ ميليون راس جمعيت ثابت دام س��بك 
كشور است. توليد فصلي جمعيت دام سنگين نيز 
به 1۵۰ هزار راس رسيده اس��ت.به گفته پوريان؛ 
با اين جمعيت دامي كش��ور به خوداتكايي كامل 
در توليد گوش��ت قرمز رسيده اس��ت. وي با تاكيد 
براينكه از ابتداي سال تا امروز حتي يك كيلوگرم 
گوشت قرمز وارد كشور نشده اس��ت، افزود: براي 
حفظ و تداوم خوداتكايي گوشت نياز به حمايت از 
توليدكننده است. پوريان اظهار كرد: يكي از عواملي 
كه مي تواند تداوم خوداتكايي توليد را تهديد كند 
بازار نابسامان مصرف اس��ت. در حال حاضر 1۰۰ 
هزار راس دام س��نگين مازاد در دامداري ها وجود 
دارد كه بازار كشش جذب آن را ندارد. پوريان خريد 
حمايتي با قيمت مناسب و باز شدن باب صادرات 
براي خروج مازاد توليد را دو راهكار اصلي براي تداوم 
خوداتكايي توليد در شرايط مازاد توليد دانست. وي 
يادآور ش��د: هر چند وزارت جهادكشاورزي اعالم 
كرده اس��ت براي پايداري توليد در شرايط مازاد، 
خريد حمايتي را انجام مي دهد اما قيمت مناسبي 
براي آن تعيين نكرده است.پوريان معتقد است؛ در 
شرايطي كه وزارت جهادكشاورزي حاضر به خريد 
گوش��ت قرمز از دامداران به قيمت مناسب نيست 
يعني عمال حمايتي از دامدار انجام نمي گيرد. رييس 
شوراي تامين دام كشور پيش بيني كرد: در صورت 
حمايت مناس��ب از توليد و برنامه ريزي براي مازاد 
صادرات دام��داران اين توانايي را دارند كه عالوه بر 
تامين نياز داخل، ساالنه ۵۰ هزار تن گوشت گوساله 
و ۳۵ هزار تن گوشت گوس��فند را براي صادرات و 

ارزآوري توليد كنند.

 افزايش 2 برابري توليد 
در زنجيره فوالد

شاتا| س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني اي��ران در جهت تامين پايدار مواد معدني و 
اوليه مورد نياز صنايع معدني، تكميل زنجيره فلزات 
اساسي را طي سال هاي گذشته مورد توجه قرار داده 
است. اين مهم در راستاي استراتژي هاي توسعه اي 
ايميدرو و با رويكرد جلب سرمايه گذاري هاي بخش 
خصوصي محقق ش��ده است. بنابر اين گزارش، در 
زنجيره تامين فوالد و در بخش كنسانتره سنگ آهن 
ميزان توليد اين محصول در سال ۹۲، به ميزان ۲۳ 
ميليون تن بوده و اين رقم توليد در سال ۹8 تا ۴۷ 
ميليون تن افزايش يافته است. ميزان توليد گندله 
در سال ۹۲ به ۲۰ ميليون تن رسيد و با بهره برداري 
از طرح هاي مختلف فوالدي در كشور، ميزان توليد 
اين محصول در سال ۹8 به ۴1 ميليون تن رسيد. 
در بخش آهن اسفنجي ميزان توليد از 1۵ ميليون 
تن س��ال ۹۲ به ۲۷ ميليون تن در سال ۹8 رسيد. 
همچنين در س��ال ۹۲ ميزان توليد فوالد خام 1۶ 
ميليون تن بود كه با بهره برداري از طرح هاي فوالدي 
بين سال هاي ۹۲ تا ۹8، توليد بيش از ۲۷ ميليون تن 

از اين محصول در سال ۹8 رقم خورد.

بدهي برقي عراق به ايران
تهاتر مي شود

ايرنا |  عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و عراق در خصوص بدهي اين كشور بابت خريد 
برق گفت: پرداخت آن به صورت تهاتر انجام ش��ده 
اس��ت و به زودي وارد كش��ور مي شود.»سيد حميد 
حس��يني« روز سه ش��نبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتص��ادي ايرنا افزود: ايران، بخش��ي از بدهي عراق 
بابت خريد برق را كاال خريداري كرده كه تا چند روز 
 آينده اين محموله وارد خاك كشور خواهد شد.عضو 
هيات رييسه اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عراق 
با بيان اينك��ه صادرات غيرنفتي در س��ال جاري به 
عراق كاهش داش��ته است، اظهار داشت: برق به اين 
كشور همچنان فروخته مي شود و ساالنه حدود ۷۰۰ 
ميليون دالر براي كش��ور درآمد دارد.وي با اشاره به 
اينكه فقط سه س��ال از قرارداد ۶ ساله گازي ايران با 
عراق باقي مانده است، خاطرنشان كرد: در اين مدت 
اگر دولت عراق نتواند از اقليم كردستان گاز خريداري 
يا به تكنولوژي استخراج از ميادين گازي دست پيدا 
كند، قرارداد خريد گاز از ايران بار ديگر تمديد خواهد 
شد.حسيني با بيان اينكه زير ساخت عراق تنها قادر به 
انتقال يك هزار و ۲۰۰ مگاوات برق است، خاطرنشان 
كرد: ايران ۵۰ تا ۵۲ ميليون متر مكعب گاز به عراق 
صادرات مي كن��د كه با توجه به  قيمت آن، رقم قابل 

توجهي مي شود كه در مورد برق صدق نمي كند.

