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يادداشت- 1

سالخي مستمر توليد 
موض��وع كس��ري بودج��ه و 
راهكارهايي كه دولت از طريق 
آن تالش مي كند تا اين كسري 
را تامين كند، يكي از معادالت 
جدي پيش روي اقتصاد ايران 
محسوب مي شود. در شرايطي 
كه دولت س��يزدهم با افتخار 
اعالم مي كند كه اس��تقراضي 
از بانك مركزي نداشته و از طريق سياست هاي انقباضي 
پولي، كسري بودجه را تامين كرده، اما اخيرا مشخص شده 
كه دولت سيزدهم به طور غير مستقيم در حال استقراض 
از ساختار بانكي كشور اس��ت؛ تصميمي كه خطراتي به 
مراتب دهشتناك تر از استقراض از بانك مركزي بر جاي 
مي گذارد، چراكه استقراض از بانك ها در واقع، توليد كشور را 
به مسلخ گاه كسري بودجه مي برد. در جريان اين يادداشت 
تحليلي تالش مي كنم تا نوري به ابعاد پنهان يك چنين 

تصميم سازي هاي اشتباهي بتابانم.
 نخست( قبل از هر چيز بايد قبول كنيم كه در شرايط فعلي 
كسري بودجه در اقتصاد ايران يك واقعيت عريان است. 
تحريم هاي اقتصادي، ركود و... باعث شده تا كسري بودجه، 
ميهمان ناخوانده اقتصاد ايران شود. براي جبران كسري 
بودجه نيز هيچ راهكار خارق العاده و ابتكاري وجود ندارد، 
راهكارهايي مشخص و واضح براي جبران كسري بودجه 
وجود دارد كه در همه جاي جهان به كار گرفته مي شوند. 
البته برخي اوقات در ايران تصميمات ناجوانمردانه اي نيز در 
خصوص جبران كسري بودجه اتخاذ مي شود كه در سطح 
جهان، هرگز تجربه نشده است. مثل تصميمي كه سال 
گذشته براي سوءاستفاده از بورس اتخاذ شد و حجم وسيعي 
از دارايي هاي خرد مردم بر باد رفت. به جز اين تصميمات 
ناجوانمردانه، شيوه تامين كسري بودجه هم از نظر تئوريك 
و هم از منظر تجربي مشخص و امتحان شده است. دولت، 
يك كس��ري دارد و با اين گمان استقراض مي كند كه در 
آينده عايدي و درآمدي خواهد داشت. بدترين شكل جبران 
كسري بودجه، آن است كه دولت از بانك مركزي استقراض 
كند و از بانك مركزي بخواهد كه اسكناس چاپ كند. به اين 
رويكرد سياست پولي انبساطي مي گويند. در دوران ركود 
تورمي، از آنجا كه دولت به هي��چ عنوان بدهي هاي خود 
را به بانك مركزي پس نمي دهد، اين روش باعث توسعه 
پايه پولي و افزايش تورم مي شود . هر زمان هم كه روساي 
بانك مركزي بخواهند، پيگي��ر بازپرداخت بدهي دولت 
شوند، سريع بركنار مي شوند و افراد بله قربان گو جايگزين 
مي ش��وند.تحليلگران اين روش را بدترين شكل جبران 

كسري بودجه مي دانند. 
دوم( راهكار بعدي دولت ها براي جبران كس��ري بودجه، 
فروش اوراق قرضه است. انتشار اوراق در شكل درست خود 
به اين معنا است كه دولت به جاي بانك ها از مردم و بخش 
خصوصي اس��تقراض كرده و تعهد دهد كه در يك موعد 
مشخص، ديون خود را پرداخت مي كند. از اين رويكرد در 
علوم اقتصادي به نام سياست انقباضي پولي ياد مي كنند. 
از اين طريق نقدينگي موج��ود در جامعه نيز جمع آوري 
مي شود و تاثيرات نامطلوب تري در شاكله اقتصاد به جاي 
مي گذارد و آثار تورمي كمتري دارد. در واقع دولت اين پول 
را براي جبران كسري بودجه اش دريافت مي كند، اما اين 
پول راكد باقي نمي ماند، دولت دوباره اين پول را در قالب 
هزينه هايش به مردم، پيمانكاران، فعاالن بخش خصوصي 
و... بازمي گرداند و اين سياست را به سياست انقباضي مالي 
بدل مي كند. البته انتش��ار اوراق در صورتي معنا دارد كه 
دولت ها در يك بازه زماني كوتاه با مشكل كسري مواجه 
باشند. در شرايط اقتصادي ايران كه ممكن است دولت، طي 
چند سال و به طور مستمر با مشكالت اقتصادي و كسري 
روبه رو باشد، اوراق هم نمي توانند اثرات مطلوبي به جاي 
بگذارد . چرا كه به هر حال، اوراق سررسيدي دارند و دولت 

بايد آنها را 2الي 3سال بعد با سود مطلوب بازخريد كند. 
سوم( فروش اموال و امالك دولت، همچنين عرضه سهام 
شركت هاي دولتي در بورس از ديگر روش هايي است كه 
دولت ها از طريق آن مي توانند كسري بودجه خود را جبران 
كنند. اما در اين ميان راهكاري براي جبران كسري بودجه 
وجود دارد كه از منظر اقتصادي، حتي از استقراض از بانك 
مركزي و چاپ اسكناس هم خطرناك تر است و آن اينكه 
دولت، بانك ها را مجبور كند تا براي جبران كسري اش به 
او پول بدهند. چرا كه اين رويكرد، جداي از مشكالتي كه 
در رشد نقدينگي و... ايجاد مي كند، باعث مي شود تا توليد 
به گونه اي دردناك سالخي شود. دولت سيزدهم ظاهرا از 
اين روش براي جبران كسري بودجه خود بهره برده است. 
بايد توجه داشت كه بانك هاي كشور در حالت عادي هم 
با مشكل كمبود منابع روبه رو هستند. اينكه دولت آنها را 
مجبور كند كه اوراق قرضه يا بدهي دولت را بخرند، ديگر، 
بانك ها تواني براي حمايت از توليد و كسب و كار نخواهند 
داشت. بر اين اس��اس است كه معموال به دولت ها توصيه 
مي شود كه سيستم بانكي را تحت فشار قرار ندهند تا كسري 

بودجه را جبران كنند. 
چهارم( پيشنهادي كه در اين موارد به دولت ها ارايه مي شود 
آن اس��ت كه تالش كنن��د، اوراق را به بخش خصوصي و 
مردم بفروشند. اما در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم   40 
الي 50درصدي روبه رو است، طبيعي است كه هيچ عقل 
سليمي حاضر به خريد اوراقي كه سود 20درصدي دارند، 
نمي شود. وقت مردم و بخش خصوصي اقتصاد حاضر به 
خريد اوراق نباشند، دولت متوجه بانك ها مي شود و آنها 
را مجبور به خريد اوراق هايش براي جبران كسري بودجه 
ادامه در صفحه 6 مي كند.  
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فرصت هاي ازدست رفته 
سرمايه گذاري در ايران

 دليل سرخ پوشي 
بازار چيست؟

 دو راه 
پيش روي  دولت 

مهريه، قيمت زندگي مشترك 
نيست

تحريم ها تا چه ان��دازه باعث 
بروز مش��كل در اقتصاد ايران 
شده است؟ كاهش مناسبات 
ارتباطي و تجاري ايران با جهان 
پيرامون��ي كه در اثر مش��كل 
تحريم ها و FATF ايجاد شده 
چه تبعاتي را ب��ه دنبال دارد؟ 
اين موارد پرسش هايي است كه 
اين روزها در محافل اقتصادي و رسانه اي به تناوب مطرح 
و ضرورت پاسخگويي به آنها احساس مي شود. واقع آن 
است كه تجارت به عنوان يك عامل موثر در رشد و توسعه 
اقتصادي با ايجاد رقابت در سطح بين الملل، سبب بهبود 
تخصيص منابع، امكان دسترسي به تكنولوژي مدرن تر، 
كاهش هزينه هاي توليد، باال بردن سطح كيفيت، بستر 
مناسبي براي رشد و پيشرفت كشورهاي مبادله كننده 
فراه��م مي كند. از اين رو، درجه ب��از بودن اقتصاد، اميد 
به زندگي در بدو تولد، رش��د جمعيت، تورم، تش��كيل 
سرمايه ثابت ناخالص با رشد اقتصادي در كشور همراه 
است، ضمن اينكه نبايد فراموش كرد، تجارت از طريق 
انتقال دانش فني مدرن، زمينه اي مناسب براي فراگيري 
مهارت هاي الزم براي نيروي كار ايجاد مي كند و از اين 
طريق موجب توسعه سرمايه انساني مي شود. متغيرهاي 
درجه باز بودن اقتصاد، اميد به زندگي در بدو تولد، متغير 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص »سرمايه گذاري داخلي« 
بر رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارد، در حالي كه 
متغير تورم بر رش��د اقتصادي اثر منفي دارد. به هرحال 
اگر توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت را مقياس 
معتبري براي اندازه گيري ابعاد واقعي اقتصاد بدانيم، مقدار 
اين شاخص در سال  1399 از مقدار آن در 11سال پيش 
كمتر است. به بيان روشن، اندازه واقعي اقتصاد ايران طي 
11 سال گذشته، نه  تنها افزايش نيافته بلكه كوچك  تر 
هم شده است. اين مساله ناگزير عوارضي مانند كاهش 
درآمد سرانه واقعي، كاهش رفاه، كاهش پس انداز ملي، 
كاهش درآمدهاي دولت و در نهايت واگرايي اقتصاد ايران 
نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. توضيح علل 
توقف رشد اقتصادي، بسيار حائز اهميت است. اين مساله 
براساس نظريه هاي رشد قابل توضيح است؛ رشد اقتصادي 
بلندمدت توسط عواملي مانند انباشت دارايي هاي ثابت 
»ماشين آالت، تجهيزات، تاسيسات، ساختمان و نظاير 
آن«، افزايش كيفيت و كميت سرمايه انساني و افزايش 
بهره وري تعيين مي شود. در يك دوره بلندمدت، عامل 
رشد موجودي سرمايه ثابت، بيشترين سهم را در توضيح 
رش��د اقتصادي ايران دارد و سهم تغييرات بهره  وري در 
رش��د اقتصادي غيرقابل مالحظه و سهم رشد كيفيت 
نيروي كار هم چندان قابل ذكر نبوده است. اين در حالي 
است كه رشد بهره  وري و رشد كيفيت نيروي كار، سهم 
عمده  اي در توضيح رشد اقتصادي كشورهايي مانند چين، 
ادامه در صفحه 4 كره جنوبي، هند و... داشته است.  

ط��ي روزه��اي اخير ش��اهد 
افزايش عرض��ه در بازار بوديم. 
روز دوش��نبه نيز شاخص كل 
بازار با افت 23647 واحدي به 
عدد 1384111 رس��يد و اين 
افت ازنظر درصدي عدد 1.68 
درصد ري��زش را به ما نمايش 
مي دهد؛ و عمده بخش عرضه 
مربوط ب��ه نمادهاي كوچك بازار بود چراكه ش��اهد افت 
بيشتر ازنظر درصد در شاخص كل هم وزن بوديم كه افت 
2.04 درصدي را ثبت كرد؛ و بيشترين تأثير در شاخص 
كل را نمادهاي پارس، شپديس، فملي، جم، كگل، شپنا و 
واميد داشتند كه همه اين نمادها تأثير منفي در شاخص 
كل را ثبت كردند؛ و در كنار اين بازار هم ش��اهد عرضه در 
بازار فرابورس هم بوديم كه باعث افت 280 واحدي شاخص 
فرابورس شد و بيش��ترين تأثير را نمادهاي زاگرس، آريا، 
ذوب، مارون، شراز، شگويا و سمگا داشتند كه بازهم همه اين 
نمادها تأثير منفي را در شاخص فرابورس به ثبت رساندند.

عمدتًا نمادهاي موجود در بازار كار خود را در بازه منفي به 
پايان رساندند اما دراين بين برخي نمادها در بازه مثبت به 
كار خود پايان دادند كه بخش كوچك��ي از بازار را به خود 
اختصاص داده بودند؛ اما در مورد شرايط كلي بازار نياز است 
ادامه در صفحه 4 كه به اين موضوع اشاره كنم كه ... 

حساسيت باالي افكار عمومي و 
توجه سياست گذار به نوسانات 
ارزي، حاك��ي از اي��ن واقعيت 
است كه نرخ ارز، به يك متغير 
كليدي در اقتصاد ايران تبديل 
شده اس��ت. پيگيري تحوالت 
سياس��ي خارجي ام��ا موثر در 
نرخ ارز توسط افكار عمومي نيز 
گوياي اين است كه تا چه اندازه، انتظارات و چشم انداز عوامل 
اقتصادي وابسته به نرخ ارز است. در اين نوشتار آينده دالر 
را بر اساس دو سناريو مي توان پيش بيني كرد. در سناريوي 
خوش بينانه چنانچه برجام احيا شود، امكان فروش نفت 
فراهم ش��ده و به تبع آن ميزان درآمد ه��اي ارزي افزايش 
مي يابد؛ كسب منابع درآمدي كه قطعا مي تواند بر نرخ ارز 
اثرگذار باش��د. به عبارتي ديگر، براساس سناريوي احياي 
برجام، با فروش نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن، عرضه 
ارز افزايش يافته و به دنبال آن نرخ دالر تا حدودي تعديل 
مي ش��ود. حال اگر فرض را بر اين بگيريم كه تحريم ها لغو 
مي شوند، مسير سياست هاي ارزي دولت سيزدهم براي 
سروسامان دادن بازار ارز، بستگي به اين دارد كه بانك مركزي 
چه نوع چارچوب سياس��تي براي كنت��رل تورم در پيش 
خواهد گرفت. به عبارتي ممكن است، سياست بانك مركزي 
اين باش��د كه نرخ ارز را كنترل كند تا تورم كنترل ش��ود، 

اينجاست كه بانك مركزي در بازار ارز مداخله فعال كرده و 
نرخ ارز را ميخكوب مي كند. بنابراين اينكه دولت بخواهد با 
تعيين يك محدوده براي نرخ ارز، بازار ارز را مديريت كند 
يا نه، بسته به سياست هاي بانك مركزي براي كنترل تورم 
دارد. اما چنانچه دولت به عنوان بزرگ ترين عرضه كننده ارز 
در بازار بخواهد نرخ دالر را سركوب و كاهشي كند، اين اقدام 
اثر منفي خودش را بر اقتصاد خواهد گذاش��ت. به عبارتي 
ديگر، اگر دولت بخواهد نرخ ارز را دس��توري كاهش دهد، 
پس از مدت كوتاه��ي دوباه فنر نرخ ارز در خواهد گرفت و 
مهار كردن آن به س��ادگي امكانپذير نخواهد بود. حال در 
س��ناريوي بدبينانه اگر احياي برجام به بن بست بخورد، 
يك پيش بيني اين اس��ت كه نرخ دالر در مسير افزايشي 
قرار مي گيرد؛ چراكه با سنگيني سايه تحريم ها بر اقتصاد 
ايران، تجارت و توسعه صادرات به سختي صورت مي گيرد 
و درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت يا صادرات غيرنفتي 
قطعا كاهش مي يابد و حتي مشكل بازگشت و انتقال ارزهاي 
خارجي به كشور به دليل موانع بانكي همچنان سرجاي خود 
باقي خواهد ماند. از اين منظر، به دليل عدم رفع تحريم ها از 
محل فروش نفت دچار مشكل شويم و منابع درآمدي كاهش 
مي يابد و عرضه ارز نيز محدود مي شود. با محدوديت منابع 
ارزي، تقاضا براي ارز در بازار بيشتر شده و همين امر بر نرخ 
دالر اثر منفي خواهد گذاشت و آن را  به سمت باال رفتن سوق 
ادامه در صفحه 6 مي دهد. 

اين روزها اعت��راض برخي از 
زوجين ب��ه دلي��ل پرداخت 
مهريه باعث شده تا اين مساله 
عنوان ش��ود ك��ه در اين بين 
ك��دام ي��ك از طرفين محق 
هستند. مساله اينجاست كه 
اگر قبل از ازدواج به مس��ائلي 
توجه شود كار اينجا نمي كشد 
و قطعا كس��ي به دنبال مقصر نمي گردد. به هر صورت 
زندگي مشترك معامله نيست كه بشود قيمت آن را با 
مهريه تعيين كرد. بنابراين الزم اس��ت قبل از ازدواج با 
تحقيق و تفحص و بررسي چشم باز در خصوص مهريه 
اقدام تا در اثناي زندگي به عنوان شمش��ير دولبه برنده 
باالي جان زندگي مش��ترك نشود. اينجاست كه وضع 
قانون و البته راهكارهاي قانوني مي تواند مش��كل گشا 
باشد. اينجا به دنبال تحليل حقوقي و قضايي مساله مهريه 
نيستيم، بيشتر بحث بر سر اين اس��ت كه راهكارهاي 
عملي براي بهتر شدن اين وضعيت را در نظر بگيريم. در 
واقع بايد قوانيني با رويكرد جديد در اين زمينه تصويب 
شود. در واقع بايد با كار فرهنگي فرهنگي نسبت به رفع 
مشكل مهريه بانوان اقدام كنند. چون تجربه ثابت كرده 
اقدام زور و جبر چاره مشكل نيست. در خصوص مهريه 
ادامه در صفحه 8 راهگشاي نخواهد بود.   

يادداشت روز

آيا باز هم تاريخ تكرار مي شود؟!
اخيراً زمزمه هايي شنيده مي شود 
مبني بر بازپس گيري س��هام 
واگ��ذاري دول��ت به س��ازمان 
تامين اجتماعي در سال جاري 
كه جهت تهاتر مطالبات بيمه اي 
س��ازمان مزبور از دولت و براي 
اجراي طرح متناسب س��ازي 
مس��تمري ها طب��ق مصوب��ه 
هيات مديره دولت قبل به سازمان تامين اجتماعي واگذار 

گرديده است.
امري كه در سال 92 و با استقرار دولت روحاني نيز درمورد 
معدن گل گهر اتفاق افتاد. بدين ترتيب كه در اواخر دولت 
احمدي نژاد و در زماني كه مرتضوي مديرعامل س��ازمان 
تامين اجتماعي بود، دولت بخشي از سهام گل گهر را بابت 
تهاتر مطالبات بيمه اي به سازمان واگذار نمود و در ابتداي 
دولت روحاني كه در هر جلس��ه دولت مزب��ور تعدادي از 
مصوبات دولت احمدي نژاد لغو مي شد، نعمت زاده وزير وقت 
صنعت، معدن و تجارت، مصوبه مربوط به واگذاري گل گهر 
را به همين ترتيب لغو نمود )در آن زمان نگارنده در يكي از 
شركت هاي سازمان تامين اجتماعي مامور بودم و در سازمان 
تامين اجتماعي حضور نداشتم و از اين فرايند مطلع نبودم(. 

آيا قرار است اين بار هم تاريخ تكرار شود؟ و 69 هزار ميليارد 
تومان سهام واگذار شده در اواخر دولت قبل از سازمان تامين 
اجتماعي باز پس گرفته شود؟ ظاهراً قرار است اين بار به بهانه 
ايراد »هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين« به 
مصوبه دولت قبل، سهام واگذاري پس گرفته شود. اين در 
حالي است كه سازمان تامين اجتماعي به اعتبار دريافت 
اين سهام و از ابتداي سال جاري نسبت به متناسب سازي 
و افزايش مستمري بازنشس��تگان خود اقدام نموده و هر 
ماهه هزاران ميليارد تومان براي اجراي اين طرح )عالوه بر 

افزايش هاي روتين و سنواتي( هزينه نموده است. 
صرفنظر از اينكه مجلس و دولت بابت همسان س��ازي و 
افزايش مستمري صندوق هاي كشوري، لشكري، فوالد 
و... ده ها هزار ميليارد تومان كمك بالعوض به صندوق هاي 
مربوطه اعطاء نموده اند ولي مشمولين قانون تامين اجتماعي 
را از اي��ن منابع بودجه عمومي )ك��ه متعلق به همه مردم 
ازجمله مش��مولين قانون تامين اجتماعي است( محروم 
نگهداشته اند و فقط بابت اجراي متناسب سازي مستمري ها 
بخش��ي از بدهي هاي بيم��ه اي دولت به س��ازمان تامين 
اجتماعي را در قالب واگذاري سهام تهاتر نموده اند و حاال 
مي خواهند به بهانه عدم تطبيق مصوبه دولت با قانون مجلس 
همين سهام را نيز پس بگيرند؟! آن هم با مستمسك قرار 

دادن حكم مندرج در قانون اصالح قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 مصوب سال 1393 در حالي كه حكم مزبور 
با بند »الف« ماده 12 قانون برنامه ششم مصوب سال 1395 

نسخ و ملغي االثر گرديده است. و اما مساله چيست؟

الف( ترتيبات قانوني: 
1- سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1384 
ابالغ گرديد و در ج��زء »1« بند »الف« آن دولت مكلف به 
واگذاري سهام مش��مول عناوين ذيل اصل 44 به »بخش 
عمومي غيردولتي« گرديد كه سازمان تامين اجتماعي هم 
از مصاديق »بخش عمومي غيردولتي« مي باشد و در جزء 
»2«  همين بند، سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت نهادهاي 
عمومي غيردولتي ازجمله سازمان تامين اجتماعي بدون 
قيد درصد مالكيت در بخش هاي مختلف صنايع )به استثناء 

بانكداري( مجاز دانسته شده است.
2- بند »ج« سياست هاي كلي كه ناظر به واگذاري سهام 
دولتي است متعاقبًا در سال 1385 ابالغ گرديد و در آن به 
صراحت آمده است »واگذاري 80% از سهام بنگاه هاي دولتي 
مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي، شركت هاي 
تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي به شرح 
زير مجاز اس��ت« و در بندهاي 1 تا 7 ب��ه معادن و صنايع 

بزرگ و مادر، بانك ها، بيمه ها، حمل و نقل، تامين نيروي 
برق، بنگاه هاي پستي و مخابراتي و صنايع نظامي به عنوان 