زيان ۴۵۰۰ ميليارد توماني
دو خودروساز در 6 ماه 

ايلنا | مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت 
اظهار كرد: شركت هاي خودروسازي از دو سال پيش 
زيان ده هستند. هر دوره از افزايش قيمت مواد اوليه 
عقب مي افتند. ايران خودرو در ۶ ماهه سال ۲۵۰۰ 
ميليارد تومان و سايپا حدود ۲ هزار ميليارد تومان 
زيان داشتند. سهيل معمارباشي در مورد پيشنهاد 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه 
خودرو اظهار داشت: يك بسته جهش توليد در اين 
سازمان تهيه شده اما هنوز نهايي نشده است. اين 
بسته در ۴ س��رفصل توليد و ساخت داخل، عرضه 
محصوالت در بازار، تامين منابع مالي ش��ركت ها  
و قيمت گذاري تهيه ش��ده اس��ت.وي با اشاره به 
مشكالت خودروسازان وي تصريح كرد: شركت هاي 
خودروسازي مش��كالتي مانند تامين نقدينگي، 
تامين ارز و قيم��ت خودرو دارند. و ش��ركت هاي 
خودروسازي از دو سال پيش زيان ده هستند و هر 
دوره از افزايش قيمت مواد اوليه عقب مي افتند.وي 
تصريح كرد: بطوريكه ايران خودرو در ۶ ماهه سال 
۲۵۰۰ ميليارد تومان و سايپا حدود ۲ هزار ميليارد 
تومان زيان داشتند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: 
در شرايطي كه يك رانت 1۰۰ هزار ميليارد توماني 
به واسطه اختالف قيمت كارخانه و حاشيه بازار به 
واس��طه هاي بازار ايجاد شده خودروساز به همين 
ميزان ض��رر كرده يعن��ي از جيب خودروس��از و 
س��هامداران خارج كرده ايم و به واسطه ها داده ايم. 
بنابراين درخواس��ت اصالح اين روي��ه از طرف هر 
نهادي كه مطرح شود امر مناسبي است. وي افزود: 
هيچ بن��گاه اقتصادي بدون درس��ت بودن اقتصاد 
كس��ب و كار نمي تواند فعاليت خود را ادامه دهد، 
شركت هاي خودروسازي نيز از اين قاعده مستثنا 
نيستند. شايد ميزان زيان ها درحجم دارايي هاي اين 
شركت ها كوچك به نظر برسد اما تجميع زيان ها به 
شركت هاي خودروسازي ضربه خواهد زد. از همين 
روي اين موض��وع در نهادهاي مختلف مورد توجه 
قرار گرفته و حتي در طرح سازماندهي صنعت و بازار 
خودرو كه در كميسيون صنايع مجلس طرح شده 
موضوع قيمت گذاري مورد توجه قرار گرفته است و 
خودروسازان جلسات مختلفي با شوراي رقابت براي 

اصالح قيمت گذاري داشتند.

ارتقاي كيفي سه محصول تجاري 
ايران خودرو

ايكوپرس| مديرعامل ايران خ��ودرو ديزل مهر 
اظهار داش��ت: ايران خودرو ديزل در س��ال جاري 
توانس��ت عالوه بر تحقق شعار جهش توليد سطح 
كيفيت سه محصول خود را ارتقا دهد. محصوالتي 
نظير كاميون واگن هود با افزايش سطح كيفي از دو 
به سه ستاره، كشنده فوتون از سه به چهار ستاره و 
نيز ميني بوس آريان از دو به سه ستاره، موفق شدند 
كارنامه اين شركت را در سال جهش توليد درخشان 
كنند.مديرعامل ايران خودرو ديزل با اشاره به تعهد 
حدود دو هزار ميليارد توماني ايران خودرو ديزل به 
بازار، عنوان كرد: در حال حاضر 1۵۰۰ دستگاه واگن 
هود، ۲1۵ دستگاه اتوبوس و تعدادي ميني بوس و 
ون در برنامه توليد قرار دارد. در هشت ماهه گذشته 
ني��ز حدود ۷۵۰ دس��تگاه واگن هود توليد ش��ده 
است. براي اجراي تعهداتي كه موعد تحويل آنها تا 
انتهاي امسال است، بايد رشد ۴۰۰ درصدي را در 
توليداتمان محقق كنيم.او با بيان اينكه با انسجامي 
كه ميان تمام��ي كاركنان ديزل ايجاد ش��ده، در 
آذرماه امس��ال ۳۵8 دستگاه واگن هود توليد شد، 
بيان كرد: اين رقم تقريب��ًا برابر با ۵۰ درصد توليد 
اين محصول در هشت ماهه گذشته بوده و جهش 
بزرگي است كه در ايران خودرو ديزل اتفاق افتاده 
اس��ت.مديرعامل ايران خودرو ديزل با بيان اينكه 
توليد ايران خودرو ديزل در حوزه اتوبوس، نس��بت 
به رقباي خود از وضعيت بهتري برخوردار اس��ت، 
خاطرنشان كرد: تاكنون سفارش توليد حدود ۶۴8 
دس��تگاه اتوبوس را دريافت كرده ايم. از اين تعداد 
۲1۵ دستگاه تا پايان سال تحويل مي شود. در حال 
حاضر نيز حدود 8۵ دستگاه از اين تعداد توليد و ۷۹ 
دستگاه نيز تجاري سازي و تعدادي از آنها به سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي شهرهاي مختلف كشور 

ازجمله تهران تحويل شده است.

براساس اعالم شوراي رقابت 18 خودرو مشمول قيمت گذاري جديد شدند

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و سوييس تشريح كردمعاونت اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران اعالم كرد 

رونمايي از فرمول جديد قيمت گذاري خودرو

نقش سوييس در فروش واكسن كرونا به ايران بهبود جزئي وضعيت خرده فروشي در آبان
جديدترين گزارش طرح »ش��امخ« )ش��اخص مديران 
خريد( حاكي از بهبود جزئي وضعيت خرده فروشي در آبان 
نسبت به مهر ماه است. معاونت اقتصادي و برنامه ريزي 
اتاق اصناف ايران هر ماه گزارش طرح ش��اخص مديران 
خريد )PMI( كه »ش��امخ« ناميده مي ش��ود را منتشر 
مي كند كه بر اساس گزارش آبان ماه آن عدد شامخ كل 
به ۳۵.۷1 رسيده كه نشان دهنده بهبود جزئي وضعيت 
بخش خرده فروشي نسبت به مهرماه با عدد شامخ كل 
۳۳.۶۹ است. البته با توجه به اينكه عدد شامخ كل پايين تر 
از عدد ۵۰، به معني ركود اس��ت، بهبود جزئي وضعيت 
خرده فروشي نسبت به ماه مهر، به معناي خروج از ركود 
نيست.بر اساس اين گزارش، از ميان ۵ مولفه اصلي شامخ، 
يعني ميزان فعاليت هاي انجام ش��ده، ميزان سفارشات 
جديد مشتريان، سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند 
كار، موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده و ميزان 
اس��تخدام و به كارگيري نيروي انساني، شاخص سرعت 
انجام و تحويل سفارش با عدد ۵۵.1۰ بيشترين ميزان را 
به خود اختصاص داده است.در اين ميان شاخص قيمت 
خريد مواد اوليه يا كاالهاي مورد نياز نس��بت به ماه قبل 
كاهش 8.۳۲- درصدي داشته و به تبع آن شاخص قيمت 
فروش محصوالت يا خدمات ارايه شده نسبت به ماه قبل 
كاهش ۲۹.۹۳- درصدي داش��ته كه موجب رشد ۳.۰۳ 
درصدي عدد ش��اخص ميزان فروش كاال و خدمات در 
آبان ماه نسبت به ماه قبل شده است.از طرف ديگر با وجود 
افزايش شش درصدي رقم شاخص كل خرده فروشي با 
عدد ۳۵.۷1 نسبت به رقم شاخص مهر ۳۳.۶۹، كماكان 
خرده فروشي ها در فروشگاه هاي زنجيره اي در وضعيت 
ركود به س��ر مي برند، اما نسبت به ماه گذشته با افزايش 
جزئي به سمت رونق حركت كرده اند.طبق بررسي هاي 