مصاديق اين بند اشاره گرديده است.
3- متعاقبًا در س��ال 1386 قانون اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل 44 تصويب گرديد كه علي القاعده مي بايستي 
در چارچوب سياس��ت هاي كلي ابالغي قرار مي داشت و 
در همين راس��تا وفق بند »ب« ماده 3 آن، واگذاري %80 
س��هام دولت به بخش هاي خصوص��ي، تعاوني و عمومي 
غيردولتي مجاز شناخته شد. وليكن متاسفانه در اصالحات 
و تغييرات بعدي قانون مزبور كه تصويب آنها از سال 1393 
آغاز و تا س��ال 1397 ادامه يافت، به تدريج قيد و بندهايي 
به قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 اضافه گرديد 
كه با متن سياست هاي كلي ابالغي مطابقت نداشت و به 
نظر مي رسد اگر فرايند نظارت بر اجراي سياست هاي كلي 
نظام كه طي سال هاي اخير عملياتي و اجرايي شده، زودتر 
اعمال مي گرديد از تصويب اين قبيل قوانين كه مطابقت با 

سياست هاي كلي ابالغي ندارد، ممانعت به عمل مي آمد.
ازجمله آن مي توان به تبصره 5 ماده 5 قانون موصوف )مصوب 
 1399/07/09( درخصوص لزوم واگذاري بانك رفاه كارگران

 )كه اصاًل دولتي نبوده و نمي تواند مشمول واگذاري هاي ذيل 
ادامه در صفحه 3 اصل 44 قانون اساسي تلقي شود( 

كاويان عبداللهيمجيد دهقاني

علي حيدري

حميدرضا آقاباباييانسيده فاطمه مقيمي 

 گردانندگان»تتر«ميتوانندآدرسهاي
مربوطبهيكياچندكشورخاصرامسدودكنند فرشادمومني،اقتصاددان:

هكسراسريپمپهايبنزين

نايبرييسانجمنجايگاهداراندرگفتوگوبا»تعادل«:

8سالاعالمخطركرديمگفتندبهخاطرتحريمنميتوانيمبهروزرسانيكنيم

 نگراني كاربران ايراني 
از مسدودشدن تترهايشان

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 4    

 مراقب باشيم تحت حمايت 
از توليد داخل وابستگي افزايش نيابد

شوك سوخت

رييساتاقايرانچالشهاي
تجارتخارجيراتشريحكرد

 دامادروحانياستعفاكرد
دامادزاكانيهماستعفاكند!

رييس اتاق ايران مي گويد: 65 تا 85 درصد صادرات 
غيرنفتي كشور، كاالهاي خام و نيمه خام هستند كه 
در پايين ترين س��طوح خلق ارزش افزوده قرار دارند 
و نمي توان به صادرات خام فروش��ي و منابع فروشي 
افتخار كرد. بنابر اظهارات غالمحس��ين ش��افعي، 
بهترين راهبرد براي س��امان بخش��يدن به مسائل 
اقتصادي، ارتقاي ظرفيت هاي صادراتي اس��ت؛ اما 
صفحه 7 را بخوانيد بررسي آمارهاي...  

 »نقض مصوبه مديريت تعارض منافع در شهرداري 
تهران« مبني بر ممنوعيت به كارگيري بس��تگان، 
مهم ترين خطايي است كه به زعم كارشناسان مستقل 
و افكار عمومي از سوي عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
سرزده اس��ت.چرا كه او در حكمي حسين حيدري 
)داماد خود( را به عنوان مشاور و دستيار ويژه شهردار 
در حوزه هوشمندسازي، فناوري هاي نوين و نوآوري 
صفحه 5 را بخوانيد شهري منصوب كرد.  

 انتقاد  
 از  خام  فروشي 
در صادرات 

 جنجال 
 انتصاب خاص 
در شهرداري



نرگس رسولي| »سامانه قطع است، آزاد بزنيديا منتظر 
بمانيد«؛ پاسخي كوتاه اما عجيب بود كه ديروز بسياري 
از متقاضيان بنزين در جايگاه هاي س��وخت با آن مواجه 
شدند. پاسخي كه موجب شد تا صف هاي طويل در مقابل 
جايگاه هاي سوخت ايجاد شود و موج جديدي از شايعات 

دهان به دهان بچرخد.

   ماجرا چه بود؟ 
آبان ماه براي بنزين ماه پرماجرايي است، اگر نيم نگاهي به 
تاريخچه تجارب مربوط به افزايش قيمت بنزين بيندازيم، 
متوجه مي شويم كه افزايش قيمت بنزين هر باره در آبان 
ماه روي داده است. صبح ديروز به يك باره و به دنبال آنچه 
در ابتدا حمله سايبري خوانده و سپس تكذيب شد، سامانه 
استفاده از كارت سوخت سراسري بنزين از شبكه خارج و 
متعاقب آن با عدم استفاده از كارت هاي سوخت تنها امكان 
استفاده از جايگاه براي خريد سوخت آزاد )٣ هزار توماني( 
مقدر بود. بنابراين وزارت نفت و شركت ملي پااليش و پخش 
در نخستين واكنش ش��ان از مردم و جايگاه ها خواستن 
ت��ا بنزين را به نرخ آزاد عرضه كنند. ش��رايطي كه صداي 
اعتراض ديگري را بلند كرد و برخي اين تقاضاي وزارتخانه 
را آغازي براي گراني بنزي��ن خواندند. چرا كه در روزهاي 
گذشته زمزمه گراني بنزين آن هم بنزين١٤ هزار توماني 

به گوش مي رسيد و حتي برخي اعالم اين نرخ را بازار گرمي 
وزارت نفت خواندند و از تالش هاي وزارتخانه براي رساندن 
بنزين به قيمت دو برابر فعلي خبر مي دهند و رسيدن بنزين 
به قيم��ت ٨ هزار تومان را از برنامه ه��اي آتي وزارت نفت 
مي دانند   البته وزير كشور روز گذشته اين خبر را رد و اعالم 
كرد »دولت تصميمي براي افزايش قيمت سوخت ندارد.«

   حمله سايبري از تاييد تا تكذيب
طبق گزارش هاي اوليه كه رسانه ها در اين مورد منتشر 
كردند مراجعه كنندگان به جايگاه هاي س��وخت با پيام 
»حمله سايبري« بر روي صفحه ديجيتال پمپ ها مواجه 
مي ش��وند.برخي از فعاالن حوزه it آن را مربوط به هك 
شدن سايت مي خوانند.  اما طبق اعالم شركت پااليش 
و پخش خدمات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران و زيربناهاي حياتي مربوط��ه صدمه اي نديده اند. 
خبري كه ايسنا آن را بعد از دقايقي از انتشار حذف و اعالم 
كرد انتشار اين خبر كار هكرها بوده است. البته همايون 
صالحي، رييس كانون انجمن جايگاه داران سوخت حمله 
س��ايبري را تاييد كرده و گفته است: »دليل اين مشكل 
حمله سايبري به سامانه هوشمند سوخت كل كشور بوده 
و سامانه هوشمند سوخت به صورت كلي قطع شده است 
و قرار است اين مساله بررسي شود.« البته فارس در خبري 

احتمال حمله سايبري بودن مشكل سامانه كارت هاي 
هوشمند س��وخت را مطرح كرده است.در نهايت صدا و 
سيما نيز اختالالت در عرضه بنزين را حمله سايبري ناميد. 
در همين حال كه سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش 
تنها با اعالم برگزاري جلس��ه براي رفع مشكل صحبت 
مي كند و عنوان مي كند كه »هيچ مشكلي براي سهميه 
سوخت مردم به وجود نخواهد آمد و كارشناسان در حال 
بررسي و رفع مشكل هستند.سوخت گيري در جايگاه هاي 
سوخت با مشكل مواجه نيست، مردم مي توانند با قيمت 
آزاد سوخت گيري كنند.« گزارش هاي خبرنگاران نشان 
داد كه امكان سوخت گيري به صورت آزاد هم در برخي 
پمپ بنزين ها وجود ندارد. مديركل جوان روابط عمومي 
وزارت نفت گفته:  مشكلي براي سهميه سوخت هموطنان 
ايجاد نخواهد ش��د. تنها در بعضي مناطق جايگاه هاي 
سوخت فعال هستند و مي توانند بنزين آزاد عرضه كنند.

فروزنده در توزيع اين مساله به شبكه خبر گفته است: در 
بسياري پمپ بنزين ها نياز به حضور كارشناسان شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي است تا به صورت دستي 
سيستم را به صورت آفالين برگردانند و سامانه را از مدار 
خارج كنند تا امكان س��وختگيري فراهم ش��ود. در اين 
ميان مدير سامانه هوشمند سوخت خبر داده است كه 
جايگاه هاي سوخت به تدريج براي عرضه سوخت آزاد در 

حال راه اندازي هستند. رضايي به صدا و سيما گفته است: 
از هموطنان خواهش مي كنيم به جايگاه هايي كه هنوز 
راه اندازي نشده اند مراجعه نكنند. ظرف چند ساعت آينده 
۷۰ درصد جايگاه ها آماده عرضه سوخت آزاد خواهند شد. 
اما گزارش خبرنگار ما نشان مي دهد قطعي سامانه سوخت 
موجب ايجاد صف هاي طويل در جايگاه هاي سوخت بين 
راهي نيز شده است . هر چند كه وزارت نفت اعالم كرد كه 
كارشناسان با مراجعه به جايگاه ها سيستم توزيع سوخت 
را از حالت هوشمند خارج كرده و به شكلي دستي تنظيم 
مي كنند تا شهروندان بتوانند به صورت آزاد سوختگيري 
كنند. با اين حال به نظر تا س��اعت ن��گارش اين گزارش 
همچنان غالب جايگاه ها قادر به توزيع بنزين نيس��تند. 
عالوه بر آن جايگاه هايي نيز كه به مدار عرضه برگشته اند 
تنها به صورت نقدي قادر به فروش بنزين هستند. استاندار 
تهران محسن منصوري در مورد وضعيت پمپ بنزين ها در 
استان تهران گفت: هر چند فروش بنزين با كارت سوخت 
دچار مشكل نرم افزاري شده؛ اما اكنون فروش بنزين آزاد 
به صورت نقدي در جايگاه هاي س��وخت انجام مي شود. 
البته صبح ديروز خبرهايي در مورد كمبود بنزين سوپر در 
جايگاه ها منتشر شد؛ اما اين كمبود ربطي به اختالل در 
سامانه توزيع سوخت نداشته و پيش از اين رخ داده است. 
نواز، س��خنگوي صنف جايگاهداران سوخت گفته بود: 

تبخير بنزين سوپر بسيار بيشتر از بنزين معمولي است. به 
دليل باال بودن قيمت آن، در مخازن ماندگاري بيشتري 
دارد و هرچقدر ماندگاري بيشتر شود، تبخير بيشتري 
اتفاق مي افتد؛ بنابراين جايگاه دار نه تنها حق الزحمه اي 
دريافت نمي كند، بلكه زيان ه��م مي دهد. به گفته نواز، 
موضوع عدم اس��تقبال جايگاه داران، ۱۰ تا ۱۵ درصد در 
كاهش عرضه بنزين سوپر موثر است. در حدود ۸۰ درصد 
مابقي، موضوعات ديگري دخيل هستند كه بهتر است 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در مورد آنها توضيح 
دهد. او افزود: بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه بنزين 

سوپر، نقش بسيار زيادي در آلودگي هوا طي فصول سرد 
مخصوصا در تهران و كالن شهر ها  دارد. از هرگونه اقدامي 

كه به كاهش آلودگي هوا منجر شود استقبال مي كنيم.
درنهايت و تا عصر ديروز شركت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي با انتشار ليس��ت جايگاه هاي سوختي كه به مدار 
برگشته بودند سعي در بازگش��ت آرامش به جايگاه ها 
داشت اما در عمل همچنان صف هاي طوالني سوخت 
باقي ماندند، مخصوصا براي جايگاه هاي بين شهري كه 
خودروهاي زيادي براي دريافت سوخت مقابلشان صف 

كشيده بودند.
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شوك سوخت

فرشادمومني،اقتصاددان:

مراقب باشيم تحت حمايت از توليد داخل عمق مونتاژكاري و وابستگي افزايش نيابد
»چقدر خوب اس��ت رس��انه ها از توليدكنندگان لوازم 
خانگي بخواهند ضريب ساخت داخلي شان را اعالم كنند 
بعد ببينيد كه آيا يك كشوري وجود دارد كه اگر ارزش 
افزوده توليدكننده اش زير ۵۰ درصد باشد مورد حمايت 
قرار مي گيرد يا خير؟ پس اگر شما چنين كاري مي كنيد 

معلوم مي شود كه ماجرا چيز ديگري است.«
نشس��ت رونمايي از كتاب »مبارزه ايران براي استقالل 
اقتص��ادي: اصالحات و ضداصالح��ات در دوران پس از 

انقالب« توسط موسسه دين و اقتصاد برگزار شد.
فرشاد مومني استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين نشست 
با بيان اينكه جامعه ما نيازمند برپايي گفت وگوهاي جدي 
درباره مسائل انديشه اي بنيادي براي توسعه و اداره نظام 
ملي اس��ت، گفت: هركوشش انديش��ه اي جديدي كه 
صورت مي پذيرد از دو زاويه پديدآورنده بحث هاي بسيار 
اعتالبخش مي ش��ود. يك زاويه از باب نقدي است كه به 
باورهاي موج��ود مي پردازد و جنبه دوم معرفي ايده ها و 
افق هاي جديد است كه پيش از آن مورد غفلت قرار گرفته 
بود. ما در سرزمين خود در شرايطي قرار گرفته ايم كه از 
منظر اقتصاد سياسي در دوره T-۰ درباره عملكرد يك 
حكومت معين يك كلمه سخن منفي نمي شود گفت و 
در زمان T-۱ درباره همان دوره يك كلمه سخن مثبت 
نمي توان گف��ت. اينكه ما اينچنين به يك جامعه صفر و 
يكي تبديل مي شويم، يك دليل آن اين است كه قائل به 

گفت وگوهاي ثمربخش نيستيم.
اين اس��تاد دانش��گاه با تاكيد براينكه ما ش��اهد مساله 
خطرن��اك بحران تقاضا ب��راي انجام كاره��اي بنيادي 
انديشه اي توس��ط حكومت ها در زمينه هاي حياتي در 
طول تاريخ كش��ور هس��تيم، گفت: چيزي كه مي تواند 
ترس حكومت ها را دراين خصوص از بين ببرد و براي آنها 
انگيزه اي ايجاد كند پديده شتاب تاريخ است به اين معنا 
كه مسيرهايي كه در گذشته نياز به چندصدسال زمان 
داش��ت هم اكنون ظرف كمتر از يك سال رخ مي دهد و 
وقتي كه اين پويايي شديد پديدار مي شود آن عبارتي كه 

همه فيلسوفان مبني براينكه ما در ساحت علم حرف آخر 
نداريم، مطرح مي شود. در نتيجه حكومتگران مي توانند 
متوجه ش��وند كه اگر يك تقاضاي معن��ي دار براي امور 
بنيادي ايجاد كنند خودشان در درجه اول منتفع خواهند 

شد و به تبع آن جامعه نيز بهره مند خواهد شد.
مومن��ي در ادامه با اش��اره به عنوان كت��اب مورد بحث 
گفت: ما در سلطه مناسبات رانتي-استبدادي در طول 
تاريخ ايران بزرگترين خس��ارتي كه مشاهده مي كنيم، 
اين است كه وجه غالب ساحت علم دچار سطحي نگري 
مي شود. از انقالب مشروطيت تاكنون تمام كوشش هاي 
اصالح طلبانه مي گويند ما استقالل اقتصادي مي خواهيم 
اما وقتي مي پرسيم اين استقالل كه مي گوييد چيست؟ 
متوجه مي شويم حتي يك كتاب كه به صورت روشمند 
به موضوع استقالل اقتصادي به مثابه حياتي ترين آرمان 
صد س��ال گذش��ته ايران بپردازد، وجود ندارد پس اين 
ماجراي اس��تقالل اقتصادي هم مانند ماجراي توسعه و 
عدالت اجتماعي است كه درباره آن چيزي وجود ندارد. 

مومني اف��زود: با اينكه اي��ران در زمره پرس��ابقه ترين 
كشورهاي درحال توسعه دنيا در زمينه پيشگامي در اداره 
اقتصاد ملي و مطالعه توسعه به شيوه برنامه ريزي است ما 
مي بينيم هنوز نظام برنامه ريزي ما قادر به هدف گذاري 
براي يك افق زماني معين نيست و همچنان بيان آمال 
و آرزوها، برنامه نام مي گيرد و اين به معني اس��ت كه ما 
به مس��ائل بنيادي اهميت نمي دهيم. سوالي كه مطرح 
مي شود اين است كه ما باالخره كي بايد به يك سطحي از 
بلوغ انديشه اي برسيم و اين دور باطل را متوقف كنيم؟در 
ساحت روش شناسي علوم انساني گفته مي شود وقتي 
سيس��تم ها به س��مت پيچيدگي هاي فزاينده حركت 
مي كنند به م��وازات آن از اعتب��ار گزاره هاي مبتني بر 
قياس كاسته مي شود و به اهميت موردپژوهي يا همان 
خودشناسي افزوده مي شود. نكته بسيار حياتي اين است 
كه براي تحقق توسعه، خودشناسي الزم است اما كافي 
نيست. ما بايد اقتضائات زمانه را بشناسيم و ديگر شناسي 

هم داشته باشيم. اين شناخت با مرده باد و زنده باد حاصل 
نمي شود.

مومني با اشاره به تاريخ تحوالت توسعه بيان كرد: حتي 
يك كش��ور وجود ندارد كه به توس��عه دست پيدا كرده 
و اس��تراتژي جايگزيني واردات را دنبال نكرده باش��د. 
فردريك ليست در ۱۷۰ سال پيش در يك كتابي مي گويد 
جايگزيني واردات نيازمند دو گروه سياست حمايتي است 
كه شامل سياست هاي اسمي يا تعرفه اي و حمايت هاي 
كيفي اعتال بخش مي شود. در اين كتاب گفته مي شود 
تعرفه اي كه اعمال مي شود بايد با ۷ متغير كنترلي چك 
شود يعني به تعبير نويسنده كتاب، اين تعرفه بايد روح 
خفته كار و تالش را در نظام ملي زنده كند، نيروي محركه 
جوانان صرف كس��ب آموزش هاي فني و مهارتي كند، 
مشوق كارگران صرف كسب مهارت هاي سطح باال باشد، 
محرك و پشتيبان ريسك پذيري سرمايه گذاران مولد 
باشد، نيروي محركه بازگرداندن متخصصان مهاجر باشد، 
بنيه توليدي واحدهاي صنعت��ي را ارتقا دهد و از طريق 
وسعت بخشيدن به مقياس بازار بسترساز صرفه اقتصادي 
براي توليدكنندگان شود. حاال تاريخ ايران را كه ببينيم 
به طور مشخص از دوره حكومت رضاشاه، ايران به سمت 
جايگزيني واردات حركت كرده اما يك مورد از متغيرهاي 

ذكرشده ديده نمي شود. 
وي خاطر نشان كرد: مساله اي كه به عنوان برآيند تجربه 
در كشورهاي درحال توسعه موضوعيت پيدا كرده اين 
است كه در اين كشورها به نام جايگزين كردن واردات با 
توسعه واردات مواجه هستيم و اين پديده گويي تعمدا از 
سوي تاجرباشي ها و... ناديده گرفته مي شود. اين موضوع 
فقط مختص تاريخ نيست و مساله روز كشور ما است. شما 
مي بينيد وزارت صمت گفته واردات لوازم خانگي ممنوع 
اس��ت. از طرفي دوستان اتاق بازرگاني مشهد با توجه به 
گزارش هاي تخصيص ارز بانك مركزي به وضوح نشان 
داده اند كه چه فاجعه اي به نام توليد در حيطه لوازم خانگي 
ايران وج��ود دارد. من مي خواهم به وزارت صمت بگويم 

اگر شما مالحظات كنترلي جايگزيني واردات به صورت 
توسعه گرا را رعايت نكنيد و همين گونه رانت ارزي خاصه 
خرجي كنيد يك خيانت ملي است. بايد يك بحث جدي 
در رسانه هاي ما مطرح ش��ود كه آيا منع ورود به معني 
جايگزيني واردات اس��ت؟ اكنون در ايران مونتاژكاري 
عمق يافته درواقع ابزار سياس��تي مافياهاي داخلي در 
پيوند با قدرت هاي اقتصادي دنيا است كه به نام حمايت 
از توليد داخلي وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج را 
دائما افزايش مي دهد. اينها اآلن پشت صحبت هاي رهبري 
پنهان شده اند پس رسانه هايي كه صادقانه رهبري را قبول 
دارند بيايند سخنان رهبري درباره ارتقاي بنيه توليدي 
را در كن��ار اين ماجرا بگذارند و اينطور نش��ود كه تحت 
حمايت از توليد داخل هم عمق مونتاژكاري را باال ببريم و 
هم مسووليت نفع خارجي را به دوش حكومت بيندازيم 

و توليد داخلي را هم به خطر بيندازيم.
مومني در ادامه افزود: ببينيد در اين مناسبات چه خبر 
است كه بنابر گزارش هاي وزارت صمت ۱۱2 واحد داراي 
پروانه بهره برداري توليد يخچال فريزر خانگي داريم كه 
جزييات نحوه كسب رانت اينها هم اكنون در سايت بانك 
مركزي وجود دارد. در همين گزارش��ات وزارت صمت 
گفته شده ۱۱۱ واحد فعال داراي پروانه بهره برداري در 
زمينه توليد ماشين لباسشويي و ۸۸ واحد در حال اجرا 
نيز داريم. همين مس��اله در م��ورد تلويزيون هم وجود 
دارد. با اي��ن حال مي بينيم تحت عنوان اصالحيه قانون 
سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 مي خواهند در مجلس 
تصوي��ب كنند كه ق��وه مجريه حق ن��دارد جلوي تولد 
واحدهاي جديد در اين زمينه را بگيرد درنتيجه همين 
تصميم منجر به تعميق وابستي هاي ذلت آور به دنياي 
خارج به نام حمايت از توليد مي شود. چقدر خوب است 
رسانه ها از توليدكنندگان لوازم خانگي بخواهند ضريب 
ساخت داخلي شان را اعالم كنند بعد ببينيد كه آيا يك 
كشوري وجود دارد كه اگر ارزش افزوده توليدكننده اش 
زير ۵۰ درصد باشد مورد حمايت قرار مي گيرد يا خير؟ 

پس اگر ش��ما چنين كاري مي كنيد معلوم مي شود كه 
ماجرا چيز ديگري است.