انجام شده، شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني بيش��ترين تغيير را داش��ته و با افزايش ۴۶.۳۳ 
درصدي نس��بت به ماه قبل مواجه بوده اس��ت. تحليل 
معاونت اقتص��ادي و برنامه ريزي اتاق اصن��اف ايران از 
اين تغيير اين اس��ت كه با توجه به شاخص انتظارات در 
ارتباط با فعاليت ها در ماه آينده كه 18.۹1 درصد افزايش 
داش��ته، اميدواري واحدهاي خرده فروش��ي به مساعد 
شدن اوضاع فروش و برقراري ثبات در بازار باعث شده تا 
كارفرمايان اندكي وضعيت استخدام پرسنل خود را بهبود 
ببخشند.اين در حالي است كه بر اساس نتايج طرح قبلي، 
فروشگاه ها در مهرماه نسبت به شهريور نيروي انساني خود 
را تا حدود ۴۰ درصد كاهش داده بودند كه اين تعديل نيرو 
در مهرماه موجب كاهش سرعت انجام و تحويل سفارش و 
فرايند كار شده بود كه در آبان با توجه به جبران خأل نيروي 
انساني، رقم شاخص سرعت انجام تحويل سفارش حدود 
۴۲ درصد افزايش يافته است.همچنين بر اساس نتايج 
اين گزارش، شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد 
نياز در ماه مورد مطالعه حدود هشت درصد نسبت به ماه 
مشابه قبل كاهش يافته كه اين امر منجر به كاهش حدود 
۳۰ درصدي قيمت محصوالت توليدي شده و به دنبال 
آن ميزان فروش كاال و خدمات حدود سه درصد افزايش 
يافته اس��ت.البته معاونت اقتصادي و برنامه ريزي اتاق 
اصناف در اين گزارش به تعطيلي دو هفته اي واحدهاي 
صنفي )غير از مشاغل گروه يك( در شهرهاي قرمز از اول 
آذرماه اشاره و خاطرنش��ان كرده كه اين احتمال وجود 
دارد كه افزايش شش درصدي رقم شاخص آبان نسبت 
به مهر به دلي��ل افزايش ميزان خريد جامعه در روزهاي 
پاياني آبان و تقاضا براي برخي از اقالم مرتبط با واحدهاي 

صنفي تعطيل باشد.

ريي��س اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و س��وييس 
مي گويد كانال مالي بشردوس��تانه ايران و سوييس 
مي تواند يكي از گزينه هاي دولت براي انتقال منابع 

مالي الزم براي واردات واكسن كرونا باشد. 
با وجود ادعاي دول��ت »دونالد ترام��پ« مبني بر 
اينكه صنع��ت داروي ايران تحريم نيس��ت، اما در 
عمل با توج��ه به تحريم هاي بانكي، در س��ال هاي 
گذشته جابه جايي پول براي خريد دارو و تجهيزات 
پزش��كي با دش��واري هاي فراواني رو ب��ه رو بوده 
اس��ت. در ماه هاي��ي كه از ش��يوع كرونا گذش��ته، 
بس��ياري از كش��ورهاي جهان از امريكا خواستند 
تحريم ها عليه اي��ران را كاهش دهد ام��ا با رد اين 
خواس��ته ها، ايران در مبارزه با اي��ن ويروس نيز با 
محدوديت ه��اي جديد مواجه ش��د و حتي پس از 
نهايي ش��دن توليد چند واكسن كرونا، ايران اعالم 
كرد در جابه جايي پول براي واردات واكس��ن نيز با 
مشكالت و محدوديت هايي مواجه است. هرچند در 
روزهاي گذشته رييس كل بانك مركزي از برطرف 
شدن مش��كالت انتقال پول واكس��ن خبر داده اما 
تداوم تحريم هاي گزينه هاي ايران را بسيار محدود 

كرده است.
درهمين رابطه، ش��ريف نظام مافي در گفت وگو با 
»ايسنا«، اظهار كرد: در ابتدا بايد در نظر داشت كه 
آنچه به كانال مالي س��وييس اشاره دارد، ارتباطي 
با اينس��تكس كه بنا بود از سوي اتحاديه اروپا اداره 
شود ندارد. اينستكس يك مجموعه بود كه در قالب 
شركت كار مي كرد و از س��وي كشورهاي اروپايي 
براي عب��ور از تحريم ه��ا راه اندازي ش��د اما كانال 
سوييس بيش از آنكه يك مجموعه يا شركت باشد، 

مجموع��ه اي از مجوزها يا ام��كان دريافت مجوزها 
براي فرايند تجاري و بانكي است.

به گفته وي، آنطور كه در دستور كار اين كانال مالي 
آمده، با توجه به اينكه ايران در فش��ار تحريم هاي 
همه جانب��ه امريكا ق��رار دارد و از س��وي ديگر، در 
فهرس��ت س��ياه اف اي تي اف نيز قرار گرفته، اين 
احتمال وجود داش��ت كه واردات برخي داروها به 
كشور دشوار شود، اين كانال به منظور آن فعال شد 
كه بتواند بخشي از تحريم ها را كنار زده و مجوزهاي 
الزم براي تجارت در حوزه غذا و داروهاي مورد نياز 

را دريافت كند.
رييس اتاق ايران و سوييس با بيان اينكه بانك هايي 
كه در فرايند كاري اين كانال فعال مي شوند، كامال 
با بانك هاي ايراني و ش��رايط تحريم آشنايي دارند، 
بيان كرد: اين بانك ها در دوره هاي قبلي تحريم نيز 
فعال بودند و از اين رو مي توانند در شرايط فعلي نيز 
كمك حال باش��ند. با طراحي ساز وكارهاي الزم و 
دريافت مجوزهاي مورد نياز، مي توان از اين بس��تر 

استفاده كرد.
نظام مافي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا امكان 
اس��تفاده از كانال سوييس براي نقل و انتقال منابع 
الزم براي خريد واكسن كرونا وجود دارد؟ نيز گفت: 
من به شكل دقيق در جريان مذاكرات نيستم اما با 
توجه به بستري كه اين كانال به وجود آورده قطعا 
مي تواند به عنوان يكي از گزينه هاي بانك مركزي 
براي انتق��ال پول مورد اس��تفاده ق��رار گيرد. اين 
آمادگي در كانال بشردوستانه وجود دارد و اگر يكي 
از گزينه هاي ايران بوده باشد، قطعا امكان پيگيري 
شرايط و استفاده از اين فرصت وجود خواهد داشت.
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خبرروز

آخرين آمار فوتي هاي كرونا، ۱۳۲ نفر طي ۲۴ ساعت
سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۱۲ هزار و ۴۸۱ نفر رسيد، گفت: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت، ۱۳۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. سيما سادات الري، گفت: از ۸ تا ۹ دي ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي 
۶۱۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۸۱۵ نفر از آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به يك ميليون و ۲۱۲ هزار و ۴۸۱ نفر رسيد. وي افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهي به ۹ دي ماه، ۱۳۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۴ هزار و ۹۴۶ نفر رسيد. به گفته وي، خوشبختانه تاكنون ۹۶۹ هزار و ۴۰۸ نفر از بيماران، بهبود 

يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

میراثنامه

ادامهازصفحهاول

اصفهان مسجد نقش��ينه يا حاجي قاسم از مساجد 
زيباي صفوي در ش��هر آران و بيدگل اس��ت كه از 
جلوه هاي اين مسجد ايوان بسيار بلند آن است كه از 
دور جلوه نمايي مي كند. مسجد نقشينه از جمله آثار 
تاريخي منطقه فرهنگي كاشان است كه ناشناخته 
مانده و نيازمند پژوهش هاي فني و علمي است. يك 
پژوهشگر تاريخ و تمدن در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: تزيينات ايوان مس��جد نقشينه آران و بيدگل 
عبارت از كتيبه اي كاش��ي پيش��اني با زمينه آبي 
الجوردي و خطوط زيباي ثلث سفيدرنگ و محراب 
نقاش��ي زيبا از س��ال ۱۲۲۱ هجري است. محمد 
مشهدي نوش آبادي گفت: محراب گچ بري همراه 
با تزيينات مقرنس و نقوش و كتيبه ها، تقريبًا سالم 
است، اما در ديگر بخش هاي ايوان مسجد، نقوش گل 
و بوته و ختايي و كتيبه هاي شيعي در قاب هاي متنوع 
وجود داشته كه امروز بخش كمي از آنها باقي است. 

گمان بر اين اس��ت كه كتيبه هاي كاشي فيروزه اي 
پيش��اني ايوان و ماده تاريخي مسجد نقشينه، كار 
محمدطاهر، نقاش كاشاني از خوشنويسان و نقاشان 
به نسبت گمنام كاشان در س��ده ۱۱ هجري است 
كه بخشي از كاش��ي ها از جمله كاشي هاي انتهايي 
كه طبع��ًا مربوط به نام باني، هنرمن��د و تاريخ بوده 
فرو ريخته است و نمي ش��ود در اين باره اظهارنظر 

قطعي كرد. اين پژوهش��گر تاريخ و تمدن، تصريح 
كرد: خوشنويسي بخش��ي از كاشي هاي صندوق 
مزار حبيب موسي كاش��ان به امضاي طاهر است، 
ولي نقاشي هاي قاجاري ورودي زيارتگاه عطابخش 
را حسن نراقي اش��تباهي به او منسوب كرده است. 
مسجد نقش��ينه داراي ساختماني سه طبقه است؛ 
طبقه زير، طبقه همكف و ايوان كه روي طبقه زيرين 
قرار دارد. همين طور طبقه اي روي دهليزهاي جانبي 
ايوان كه در كل چهار س��طح يا طبقه را به دس��ت 
مي دهد. مشهدي نوش آبادي تأكيد كرد: مسجد در 
دوران قاجاري به صورت اساسي تعمير شده و آخرين 
تعميرات چند دهه پيش توسط ميراث فرهنگي انجام 
شده اس��ت. در مرمت اخير ايوان، كه تقريبًا نصف 
سقف آن فرو ريخته بود بازسازي شده است و اندكي 
نيز طبقه دوم رواق س��مت چپ مسجد در راستاي 

قرينه سازي دست كاري شده است.

همزمان با فرا رسيدن سالگرد شهادت سپهبد حاج 
قاسم سليماني )ره( ويژه برنامه هاي فرهنگي »مرد 
ميدان« در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار 
مي شود. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران وحومه، به مناسبت 
سالگرد شهادت س��پهبد حاج قاسم سليماني )ره( 
ويژه برنامه »مرد مي��دان« در قالب پويش فرهنگي 
در متروي تهران برگزار مي شود.  در اين ويژه برنامه، 
ورك شاپ »سرباز ايران« با هدف گراميداشت ياد و 
نام شهيد سپهبد حاج قاسم س��ليماني )ره( و ياران 
ايش��ان كه در حمله تروريستي نيروهاي امريكايي 
در عراق به فيض ش��هادت نايل آمدند در ايس��تگاه 
متروي امام خميني )ره( اجرا مي شود. در اين برنامه 
فرهنگ��ي و هنري ده نفر از هنرمندان و متخصصان 
سياه قلم تصويري از شهيد سليماني را كه هر كدام 
بيانگر ويژگي هاي مختلفي از ايش��ان مي باش��د را 
طراحي مي كنن��د و در پايان تصوير پرتره ش��هيد 
س��ليماني با گل آرايي تزيين مي گردد و در معرض 
نمايش قرار مي گيرد.  ورك ش��اپ فرهنگي و هنري 
»سرباز ايران« از روز سه شنبه ۹ تا ۱۳ دي ماه ۹۹ با 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در ايستگاه متروي امام 
خميني)ره( برگزار مي شود. مسابقه فرهنگي و هنري 
س��رباز ايران با موضوع و محوريت شهيد سليماني 
بخش ديگري از اين ويژه برنامه است كه در سه قالب 
 ادبي )ش��عر، داس��تان كوتاه و دلنوشته(، تجسمي 
)نقاشي و عكس و پوستر( و توليدات صوتي )پادكست 
راديويي و دكلمه( برگزار مي شود كه طي فراخواني 
از عالقه مندان به ش��ركت در اين مسابقه دعوت به 
عمل آمده است. مهلت ارس��ال آثار تا پايان دي ماه 
۹۹ و اعالم برندگان و اهداي جوايز نيز ۲۲ بهمن ماه 
۹۹ همزمان با سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران 
و سالگرد شهادت سردار دل ها خواهد بود. فضاسازي 
محيطي در ايستگاه هاي متروي تهران نيز به همين 
مناسبت و به منظور ايجاد فضاي بصري مناسب با اين 
ايام به وسيله طرح هاي گرافيكي و هنري فضاسازي 
در ايس��تگاه هاي مترو اجرا مي ش��ود. در اين بخش 
طرحي با عنوان »علم ب��ر زمين نمي ماند« طراحي 
و آماده ش��ده كه در آن با اس��تفاده نشان انگشتري 
شهيد سليماني كه در دس��ت افراد مختلف جامعه 
نقش بسته اس��ت، پيام ادامه راه آن شهيد واالمقام 