اين اس��تاد دانش��گاه با اش��اره ب��ه اظه��ارات يكي از 
واردكنندگان خودرو گفت: يك سند تاريخي از سوي 
يك روزنامه حامي غيرمولدها در ارديبهش��ت منتشر 
ش��د كه در آن يكي از مسووالن انجمن واردكنندگان 
خودرو به صراحت گفته است بنابر اقتضائات معطوف 
به منافع، واردكنندگان براي اينكه مطامع خود را دنبال 
كنند بايد لباس توليدكننده بپوشند و در ادامه مي گويد 
اين جز ظاهر هيچ چيزي از توليد در آن وجود ندارد. اگر 
واقعا حساب و كتابي در كار بود بايد اين مسائل را خيلي 
زودتر مي فهميدند. همين االن هم اگر به سايت بورس 
مراجعه كنيد متوجه مي شويد كه هر توليدكننده اي كه 
اهتمام بيشتري به عمق بخشي توليد داخل دارد بيشتر 
به ورشكستگي نزديك شده است و هر توليدكننده اي 
شدت مونتاژكاري آن باالتر است، شرايط پررونق تري 

دارد.
مومني افزود: يك مطالعه بر اساس داده هاي حساب هاي 
ملي كه توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي دهد 
در دوره ۱33۸ تا ۱393 چيزي حدود 22۰ ميليارد دالر 
واردات كاالهاي سرمايه اي داشتيم. آن افراد مشكوكي 

هم كه مي گويند واردات را توسعه دهيم تا فضاي رقابتي 
تش��كيل ش��ود و كيفيت توليد داخلي ارتقا يابد بيايند 
پاس��خ دهند چرا با وجود اين پرداخت ها وضعيت ما به 
اينجا رسيده است؟ از آن تكان دهنده تر اين است كه در 
همين دوره 643 ميليارد دالر ص��رف واردات كاالهاي 
واسطه اي شده اس��ت و در دهه 9۰ هم مي بينيم شدت 
واردات مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي رشد بي سابقه اي 
پيدا كرده اس��ت. اينجا اين سوال مطرح مي شود كه اگر 
مقامات اقدامات خود را قابل دفاع مي دانند چرا در پاسخ 
به دعوت ها نمي آيند تا از آنها دفاع كنند و اگر قابل دفاع 

نيست چرا به انجام آن ادامه مي دهند؟
مومن��ي در پايان س��خنانش گفت: من ب��ه دولت آقاي 
روحاني گفتم كه پس از برجام حجم زيادي از ارز متعلق 
به اين س��رزمين به نام حمايت از توليد بين يك عده اي 
توزيع شده است و چندبار به رييس سابق بانك مركزي 
نيز گفتم كه شما چه منفعتي داريد كه توزيع دالرهاي 
نفتي در سال هاي 94 تا 96 را منتشر نمي كنيد؟ حاال هم 
صميمانه از رييس فعلي بانك مركزي مي خواهم كه در 
آن سال ها تخصيص دالرهاي نفتي كه دارايي بين نسلي 
اس��ت را گزارش كند چرا كه اين موضوع مربوط به دوره 

ايشان نمي شود و گريبان دولت فعلي را نمي گيرد.

حمله سايبري روز گذشته به سامانه پمپ بنزين ها 
پربحث ترين خبر روز سه شنبه بود و باعث هجوم 
بسياري از مردم به پمپ هاي بنزين شد و سواالت 
زيادي را براي مردم ايجاد كرد.دايره سواالت فراوان 
كه س�عي كرديم در گفت وگو بايوس�ف فرامرزي 
نايب رييس انجمن مركزي جايگاه داران سراس�ر 

كشوربه آنها پاسخ دهيم.

آقاي فرامرزي اتفاقات روز گذش�ته در سيستم 
جايگاه هاي كشور را چطور تحليل مي كنيد؟

متاسفانه سيستم متمركز ما فرس��وده و از كارافتاده بود 
و مشكالت بسياري داش��ت، تا حدي كه مي توان گفت 
بسياري ازجايگاه هاي ما با يك چهارم ظرفيت كار مي كنند. 
  اين سيستم فرسوده چه مشكالتي براي مردم 
ايجاد مي كند چون ظاهر داس�تان اين اس�ت كه 
مردم به جايگاه ها مي آيند سوختشان را مي گيرند 

و مشكلي وجود ندارد.
مشكل اين است كه نمي شود از ظرفيت كامل جايگاه ها 
اس��تفاده كرد. اين مش��كل امروز و ديروز نيست و مدت 
زيادي است كه اين مشكل وجود دارد و ما بارها درباره آن 
گوشزد كرديم. مثال مي گويند سامانه را آپديت مي كنيم و 
كارشناس از تهران مي آيد تا كرمان و سامانه جديد را نصب 
مي كند اما هنوز از كرمان خارج نشده سيستم مشكل پيدا 
مي كند. تنها راه چاره به روزرساني سيستم ها است چون 
نمي توان با سامانه 2۰ سال پيش كار كرد و آسيبي نديد، 
يك باره اتفاقي مانند اتفاق روز گذشته مي افتد و اينطور 

خسارات ملي به بار مي آورد.
  به نظر شما مساله فعلي چيست؟ آيا سامانه هك 

شده است؟
چيزي كه در ابتدا به ما اعالم شد مشكل نرم افزاري بود كه 

به زودي برطرف مي شود و به روزرساني سيستم. اما دليل 
دومي هم مطرح شد كه شوراي عالي امنيت ملي هم آن را 
تاييد كرده كه هك شدن سامانه مركزي بود اما من شخصا 

نمي دانم و اين مساله را نه تاييد مي كنم نه تكذيب.
  با توجه به متفاوت بودن سيس�تم جايگاه هاي 
سوخت كش�ور آيا به لحاظ فني اين امكان وجود 
دارد كه مشكل نرم افزاري باعث شده باشد هر دوي 

اين سيستم ها از كار بيفتند؟
تقريبا مي توان گفت خير. اينكه يك باره در سراسر كشور 
همزمان چنين اتفاقي بيفتد، همان قضيه هك شدن به نظر 
مي رسد. از طرفي بنده به عنوان كسي كه حدود ۱۰-۱۵ 
سال پيگير مساله فرسودگي سامانه و لزوم به روزرساني 
آن هس��تم مي توانم بگويم اگر قضيه هك ش��دن باشد؛ 
واقعا سيستم فرسوده سامانه باعث شده اين اتفاق بيفتد 
يا در خوشبينانه ترين حالت اگر دليل تامه هم اين نباشد، 
فرسودگي سامانه مزيد بر علت ش��ده كه اين كار بسيار 

راحت تر اتفاق بيفتد.
  اين س�امانه و جايي كه گفته مي شود هك شده 

كجاست؟ بايد به وزارت نفت نفوذ كنند؟ 
ببينيد جايگاه هاي سوخت سراسر كشور با يك سامانه و 
يك نرم افزار كه در شركت پخش فرآورده هاي نفتي است 
كنترل و اداره مي ش��وند و اگر قرار بر هك باشد اين اتفاق 
بايد در شركت پخش فرآورده هاي نفني انجام شده باشد.

  ح�اال ب�ا ف�رض صحت هك ش�دن سيس�تم، 
حمله كننده چه نفعي مي برد كه پمپ بنزين هاي 

ما تعطيل شوند؟
خب طبيعي اس��ت مردم براي سوختگيري به مشكل 
مي خورند، س��امانه حمل و نقل عمومي آسيب مي بيند 
و جايگاه ها هم كه متضرر مي شوند. اينها فقط مشكالت 
اوليه اس��ت. بارها ما تاكيد كرديم كه اين سامانه بايد به 

روزرس��اني ش��ود، يعني قبل از اين قضيه هم ما مشكل 
داش��تيم ولي متاسفانه پشت گوش انداختن اين مساله 
از سوي مس��ووالن و بي توجهي به آن در نهايت مسبب 
خسارت به اين بزرگي شد. خيلي روشن است كه وقتي 
در حال پيشرفت هستيم و علم پيشرفت مي كند به همان 
اندازه بايد خودمان را با آن تطبيق داده و به روزرساني كنيم.

  چرا؟ مشكل شان با به روزرساني چه بود؟
 در ۸ س��ال گذش��ته هر وقت ما نامه مي زدي��م و اعالم 
خطرمي كردي��م آقاي��ان مي گفتند به خاط��ر تحريم 
نمي توانيم به روزرساني كنيم. چطور مي شود همه جاي 
كشور با همين تحريم ها كار كند فقط سامانه ما نتواند به 
روز شود! حاال در نهايت اينها باعث شده اگر دشمن اين كار 
را انجام داده برايش بسيار راحت تر بوده باشد و سامانه ما به 

روز بود قطعا اين مشكل امروز اتفاق نمي افتاد. 
  االن تكليف مردم چيست؟ 

خوش��بختانه يك روش��ي وجود دارد كه ب��ا همكاري 
جايگاه داران و شركت پخش در زمان هايي كه به هر دليلي 
كال سامانه قطع باشد، بنزين مي تواند به صورت آزاد عرضه 
شود. بنابراين جايگاه ها اين قابليت اين را دارند كه بنزين و 

نفت گاز را به صورت آزاد به مردم عرضه كنند. 
  فكر مي كنيد اين شرايط تا كي ادامه پيدا مي كند، 

يعني برطرف كردن مشكل چقدر زمان مي برد؟
در حال حاضر همكاران شركت پااليش به شدت پيگير 
هستند كه مشكل برطرف و سامانه به روزرساني شود ولي 
بر اس��اس اطالعاتي كه همكاران به ما داده اند در سراسر 
كشور تقريبا در همه شهرستان ها و استان  تقريبا يك دهم 

جايگاه ها )به صورت حدودي( فعال هستند. 
  و چقدر ب�راي برطرف كردن اين مش�كل وقت 

الزم است؟
اگر سيستم نرم افزاري سامانه بخواهد به روزرساني شود 

بيشتر همكاران شركت پخش و پااليش مي توانند پاسخ 
درست تري بدهند ولي به نظرم اگر با همين سرعت خوب 
تمام كارها انجام شده و تالش ها ادامه پيدا كند، شايد دو 

سه روز زمان ببرد.
  مي�زان ضرر مالي جايگاه ه�ا از اين اتفاق چقدر 

است؟
متاسفانه تا االن تعداد كمي از جايگاه ها راه اندازي شده اند 
و بقيه جايگاه ها تعطيل هستند. با توجه به بحث هاي قبلي 
كه با وزارت نفت داشتيم مشكالت جايگاهداران مضاعف تر 
مي شود. جايگاهداران از فروش بنزين كارمزدي دريافت 
مي كنند كه تا االن هم بسيار روي آن بحث داشتيم اما با اين 
شرايط جايگاه هاي ما به صورت كلي تعطيل مي شود و اين 
تعطيلي به معني عدم فروش فرآورده و كسب درآمد است 
كه اگر جايگاه هاي سراسر كشور را محاسبه كنيم ميلياردها 

تومان ضرر به جايگاهداران وارد مي شود.
  مي توانيد رقم دقيق تري بدهيد؟

براي اين كار بايد فروش يك شبانه روز را از دفتر مركزي 
چك كنم تا اطالعات دقيق تري بدهم.