را به شهروندان مي رس��انيم كه اين طرح در تمامي 
ايستگاه ها و داخل قطارهاي مترو به نمايش گذاشته 
مي شود.  نمايشگاه هاي عكس و پوستر »علم بر زمين 
نمي ماند« نيز در گذرگاه هاي فرهنگي مترو مسافران 
را به تماشاي اين تصاوير دعوت مي نمايد. همچنين 
طرح »مرد ميدان« منقش به چهره شهيد حاج قاسم 
سليماني در جلوي قطارهاي مترو نصب مي گردد. 
بخش ديگر اين ويژه برنامه فعاليت هاي س��معي و 
بصري فتوكليپ »عقيق سليماني« است كه شامل 
تصاويري از مردم و دوس��تداران سرباز وطن، شهيد 
حاج قاسم سليماني كه انگش��تري آن شهيد را در 
دست دارند و متن گفتاري از زبان مردم، در معرض 
تماشاي مس��افران ش��هر زيرزميني قرار مي گيرد. 
مسافران از طريق راديو مترو نيز شنونده ويژه برنامه 
»سردار دل ها« با موضوع معرفي شخصيت و بخشي 
از زندگي نامه ش��هيد حاج قاسم سليماني از طريق 
بلندگوي ايستگاه هاي مترو باشند. گفتني است ويژه 
برنامه »مرد ميدان« با موضوع سالگرد شهادت حاج 
قاسم سليماني از ۹ دي ماه ۹۹ و به مدت يك هفته در 

ايستگاه هاي متروي تهران برگزار مي شود.

مس��اله بعدي آن اس��ت كه به هر حال اقتصاد ايران 
در بطن يكي از بي سابقه ترين تحريم هاي اقتصادي 
غرب عليه كش��ور قرار دارد. اغلب جريانات موثر در 
كش��ور آگاهند كه دولت به دليل تحريم ها با كمبود 
منابع روبه روست. به دليل همين كمبود منابع است 
كه دولت ناچار اس��ت از طريق انتشار و فروش اوراق، 
استقراض از بانك مركزي و... منابع مالي خود را تامين 
كند. عوارض اين كمبودهاي مالي در تورم، گراني و 
توسعه پايه پولي كشور مشاهده مي شود. تكانه هايي 
كه به دليل تحريم ه��اي اقتصادي و اس��نداد مالي 
برآمده از محدوديت ها ايجاد مي شود و در ادامه تبعات 
معيشتي مخربي را در اقتصاد مي آفريند. وقتي به دليل 
محدوديت هاي اعتباري و اف اي تي اف، ال سي براي 
كاالهاي اساسي گشايش اعتبار نمي شود و يك وقفه 
زماني در واردات نهاده هاي دامي و...منجر به جهش 
مرغ، تخم مرغ، مواد لبني و... مي ش��ود يا كمبود در 
دانه هاي روغني باعث جهش در قيمت روغن مصرفي 
مردم مي شود، برخي از مخالفان مجموعه اين كمبودها 
را به پاي بي تدبيري دولت مي گذارند. در حالي كه در 
فضاي اقتصادي دامنه وسيعي از كاالها در كشور وجود 
دارند كه دولت توانسته زمينه بروز نوسانات قيمتي در 

اين نوع اقالم مصرفي را كنترل كند. ضمن اينكه بايد 
توجه كرد افزايش قيمت و جهش قيمت دو مقوله جدا 
از هم هستند كه در زمان ارزيابي هاي تحليلي بايد به 
اين موارد توجه كرد. اما چون فضاي سياسي و عمومي 
كشور متاثر از انتخابات سال آينده كشور است به نظر 
مي رسد اين گونه برخورد با مسائل اقتصادي و اجرايي 
تنها بر اس��اس داليل اقتصادي و تخصصي نيست و 
برخي رويكردهاي انتخاباتي و جناحي در آن اثرگذار 
است. اين مباحث در خصوص مقوله واگذاري ها نيز 
به همين شكل و ش��مايل ظهور و بروز پيدا مي كند. 
بر اس��اس قانون، روند واگذاري بنگاه هاي اقتصادي 
دولتي و عمومي كامال مشخص شده است. در اين ميان 
ممكن است تخلفاتي هم در فرايند كلي واگذاري ها 
صورت گرفته باش��د. اما تصميم سازي در خصوص 
واگذاري ها تنها به عهده وزير اقتصاد و ساير نهادهاي 
دولتي نيست و نمايندگان نهادها، ارگان ها، قوا و... در 
قالب هياتي تخصصي اين واگذاري ها را برنامه ريزي 
و اجرا مي كنند. اين اظهارنظر به اين معني نيست كه 
هيچ نوع تخلف و اشتباهي در روند كلي واگذاري ها 
صورت نمي گيرد يا تبان��ي در روند واگذاري ها انجام 
نش��ده، حتما ناهنجاري هايي در روند كلي واگذاري 