  اگر تعداد جايگاه هاي كش�ور را بگوييد و تعداد 
فعال ها شايد بتوان تخمين دقيق تري زد.

ما در سراسر كشور حدود 4 هزار جايگاه فعال داريم و تقريبا 
از اين 4 هزار و خ��رده اي فكر مي كنم تا االن حدود 2۰۰ 

جايگاه در سراسر كشور فعال شده است.
  تا اين لحظه گزارشي از اغتشاش يا درگيري در 

پمپ بنزين ها نداشته ايد؟ 
خوشبختانه خير.

  دستگاه هاي امنيتي توصيه اي نداشته اند؟
تا االن خير! البته زماني كه اين خرابي ها هم نباشد بعضا در 
صف درگيري هايي ايجاد مي شود كه معمول است و فكر 

نمي كنم مشكل خاصي باشد.

يوسف فرامرزي،  عضو هيات مديره و نايب رييس انجمن مركزي جايگاه داران سراسر كشور: 
در 8 سال گذشته هر وقت اعالم خطر  كرديم  مي گفتند به خاطر تحريم نمي توانيم به روزرساني كنيم

جليل س��االري ، مدير تأمين و توزيع ش��ركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينكه ۵۰ درصد 
جايگاه ها وارد مدار سوخت رس��اني دستي شده اند، 
گفت: نيرو هاي ما در سراسر كشور در تالش براي رفع 
مشكل سامانه سوخت هستند و پيش بيني مي شود تا 
ظهر فردا)امروز( مشكل سوخت رساني حل شود. مدير 
توزيع شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره 
به اينكه ۵۰ درصد جايگاه ها وارد مدار سوخت رساني 
دستي شده اند از حل مشكل سوخت رساني تا ظهر فردا 
خبر داد. جليل ساالري، مدير تأمين و توزيع شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: بعد از اتفاقي كه 

در سيستم سوخت رساني افتاد، بالفاصله مديريت 
بحران در مجموع پااليش��گاه ها شكل گرفت و بعد از 
بررسي روش هاي مختلف، مقرر شد مجراي عرضه به 
صورت دستي انجام شود. وي در مصاحبه با شبكه خبر 
افزود: هم اكنون حدود ۵۰ درصد جايگاه ها وارد مدار 
سوخت رساني دستي شده اند و در برخي از جايگاه ها 
امكان عرضه سوخت با كارت فراهم شده است. جليل 
ساالري در ادامه گفت: نيرو هاي ما در سراسر كشور 
در تالش براي رفع مشكل سامانه سوخت هستند و 
پيش بيني مي شود تا ظهر فردا مشكل سوخت رساني 

حل شود.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي: 
حل مشكل سوخت رساني تا ظهر چهارشنبه

مركز ملي فضاي مجازي : حمله سايبري، ساعت ۱۱ صبح اتفاق افتاد
مركز ملي فضاي مجازي با انتش��ار اطالعيه اي ضمن 
تاييد حمله سايبري به سامانه هوشمند سوخت كشور، 
از بازگشت سوخت رساني به حالت عادي تا ساعاتي ديگر 
خبر داد. در اين اطالعيه آمده است: به اطالع هم وطنان 
گرامي مي رساند، ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه چهارم 
آبان ماه ۱4۰۰ مركز »افتا« گزارشي درخصوص حمله 
سايبري به سامانه هوشمند سوخت كشور اعالم كرده 
و به تبع آن جايگاه ها در ارايه خدمات سوخت رس��اني 
از مدار خارج شدند. مركز ملي فضاي مجازي با انتشار 
اطالعي��ه اي ضمن تاييد حمله س��ايبري به س��امانه 
هوشمند سوخت كشور، از بازگشت سوخت رساني به 
حالت عادي تا ساعاتي ديگر خبر داد. در اطالعيه مركز 
ملي فضاي مجازي آمده است: به اطالع هموطنان گرامي 
مي رساند، ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه چهارم آبان ماه 
۱4۰۰ مركز »افتا« گزارشي درخصوص حمله سايبري 
به سامانه هوشمند سوخت كشور اعالم كرده و به تبع 
آن جايگاه ها در ارايه خدمات س��وخت رس��اني از مدار 

خارج شدند. اين مركز در ادامه نيز گفته است: در همين 
راستا، دس��تگاه هاي ذيربط در حال رفع مشكل ايجاد 
شده هستند و تا ساعاتي ديگر خدمات سوخت رساني به 
حالت عادي برخواهد گشت. همزمان وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات نيز در بيانيه جداگانه اي تاكيد كرد كه 
تمامي زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي كشور بدون 
هيچ مش��كلي در حال خدمات رساني هستند. در اين 
بيانيه آمده است: در پي اختالل به وجود آمده در سامانه 
جايگاه هاي سوخت و نگراني افكار عمومي از تّسري اين 
اختالل به زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي به آگاهي 
مي رساند تمام سامانه هاي ارتباطي و مخابراتي در سراسر 
كش��ور بدون هيچ گونه اختاللي در حال ارايه خدمات 
هستند. اين وزارتخانه خاطرنشان كرده است: بر اساس 
پيگيري هاي به عمل آمده و با تالش كارشناسان وزارت 
نفت، اختالل به وجود آمده در سامانه هاي جايگاه هاي 
سوخت نيز در حال رفع است و در ساعات آينده به تدريج 

به حالت پايدار بازمي گردد.
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بانك مركزي در گزارشي نرخ انواع سود بانكي از جمله نرخ 
سود علي الحساب سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار و 
نرخ سود انواع تسهيالت در بانك هاي دولتي و غيردولتي را 
اعالم كرد. مشتريان بانك ها مي توانند سپرده هاي خود را در 
بانك ها بگذارند و از محل سپرده گذاري خود سود دريافت 
كنند كه به اين سپرده گذاري، سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار گفته مي ش��ود كه نرخ س��ود علي الحساب آن در 
بانك هاي دولتي و غيردولتي از نوع عادي و ويژه آن به ترتيب 
۱۰ و ۱۴-۱۲ درصد است. عالوه براين، نرخ سود سپرده هاي 
سرمايه گذاري يكس��اله و دوساله نيز ۱۶ و ۱۸ درصد است.  
در اين بين، الزم به ذكر اس��ت كه مبناي محاس��به س��ود 
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي حداقل مانده 
حساب در ماه است. از سوي ديگر، نرخ سود تسهيالت صنعت 
و معدن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و متفرقه، صادرات در 
بانك هاي دولتي به ترتيب ۱۸، ۱۵ و ۱۸، ۱۸، ۱۸ درصد است. 
همچنين، نرخ سود تسهيالت ساختمان و مسكن شامل 
حساب هاي صندوق پس انداز مسكن، خانه اولي ها، ساخت 
مس��كن و جوانان در بانك هاي دولتي معادل ۱۱-۶ درصد 
اس��ت.  طبق اين گزارش، نرخ سود اوراق گواهي حق تقدم 
استفاده از تسهيالت مسكن  و تسهيالت بدون سپرده مسكن 
نيز ۱۸-۱۷.۵ درصد اعالم شده كه نرخ سود تسهيالت در 
بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي ۱۸ درصد 
است. در سال هاي اخير، كاهش نرخ سود تسهيالت كمتر از 
نرخ تورم يك اقدام مناسب در جهت حمايت از توليد و رشد 
اقتصادي و سرمايه گذاري و عامل كاهش هزينه بانك ها اعالم 
ش��ده است. اما با وجود تورم ۴۵ درصدي و نرخ سود زير ۲۰ 
درصد و همچنين ماه شمار شدن سود كوتاه مدت كه عامل 
عمده اي در كاهش هزينه بانك ها بوده است، هنوز روي نرخ 
سود س��رمايه گذاري و رشد اقتصادي و بهبود اقتصاد اثري 
نداشته است.  حجم باالي سپرده هاي بانكي كه به بيش از 
۴۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و رشد باالي ۳۹ درصدي 
نقدينگي كمكي به رشد اقتصادي نكرده و با اينكه تسهيالت 
بانك ها رشد ۵۸ درصدي داشته و در شرايط كرونا و تحريم 

حامي واحدهاي اقتصادي و تامين سرمايه در گردش آنها 
بوده، اما به دليل مش��كالت فضاي كسب وكار، پايين بودن 
بهره وري و... هنوز روي رشد اقتصادي و توليد بي اثر است.  
برخي صاحب نظران مي گويند چه در س��ال هاي قبل كه 
نرخ سود بانكي باالي ۲۰ درصد بود و موسسات غيرمجاز را 
ايجاد كرد و هزينه بيشتري به توليد تحميل مي كرد و چه در 
شرايط كنوني كه نرخ سود پايين تر از تورم است و تسهيالت 
دهي رشد ۵۸ درصدي دارد عمال از هزينه پايين تسهيالت 
و هزينه هاي جذب سپرده استفاده مناسب در جهت رشد 
سرمايه گذاري و اشتغال و توليد و رشد اقتصادي و افزايش 
درآمدها نشده است.  به نظر مي رسد كه رشد اقتصادي كشور 
در مقابل سود بانكي انعطاف پذير نيست و منفعل است در 
حالي كه هر يك درصد كاهش يا افزايش سود بانكي بايد عامل 
اثرگذاري بر متغيرهاي كالن اقتصاد باشد اما گويا وضعيت 
اقتصاد واكنشي در برابر س��ود بانكي ندارد و در اين شرايط 
بدهكاران بانكي تمايلي به پرداخت بدهي خود به بانك ها 

و پرداخت اقس��اط وام بانكي ندارند.نقدينگي و تسهيالت 
بانكي عمال رشد تقاضا براي توليد و ايجاد و توسعه واحدها را 
حمايت نكرده است و عمال عامل حفظ وضع موجود بوده و 
بخش عمده آن به سرمايه در گردش اختصاص يافته است 
و كمترين رقم آن براي رشد توليد و خريد كاالي شخصي يا 
ايجاد و توسعه صرف شده است.  در ۱۰ سال اخير در مجموع 
۵ سال رشد منفي و ۵ سال رشد مثبت اقتصادي داشته ايم. 
س��ال هاي ۹۱ و ۹۲ و ۹۴، ۹۷ و۹۸ با رشد منفي و سال هاي 
۹۰، ۹۳، ۹۵ و ۹۶، ۹۹ با رشد مثبت همراه شده است. افزايش 
روزانه ۴۷۲۰ ميليارد تومان سپرده، ۴۱۰۷ ميليارد تومان 
تس��هيالت بانكي و ۲۴۶۲ ميليارد تومان نقدينگي در سه 
ماه اول ۱۴۰۰ حكايت از رشد اندك اقتصاد و عدم حمايت 
تسهيالت بانكي و تزريق پول از توليد دارد. ميزان سپرده هاي 
ريالي و ارزي بانك هاي كشور از ۳۸۶ همت در انتهاي سال 
۱۳۹۰ به ۴۳۱۴ همت در خرداد ۱۴۰۰ رسيد و۱۱ برابر شده 
است يعني ۱۰۰۰ درصد رشد كرده است. ميزان تسهيالت 

ريالي و ارزي بانك هاي كش��ور نيز از ۳۸۰ همت در س��ال 
۱۳۹۰ به ۳۱۷۴ همت رسيده و ۸ برابر شده و بيش از ۷۳۰ 
درصد رشد كرده اس��ت.  اين روند فزاينده رشد س پرده ها و 
تسهيالت كه حاصل از رشد باالي نقدينگي بوده است عمال 
اثري بر متغيرهاي اصلي يعني رشد اقتصاد، رشد صنعت، 
رشد سرمايه گذاري، رشد تقاضا، مصرف بخش خصوصي يا 
قدرت خريد مردم نداشته است.   در دهه ۱۳۹۰ كه عمدتا 
با رش��د اندك اقتصادي نزديك به صفر همراه بوده، ۵ سال 
رشد منفي سرمايه گذاري و ۶ سال رشد منفي مصرف بخش 
خصوصي داشته كه نشان دهنده كاهش قدرت خريد مردم به 
عنوان عامل محرك تقاضا براي محصوالت توليد شده داخلي 
است و رشد صنعت و اقتصاد نيز محدود بوده است.  اكنون با 
مطرح شدن شعار و اهداف ارزشمند جهش توليد و حمايت از 
توليد، الزم است كه موضوع رشد تسهيالت بانكي و نقدينگي 
كشور به سمت توليد هدايت شود. زيرا ادامه وضعيت فعلي 
تنها موجب تورم، گران��ي كاال، كاهش قدرت خريد مردم، 
كوچك شدن سفره هاي مردم، كاهش تقاضا براي توليد و 
تضعيف توليد خواهد شد. از سوي ديگر، هزينه هاي توليد در 
اثر تورم به شدت رشد خواهد كرد و صنعت و توليد را نيز دچار 
مشكل مي كند و نتيجه همان مي شود كه در ۱۰ سال اخير، 
حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهيالت بانكي را سرمايه در گردش 
تشكيل داده است. يعني واحدهاي اقتصادي وام گرفته اند 
كه حقوق و مواد اوليه و خرج و هزينه ها را بدهند و كمتر به 
دنبال انتقال دانش فني، سرمايه گذاري، رشد توليد، ايجاد 
واحدهاي جديد و توسعه فازها و... بوده اند. نگاهي به سهم 
بخش هاي اقتصادي از ميزان وام هاي بانكي، نشان مي دهد 
كه سهم بخش صنعت تنها ۳۰ درصد تسهيالت بانكي بوده 
است. مسكن و ساختمان به عنوان بخش محرك اشتغال، 
كمترين سهم را از وام هاي بانكي داشته و به خاطر ركود شديد 
مسكن تمايل كمتري به دريافت تسهيالت داشته است. اما 
بخش خدمات، بازرگاني سهم بااليي در دريافت تسهيالت 
داشته اند. رشد قابل توجه تسهيالت نيز در بسياري از واحدها 

عمال روي كاغذ رخ داده است .
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خاندوزي سخنگوي اقتصادي 
دولت شد

در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت سيد احسان 
خاندوزي وزير ام��ور اقتصادي و دارايي نيز به عنوان 
سخنگوي حوزه اقتصادي دولت تعيين شد. بر اساس 
تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، ستادهاي 
تنظيم بازار در اس��تان ها نيز بايد به صورت منظم به 
رياست استاندار تشكيل جلسه دهد و با نظارت بر روند 
توليد و عرضه كاال با ستاد مركزي در تهران هماهنگ 
عمل كند. سيد ابراهيم رييسي روز سه شنبه با اشاره به 
فضاسازي رسانه اي و ايجاد جنگ رواني براي بي ثبات 
جلوه دادن و افزايش كاذب قيمت ها با هدف نااميدي 
مردم  تاكيد كرد: نهادها و دس��تگاه هاي مرتبط با 
عرضه، توليد و تامين كاالها نبايد بدون هماهنگي با 

ستاد تنظيم بازار قيمت ها را تغيير دهند.

مخالف حذف يك شبه
ارز ۴۲۰۰ توماني هستيم

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
مخالف هس��تيم كه ارز ۴۲۰۰ توماني يك شبه حذف 
شود، گفت: حذف مقطعي و يك شبه ارز ۴۲۰۰ توماني و 
عدم توجه به عوارض اين اقدام، قطعا فقط به قشر ضعيف 
و متوسط جامعه فشار وارد مي كند. مجتبي يوسفي در 
گفت وگو با ايسنا، در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، 
اظهار كرد: تامين كاالي اساسي مردم به ارز ۴۲۰۰ توماني 
گره خورده اس��ت و اينكه عده اي مي گويند ارز ۴۲۰۰ 
توماني را حذف مي كنيم بايد به اين مساله توجه داشته 
باشند كه اين ارز براي تامين كاالي اساسي مردم در نظر 
گرفته شده است.در شرايط اقتصادي و تورم كشور كه 
زندگي مردم به ويژه اقشار متوسط و ضعيف به سختي 
مي گذرد، حذف ارز ۴۲۰۰ آن هم يك شبه، شدني نيست 
زيرا نبايد اقتصاد را به صورت خطي ببينيم.عده اي بر اين 
باورند كه با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني كاالهاي اساس��ي 
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش قيمت مي يابد، در صورتي 
كه قطعا به اين شكل نخواهد بود و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
بر روي قيمت همه اقالم و حتي حمل و نقل نيز اثرگذار 
است. يوسفي با بيان اينكه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بر روي 
قيمت همه اقالم اثرگذار است و باعث افزايش قيمت ها 
خواهد شد، عنوان كرد: در طول چند سال گذشته حدود 
۵۰ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي گران نش��دن 
كاالهاي اساسي و دارو اختصاص يافته، كه البته باعث 
نشده تا اين اقالم گران نشود و سود آن به جيب دالالن 
رفته است. وي با بيان اينكه مخالف هستيم كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني يك شبه حذف ش��ود، ادامه داد: اگر بنا است ارز 
۴۲۰۰ توماني حذف شود بايد به صورت هدفمند و در 
يك برنامه ريزي بلندمدت اين اتفاق رخ دهد. براي انجام 
اين كار بايد سامانه هاي نظارتي فعال شوند تا بتوان اين 
يارانه را به توليدكننده واقعي و مردم داد و ديگر به جيب 
دالالن و واسطه ها نرود.امسال ۸ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي كاالهاي اساسي، دارو و نهاده هاي دامي در 
نظر گرفته شده است اما شاهد هستيم كه همه اقالم از 
جمله گوشت، مرغ و دارو ... گران شده اند.در خصوص ۸ 
ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰توماني، علي رغم اينكه مابه تفاوت 
قيمت واقعي دالر و ارز ۴۲۰۰ كه چيزي حدود ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان است امسال پرداخت شده اما چيزي به 
دست مردم نرسيده است و شاهد آن هستيم كه قيمت 
كاالهاي اساسي در بازار گران شده است.حذف مقطعي 
و يك شبه ارز ۴۲۰۰ توماني و عدم توجه به عوارض 
اين اقدام، قطعا فقط به قشر ضعيف و متوسط جامعه 
فشار وارد مي كند و زندگي آنها را با مشكالت بيشتري 
مواجه خواهد كرد. اين كار همچنين فشار مضاعفي 
را به توليد كننده واقعي وارد خواهد كرد.منتظر برنامه 
اجرايي دولت براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني هستيم 
اما دولت بايد برنامه خود را به شكلي ارايه دهد تا اين 
يارانه ارز ۴۲۰۰ توماني به مردم و توليدكننده ها برسد 

و نه اينكه به جيب دالالن و واسطه ها برود.

پرداخت بيش از ۶۳ هزار ميليارد 
ريال تسهيالت رونق توليد

بيش از ۶۳ هزار و ۱۱۶ ميليارد ريال تس��هيالت براي 
تامي��ن مالي بنگاه هاي توليدي كوچك و متوس��ط و 
طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باالي ۶۰ درصد 
در قالب پروژه رونق توليد پرداخت ش��د.بر اساس آمار 
نيمه نخست امسال ارايه شده از سوي معاونت طرح و 
برنامه وزارت صمت )دفتر مديريت داده، آمار و فناوري 
اطالعات(، اين ميزان تس��هيالت به ي��ك هزار و ۷۹۴ 
بنگاه و طرح در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ پرداخت شده است. 
بر اين اساس در ۶ ماهه اول امسال ۸ هزار و ۴۶۹ بنگاه 
توليدي و طرح نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي باالي 
۶۰ درصد براي دريافت تسهيالت ثبت نام كرده بودند.
پراكندگي پرداخت اين تسهيالت در ۳۱ استان كشور 
و مناطق آزاد بوده است.در اين بازه زماني همچنين ۴ 
هزار و ۶ فقره معرفي به بانك براي دريافت بيش از ۲۳۷ 
هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال تسهيالت انجام شده است. بر 
اساس اعالم اداره كل هدايت نيروي كار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي از بيستم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ 
تاكنون ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت نام در سامانه كارا با 
اشتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است. سياست پرداخت 
تسهيالت بانكي براي حمايت از بنگاه هاي آسيب ديده 
از شيوع بيماري كرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور 
كار دولت قرار گرفت و دولت تالش كرد با استمهال 
بيمه اي، مالياتي، زيرساختي انرژي و تمديد مجوزها 
به منظور حفظ و صيانت از بنگاه ها گام بردارد.دولت 
همچنين به منظور حمايت از بيكاران، پرداخت مقرري 
بيمه بيكاري دوران كرونا براي ش��اغالن بيكار شده 
تحت پوشش بيمه اجباري را به مرحله اجرا گذاشت 
كه حدود ۷۹۱ هزار نف��ر از اين طريق مورد حمايت 
قرار گرفتند. حس��ين محمودي، مديركل هدايت 
نيروي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد: 
تسهيالت درخواستي ثبت شده در سامانه كارا برابر 
۱۸ هزار و ۱۵۰ ميليارد تومان است كه ۱۰ هزار و ۸۲ 

ميليارد تومان از اين مبلغ پرداخت شده است.