بنگاه هاي دولتي نيز وجود دارد. اما اينكه تصور شود 
فقط وزير اقتصاد است كه بايد در خصوص يك تصميم 
جمعي پاسخگو باشد و در نهايت با كارت زرد مجلس 
روبه رو شود در واقع به نوعي پاك كردن صورت مساله 
است. راهكار معقول براي مواجهه با ناهنجاري هاي 
اداري و مديريتي آن اس��ت كه عملكرد بخش هاي 
مختلف اثرگذار در يك تصميم جمعي بطور منصفانه 
و مبتني بر يك رويكرد عاقالنه مورد تحليل و ارزيابي 
قرار بگيرند. به نظر مي رسد كه پايان عمر دولت همراه 
با چالش ها و سختي هايي ش��ده است كه روند كلي 
برنامه ريزي هاي اجرايي را با چالش روبه رو كرده است. 
دامنه وسيعي از تضادها را در روند تصميم سازي هاي 
اجرايي و تقنيني كش��ور مي توان مش��اهده كرد كه 
بيش��تر از آنكه بر مبناي اصول منطقي و تخصصي 
مطرح شده باشند، بر اس��اس رويكردهاي جناحي 
و انتخاباتي طرح و عملياتي ش��ده اند. كارت زرد روز 
گذشته نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد يكي از اين 
نمونه برخوردهاي غيرتخصصي با مقوالت اقتصادي 
است كه نه تنها نتايج مثبتي در روند كلي اقتصاد به 
جاي نمي گذارند، بلك��ه خود به عاملي براي افزايش 

مشكالت بدل مي شوند.

 ضمنا براي اينكه بتواند كمكي به توليد و معيشت 
م��ردم بكند و قيمت ارز را كاه��ش دهد، اين هم 
از س��بد انتخاب هاي دولت بع��دي خارج خواهد 
ش��د. از اين س��و در يك چنين مواقعي كه حتي 
قاليباف رييس مجلس هم اش��اراتي به ضرورت 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي داش��ت؛ آن هم 
با استدالل هاي نخ نما شده قبلي با اين محتوا كه 
برخي از مردم خودرو ندارند ولي برخي از اقش��ار 
چند خودرو دارند! بعد ه��م در ادامه اين موضوع 
مطرح مي شود كه براي كنترل قاچاق بايد افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي را در دستور كار قرار داد. 
بدون توج��ه به اين واقعيت كه اين س��ناريو طي 
۳۰سال گذشته بارها تكرار شده است و در نهايت 
افزايش حامل هاي انرژي و افزايش قيمت ارز ركود 
را تعميق مي كند، بس��ياري از واحدهاي توليدي 

از چرخه فعاليت خارج مي شوند.بيكاري افزايش 
پيدا مي كند، تورم ش��ديد ايج��اد مي كند. تورم 
ش��ديد قاچاق را افزايش خواهد داد و تبعات اين 
فرآيند معيشت مردم را تحت تاثير قرار مي دهد. 
در ادامه اين روند نيز كس��ري بودجه دولت شكل 
مي گيرد، چ��را كه بزرگ تري��ن متقاضي در بازار 
عمومي كش��ور دولت اس��ت و اگر دولت بخواهد 
همين خدمات فعلي را در فضاي اقتصادي تداوم 
بخشد، ناچار به افزايش قابل توجه هزينه هاي خود 
خواهد بود. منتها افزايش درآمدهاي دولت هرگز 
متناسب با افزايش بيشتر هزينه هايش نيست، به 
همين دليل كس��ري بودجه اش بيشتر مي شود. 
اين س��يكل معيوب مانند تمام تجربه هاي قبلي 
در اقتصاد كش��ور تكرار خواهد ش��د. سيكلي كه 
در طول بيش از ۳دهه گذشته در اقتصاد ايران با 

افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ارز تكرار شده 
اس��ت . اين بار هم اين تجربه تل��خ، تداوم خواهد 
داشت. اما نكته اي كه تصميم سازان كشور كمتر 
به آن توجه مي كنند، آن اس��ت كه هر بار كه يك 
چنين تصميمات معيوبي گرفته مي شود، بخش 
قابل توجهي از طبقه متوس��ط به طبقات پاييني 
جامعه نزول مي كنند و بخش��ي از طبقات پايين 
هم به م��ادون طبقه، ف��رو مي ريزن��د. به همين 
دليل نيز تبعات اين ن��وع افزايش قيمت ها منجر 
به سرخوردگي، اعتياد، افس��ردگي، رشد جرايم 
و خش��ونت و رشد فساد، رش��د خودكشي، رشد 
مهاج��رت و فرار مغزها و اس��تعدادها در كش��ور 
خواهد بود.چش��م اندازي كه ب��دون ترديد هيچ 
ايراني وطن دوس��تي مايل به شكل گيري آنها در 

فضاي عمومي كشور نيست.

نشستن غبار فراموشي بر مسجد نقشينه آران و بيدگل  واكسن ايراني كرونا به سه داوطلب  تزريق شد

آغاز پايان كرونا

كارت زردهاي انتخاباتي مجلس

 پيامدهاي طبقاتي  تصويب بودجه

جامعه خبر

امدادرساني به ۷۰  كوهنورد 
حادثه ديده طي ۵  روز گذشته

معاون عمليات سازمان امداد و نجات، از امدادرساني 
به ۷۰ كوهن��ورد حادثه ديده در ارتفاعات س��خت 
گذر كوهستاني سراسر كشور طي پنج روز خبر داد. 
محمدباقر محمدي در گفت وگو با ايرنا افزود: از روز 
سوم تا هش��تم دي ماه، ۳۷ ماموريت امداد و نجات 
در كوهستان براي نجات كوهنوردان آسيب ديده و 
متاثر از مخاطرات محيط هاي سخت گذر ۱۷ استان 
آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، البرز، ايالم، بوشهر، 
تهران، خراسان شمالي و رضوي، خوزستان، كرمان، 
كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، مركزي، 
همدان و يزد توسط گروه هاي واكنش سريع هالل 
احمر انجام شده است.  ۵۴ تيم عملياتي متشكل از 
۲۱۰ امدادگر و نجاتگر گروه هاي تخصصي جست وجو 
و نجات در كوهستان هالل احمر مشاركت داشتند 
كه توانستند ۵۳ نفر از كوهنوردان را به مناطق امن 
منتقل كنند. معاون عمليات سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر افزود: در اجراي چندين ماموريت 
يادشده، نيروهاي امدادرسان هالل احمر توانستند با 
استفاده از تكنيك هاي نجات فني در كوهستان ۷۰ 
حادثه ديده كه بنا به داليل مختلف دچار سانحه شده 
بودن��د را نجات دهند كه از اين تعداد، ۱۴ نفر را براي 
دريافت خدمات تكميلي درماني به بيمارستان اعزام و 
۵۳ نفر ديگر در محل درمان سرپايي شدند. محمدي 
از كوهنوردان خواست در صورت عزيمت به ارتفاعات 
برفگير و مناطق صعب العبور كوهستاني از لباس هاي 
داراي رنگ مش��خص )قرمز، زرد و فس��فري( براي 
سهولت در رصد امدادگران و گروه هاي امداد و نجات 
هوايي و كوهستان استفاده كنند. وي از كوهنوردان 
خواست اكنون از صعود انفرادي به مناطق كوهستاني 
سراسر كش��ور خودداري كنند و اگر قصد صعود به 
مناطق كوهستاني را دارند، حتما به همراه گروهي 
مجرب و آموزش ديده و با هماهنگي و اس��تعالم از 
فدراسيون كوهنوردي و سازمان هاي امدادرسان اقدام 
به اين كار كنند. اين مقام مسوول از كوهنوردان و ديگر 
شهروندان دوستدار فصل زمستان و زيبايي ها آن در 
ارتفاعات كوهستاني و مناطق برف گير خواست، در 
صورت نياز به كمك و قرار گرفتن در شرايط اضطراري 
عمومي و پيچيده انواع حوادث كوهستان حتي بدون 
داشتن سيم كارت در تلفن همراه با شماره ۱۱۲ هالل 
احمر تماس بگيرند. به گ��زارش ايرنا، ارايه خدمات 
امداد و نجات، اسكان و تغذيه اضطراري در زمان وقوع 
حوادث و سوانح، ارايه آموزش هاي امداد كمك هاي 
اوليه به اقش��ار مختلف جامعه، برنامه ريزي و اقدام 
در جهت آمادگي مقابله با حوادث و س��وانح، ارسال 
محموله هاي كمك هاي بشردوستانه به كشورهاي 
آسيب ديده و متأثر از حوادث طبيعي، غيرطبيعي 
و اعزام عوامل امدادي در داخل و خارج از كش��ور 
از جمله وظايف اين سازمان راهبردي وابسته به 

جمعيت هالل احمر است.

كشف ۱۲۹ ميليارد ريال ارز قاچاق توسط پليس فرودگاه
فرمان��ده پلي��س ف��رودگاه پلي��س 
پيش��گيري ناجا از كشف ارز قاچاق به 
ارزش ۱۲۹ ميلي��ارد و ۵۰۰ ميلي��ون 
ريال توس��ط پليس فرودگاه حضرت 
ام��ام )ره( خبر داد و گف��ت: پرونده در 
خصوص هر يك از متهمان دس��تگير 
شده تشكيل و به همراه ارزهاي قاچاق 
براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي شد. به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار 
حسن مهري با اعالم اين خبر اظهار كرد: در راستاي 
مبارزه با قاچاق ارز از مرزهاي هوايي كشور و كمك 
به اقتصاد داخلي، كاركنان هوشيار پليس فرودگاه 
حضرت امام خميني )ره(، از پنج مسافر خروجي به 

مقصدهاي كراچي، اس��تانبول و دوحه 
)قطر(، ۴۷۳ هزار دالر و ۳۰ هزار يورو ارز 
غير مجاز جمعًا، به ارزش ۱۲۹ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون ريال كش��ف كردند. وي 
افزود: متاس��فانه برخي از افراد سودجو 
و فرصت طلب با توجه به نوسان قيمت 
ارز اقدام به خروج غير قانوني آن از كشور 
مي كنند كه نيروي انتظامي با استقرار در 
تمامي گلوگاه هاي خروجي به جد با اين افراد برخورد 
مي كند. فرمانده پليس فرودگاه پليس پيشگيري ناجا 
خاطرنشان كرد: پرونده در خصوص هر يك از متهمان 
دستگير شده تشكيل و به همراه ارزهاي قاچاق براي 

سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد. 

وام كارآفريني ۴درصدي براي مددجويان بهزيستي
مديركل اش��تغال و كارآفريني سازمان 
بهزيستي كشور گفت: كارفرماياني كه 
مددجويان بهزيستي را در ازاي پرداخت 
حقوق، بيمه و مزايا در چارچوب قرارداد 
قانون كار به كار بگيرند مي توانند به خاطر 
هر مددجو از وام كارآفريني هفت ساله ۵۰ 
ميليون توماني با سود چهار درصد بهره مند 
شوند. رضا دهقان در گفت وگو با ايرنا افزود: 

شركت ها، دفاتر خصوصي، بنگاه ها و كارخانه ها در ازاي 
به كارگيري مددجويان بهزيستي مي توانند از تسهيالت 
اشتغال بهزيستي استفاده كنند و به ازاي هر كارفرما تا 
سقف دو ميليارد تومان از اين تسهيالت بهره ببرند. وي 
خاطرنشان كرد: در س��ال ۹۹، ۲۱۰۰ ميليارد تومان 
اعتبارات بانك��ي در قالب وام ۵۰ ميليون توماني چهار 
درصد با بازپرداخت هفت سال براي مددجويان داريم 
كه در حال پرداخت است و تاكنون حدود ۷۵۰ ميليارد 
تومان جذب شده است. اعتبارات اشتغال مددجويان 
براي سال آينده قابل پيش بيني نيست اما حداقل ۲۱۰۰ 

ميليارد تومان خواهد ب��ود كه در صورت 
افزايش در اليح��ه بودجه مجلس، تغيير 
خواهد ك��رد و رقم آن تابع تصويب اليحه 
بودجه است. دهقان به تشريح شرايط اخذ 
وام خوداشتغالي براي مددجويان پرداخت 
و گف��ت: همه مددجويان بهزيس��تي در 
حوزه هاي تخصصي توانبخشي، پيشگيري 
و اجتماعي منوط به اينك��ه پرونده فعال 
داشته و فاقد شغل باشند، مي توانند از تسهيالت اشتغال 
بهزيستي استفاده كنند. وي با بيان اينكه مددجويان 
ش��اغل و حقوق بگير بخش هاي دولت��ي و غيردولتي 
مشمول دريافت تسهيالت اشتغال بهزيستي نمي شوند، 
افزود: اي��ن مددجويان ب��راي درياف��ت وام بايد روند 
آماده سازي شغلي در حوزه تخصصي خود را بگذرانند و 
مدرك يا گواهينامه مهارتي از مراجع ذي صالح صدور 
مدارك مانند س��ازمان  فني و حرفه اي، دانشگاه جامع 
علمي و كاربردي، ميراث فرهنگي و جهاد كش��اورزي 

اخذ كنند.

حفاظت مشاركتي از غاز و اردك  در معرض خطر قره قشالق
 مدير ملي طرح حفاظ��ت از تاالب هاي 
ايران از اجراي پروژه حفاظت مشاركتي 
گونه هاي غاز و اردك  در معرض خطر در 
تاالب  قره قش��الق از تاالب هاي اقماري 
جنوب درياچه ارومي��ه با ايجاد و تقويت 
شبكه اي از گروه هاي محلي خبر داد. اين 
پروژه در راستاي پشتيباني از اجراي برنامه 
مديريت جامع درياچه اروميه و تاالب هاي 

اقماري آن و عملياتي شدن اقدامات اولويت دار با حمايت 
طرح حفاظ��ت از تاالب هاي اي��ران، اداره كل محيط 
زيست آذربايجان شرقي و سازمان مردم نهاد ماموريت 
براي حفاظت از محيط زيست شهري و روستايي بناب 
از آذرماه ۱۳۹۸ در تاالب قره قش��الق در شهرس��تان 
بناب آذربايجان شرقي اجرايي شد. در اجراي اين پروژه 

مش��اركت، ظرفيت س��ازي و توان افزايي 
مردم محلي حاشيه تاالب از اولويت ويژه اي 
برخوردار بوده و در همه مراحل برنامه ريزي 
و اجراي پ��روژه نمايندگان جوامع محلي 
مشاركت فعال داشته اند و تاكنون سه گروه 
محلي در روستاهاي قره قشالق، آغداش و 
فسندوز تشكيل و ساماندهي شده اند. يكي 
از مهم ترين دستاوردهاي اين پروژه تدوين 
برنامه اقدام حفاظت مش��اركتي گونه هاي غاز و اردك 
در معرض خطر تاالب قره قشالق بوده كه براي تدوين 
برنامه بيش از ۱۵ نشست جمعي و بازديد ميداني تاالب 
با مشاركت دست اندركاران كليدي دولتي و غيردولتي 
و تع��داد ۵۰ نفر از عالقه من��دان جوامع محلي صورت 

گرفته است. 

هنر

نش��ريه ورايتي در جديدترين پيش بيني خود از شاخه بهترين فيلم اسكار 
۲۰۲۱، فيلم »سرزمين آواره ها« ساخته »كلوئي ژائو« را همچنان به عنوان 
بخت نخس��ت معرفي كرد. به گزارش ايسنا، فيلم »س��رزمين آواره ها« به 
كارگرداني »كلوئي ژائو« پس از كس��ب ش��ير طاليي بهتري��ن فيلم ونيز و 
هوگوي طاليي بهترين فيلم از نگاه مخاطبان جشنواره شيكاگو، در جوايز 
مختلف انجمن هاي منتقدان امريكا نيز مورد توجه قرار گرفته و از س��وي 
انجمن فيلم بوستون، شيكاگو، نيويورك و لس آنجلس نيز در شاخه بهترين 
فيلم و يا كارگرداني برگزيده ش��ده است. در دوره جديد پيش بيني نشريه 
ورايتي درباره شاخه بهترين فيلم جوايز اسكار ۲۰۲۱ كه با كاهش فيلم ها 
از ۵۰ به ۲۵ فيلم همراه بوده اس��ت، »سرزمين آواره ها« همچنان در رتبه 
نخس��ت قرار داد و كمپاني نتفليكس نيز با س��ه فيلم »منك«، »بلك باتم 
ماريني« و »دادگاه ش��يكاگو ۷« نيز در جمع مدعيان حضور دارد. در فيلم 
»سرزمين آواره ها« كه در نظرسنجي س��االنه نشريه ايندي واير از بيش از 
۲۰۰ منتقد و روزنامه نگار س��ينمايي نيز در رتبه نخست برترين فيلم هاي 
سال ۲۰۲۰ قرار گرفته، »فرانسس مك دورمند« بازيگر برنده اسكار در نقش 
زني از يك شهر در ايالت نواداي امريكا بازي مي كند كه زندگي جديدي را 
در جاده تجربه مي كند. اين فيلم بر اس��اس كتاب غيرداستاني »سرزمين 
 آواره ها: زنده ماندن در امريكاي قرن بيست و يكم« نوشته »جسيكا برودر «

 ساخته شده است.

»سرزمين آواره ها« همچنان بخت نخست اسكار
هنر

فيلم سينمايي »زاالوا« به كارگرداني ارسالن اميري با انجام مراحل فني پس 
از توليد براي حضور در سي ونهمين دوره جشنواره فيلم فجر آماده مي شود. 
به گزارش ايس��نا، تدوين »زاالوا« را عماد خدابخش بر عهده دارد. همچنين 
صداگذاري اين فيلم سينمايي به تازگي توسط اميرحسين قاسمي آغاز شده 
است. روح اهلل و سميرا برادري تهيه كنندگي اين فيلم دوزبانه فارسي و كردي 
را برعهده دارند كه در آن نويد پورفرج، هدي زين العابدين و پوريا رحيمي سام 
در آن به ايفاي نقش مي پردازند. باسط رضايي، شاهو رستمي، فريدون حامدي، 
صالح رحيمي، زاهد زندي و بيش از ۱۰ نفر از بازيگران فعال و پيشكس��وت 
تلويزيون و تئاتر استان كردس��تان نيز ديگر بازيگران »زاالوا« هستند. زاالوا 
در دهه ۵۰ شمسي مي گذرد و راوي اتفاقي است كه باعث ترس مردم شده و 
رييس پاسگاه تالش مي كند تا امنيت را به روستا بازگرداند. طرح و فيلم نامه 
اين پروژه سينمايي، در سال ۲۰۱۹ در بازار آسيايي فيلم هنگ كنگ از ميان 
آثار منتخب از بيست  و يك كشور جهان در مرحله داوري نهايي قرار گرفت و 
موفق شد جايزه حمايت HAF را كه از سوي Kofic )خانه فيلم كره جنوبي( 
اهدا مي ش��ود، دريافت كند. زاالوا نخستين تجربه سينمايي ارسالن اميري 
در مقام كارگردان اس��ت. او پيش از اين به عنوان فيلم نامه نويس، تدوين گر 
و مستندس��از در س��ينما و تلويزيون فعاليت داش��ته و در يك سال گذشته 
فيلمنامه هاي س��ينمايي »تي تي« )با آيدا پناهن��ده( و »گيج گاه« )با عادل 

تبريزي( را به نگارش درآورده است.

روايت يك ترس در رقابت فيلم فجر
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