پيشنهاد كارت اعتباري
براي خريد كاال به جاي ارز ۴۲۰۰

رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس گف��ت: افراد 
كم درآمد در اولويت دريافت كارت اعتباري هستند. 
چنانچه قرار ش��د به اف��راد ديگر هم پرداخت ش��ود 
در دو س��طح انجام مي ش��ود. به دليل عدم نظارت و 
تصميم گيري در خصوص ارز ترجيحي ش��اهد وضع 
نابساماني هس��تيم؛ دالر ارزان داده شده، ولي مردم 
كاالي گران خريدند. محمدرضا پورابراهيمي درباره 
داليل عدم تحق��ق اهداف ارز ترجيحي گفت: نگاه به 
تصميم ن��رخ ارز ترجيحي اين بود كه كاال ها با قيمت 
مصوبي كه در سال ۹۶ داشتيم در سال هاي بعد هم به 
دست مردم برسد؛ عماًل به چند دليل اين اتفاق نيفتاد؛ 
اول اينكه بخش زي��ادي از ارز ترجيحي كه به واردات 
اختصاص پيدا كرد؛ تسويه نش��د و بر اساس گزارش 
ديوان محاس��بات؛ چهار و هشت دهم ميليارد دالر از 
منابع ارزي كه تخصيص داده شد نه كااليي وارد كشور 
شده و نه تسويه ارزي صورت گرفته است. وي دومين 
دلي��ل را عدم نظارت دولت بر فرآين��د واردات كاال تا 
عرضه خرده فروش��ي در كشور برشمرد و اضافه كرد: 
اين يكي از موضوعات اساسي مي باشد، چون به دليل 
عدم نظارت دولت در اين فرآيند تغيير قيمتي كه در 
كشور اتفاق افتاده موجب شده كه نرخ تورم كاال هاي 
اساسي در مقايسه با نرخ تورم كاال هاي غيراساسي بر 
اساس بازه زماني فروردين سال ۹۷ تا شهريور ۱۴۰۰ 
عدد باالتري را نشان مي دهد يعني شاخص ها نشان 
مي دهد كه ميزان تورمي كه در كشور به واسطه نرخ 
ترجيحي بايد رقم مي خورد عماًل برعكس شده است 
و شاخص تورمي كاالي غيراساسي عدد كمتري بوده 
است.به دليل عدم نظارت و تصميم گيري در خصوص 
ارز ترجيحي شاهد وضع نابساماني هستيم؛ ارز ارزان 
داده ش��ده، ولي مردم كاالي گران خريدند.پيشنهاد 
مش��خص ما اين اس��ت كه به جاي ارز براي واردات، 
س��رانه مصرف براي مردم در نظر گرفته شود؛ يعني 
شبيه به مدل كارت س��وخت كه در كشور است؛ نرخ 
ارز ترجيحي براي هر فرد اس��ت و ما به التفاوت هم بر 
اساس نرخ بازار محاسبه مي ش��ود؛ بنابراين مجلس 
كارت اعتباري را پيشنهاد داده است كه بتواند بر اساس 
سرانه مصرف با قيمت هاي ترجيحي در اختيار مردم 
قرار بگيرد تا در مس��ير مصرفي بتوانند با قيمت هاي 

ترجيحي كاالهايشان را خريداري كنند.

متناسب سازي حقوق كارمندان
با تورم از سوي مجلس و دولت

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه بايد رابطه منطقي بين حقوق كارمندان 
با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامي تالش دولت و 
مجلس بر آن است كه در بودجه سال آينده رابطه منطقي 
بين حقوق و تورم تعريف و پياده سازي شود. محمدرضا 
پورابراهيمي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتي نسبت به بودجه 
سال هاي قبل رخ مي دهد مطالبه مقام معظم رهبري 
نيز اصالح ساختار بودجه بوده كه ما آن را دنبال مي كنيم. 
ما منتظر پيشنهادات دولت براي اصالح ساختار بودجه 
هستيم كه به نسبت آن بررسي كنيم چقدر مي توانيم از 
ظرفيت بودجه براي اجراي تعهدات هزينه اي استفاده 
كنيم. طبق قانون بايد رابطه منطقي بين حقوق با تورم 
وجود داشته باشد كه نمي توان آن را نفي كرد اما محل 
بحث بر نحوه پرداخت ها متناسب با تورم است بدان معنا 
كه منابع پرداخت حقوق كارمندان از استقراض از بانك 
مركزي و افزايش پايه پولي بوده يا اينكه از منابع پايدار 
هزينه شود. طبيعتا نتيجه استقراض از بانك مركزي 
افزايش حجم نقدينگي و به دنبال آن تورم خواهد بود 
كه تبعات تورمي براي مردم به دنبال دارد.اين كه افزايش 
حقوق ميانگين ۲۰ درصد يا حداقل ۱۰ درصد يا حداكثر 
۳۰ درصد باشد همه منوط به اليحه دولت است كه بعد 
از ارايه آن مي توان درباره آن صحبت كرد لذا تاكنون هيچ 
توافقي درباره نرخ دقيق افزايش حقوق كارمندان دولت 
صورت نگرفته است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه بايد متناسب سازي 
حقوق با تورم عملياتي شود، اظهار كرد: قطعا بايد رابطه 
منطقي بين حق��وق كارمندان با تورم وجود داش��ته 
باشد اما بحث ما تامين منابع آن است اگر منابع پول 
پرقدرت و ناترازي بودجه بوده طبيعتا اثرات تورمي 

ناشي از آن هزينه بيشتري براي مردم به دنبال دارد.

كاهشسودبانكيورشدشديدتسهيالتبانكهابررشداقتصاديبياثربودهاست

نرخ سود سپرده هاي يك ساله ۱6 و دوساله ۱۸ درصد

آيابازهمتاريختكرارميشود؟!
 و بن��د ۳ م��اده ۶ و تبصره هاي آن )مص��وب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲( 
درخص��وص اعمال س��قف مالكي��ت ۴۰% براي اش��خاص 
حقوقي نظير س��ازمان تامين اجتماعي اش��اره كرد كه تمامًا 
ب��ا نص صري��ح سياس��ت هاي كلي ابالغ��ي مغاي��رت دارد 
 چراك��ه در سياس��ت هاي كلي قي��دي براي تملك س��هام
 )به جز درمورد بانك ها( وجود ندارد و طبق نص سياست هاي 
كلي ابالغي، س��ازمان تامين اجتماعي مي تواند تا ۸۰% سهام 

شركت ها را با دولت تهاتر يا تملك كند.
۴- عليرغم اينكه در متن سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي هيچ منعي براي واگذاري ازطريق تسويه، تهاتر و تاديه 
بدهي دول��ت به صورت صريح و حتي ضمني وجود ندارد و در 
همه جا از كلمه »واگذاري« اس��تفاده شده است كه مي تواند 
ناظر به فروش، تهاتر و... سهام باشد. ولي متاسفانه در اصالحات 
بعدي قانون اجراي اصل ۴۴ كه غالبًا در دولت قبل و از س��ال 
۱۳۹۳ تصويب گرديده است، برخالف متن سياست هاي كلي 
اصل ۴۴، واگذاري ازطريق تهاتر منع گرديده است. بدين ترتيب 
كه در جزء ۴ بند ب ماده ۶ قيد ش��ده است كه تسويه و تهاتر و 
تاديه بدهي هاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي نظير سازمان 
تامين اجتماعي ممنوع است و در ادامه بند آمده است كه دولت 
مي تواند اموال مزبور را به فروش رسانده و وجوه نقد حاصله را 
براي تاديه بدهي هاي خود در قالب بودجه هاي سنواتي مورد 
اس��تفاده قرار دهد. پرواضح است كه باتوجه به كسري بودجه 
شديد، مزمن و س��نواتي دولت در تمامي سال هاي گذشته و 
احتمااًل سنوات آتي، عماًل حكم مندرج در بند ۴ ماده ۶ قانون 
مزبور، به نوعي تعليق به محال اس��ت چراك��ه دولت باتوجه 
به كس��ري بودجه هيچگاه منابع حاصل��ه از واگذاري ها را در 
رديف هاي بودجه لحاظ نمي كند و به لحاظ كسري نقدينگي 
نيز هيچگاه منابع حاصل از فروش كه به خزانه واريز مي شود را 
به سازمان تامين اجتماعي نمي پردازد. كمااينكه طي سال هاي 
گذش��ته دولت حتي پول جرايم بيمه اي را كه سازمان تامين 
اجتماعي وصول و به حساب خزانه واريز مي كند را نيز به سازمان 
تامين اجتماعي نمي پردازد فلذا هيچگاه دولت تاكنون به حكم 
مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۶ قانون مزبور طي سال هاي ۱۳۹۳ 

تاكنون حتي به اندازه يك ريال عمل نكرده است.
۵- صرف نظر از مغايرت اصالحات اعمال شده طي سال هاي 
اخي��ر در قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل ۴۴ با متن 
سياست هاي كلي ابالغي، حكم مندرج در بند ۴ ماده ۶ قانون 
مزبور )منع تهاتر سهام با بدهي هاي بيمه اي دولت به سازمان 
تامين اجتماعي( به موجب بن��د »الف« ماده ۱۲ قانون برنامه 
ششم توسعه )مصوب س��ال ۱۳۹۵كه موخر بر قانون اصالح 
قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ مي باش��د( اصالح 
گرديده است. وفق بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه 
مقرر شده است:  »دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه 
در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده 
خود به سازمان تامين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري 
دولت در قالب قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل و 
چهارم )۴۴( قانون اساسي و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد 
بر نياز دستگاه هاي اجرايي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق 
بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل 
دستگاه هاي زيرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضاييه 

و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي شود.
تبصره- در اجراي حكم اين بند بايد ساالنه حداقل ده درصد 
)۱۰%( بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي تسويه گردد 
و هرگونه تعهد جديد براي س��ازمان تامين اجتماعي بايد در 
قانون بودجه همان سال پيش بيني و تامين شود.« همانطور كه 
مشاهده مي شود براساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم 
توسعه، دولت مكلف است كه ازطريق تهاتر اموال، دارايي و سهام 
نسبت به تاديه بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي اقدام 
نمايد فلذا اس��تناد به جزء »۴« بند »ب« ماده ۶ قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ در اين زمينه موضوعيت ندارد. 
صرف نظر از اينكه ممنوعيت تهاتر در متن سياست هاي كلي 

ابالغي نيست و در تمام متن سياست ها از كلمه واگذاري استفاده 
شده است كه مي تواند شامل فروش، تهاتر و... باشد.

۶- در بند »و« تبصره »۲« قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور 
آمده است:  »و- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يك ميليون 
و پانصد هزار ميليارد )۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال از 
محل ارايه حق االمتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه، واگذاري 
طرح هاي دارايي هاي س��رمايه اي و طرح هاي سرمايه گذاري 
متعلق به دولت و شركت هاي دولتي و همچنين واگذاري اموال 
و دارايي هاي غيرمنقول مازاد به شرح زير تامين و هزينه نمايد: 
۱- مواردي كه محل تامين آن از محل فروش س��هام اس��ت 
ب��ه رديف درآمدي ش��ماره ۳۱۰۵۱۷ واري��ز و از محل رديف 
هزينه اي ۹۳-۵۳۰۰۰۰ مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد 
۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ري��ال جه��ت تقويت تامين 
اجتماعي افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، 
لشكري و فوالد و همچنين تاديه بخشي از ديون و ايفاي تعهدات 
قانوني سازمان تامين اجتماعي )هشتصد و نود هزار ميليارد 

)۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال( و...«
و در جزء »۱« بند »و« تبصره ۲ آمده است: 

»۱- مواردي كه محل تامين آن از محل فروش س��هام است 
 ب��ه رديف درآمدي ش��ماره ۳۱۰۵۱۷ واري��ز و از محل رديف
 هزين��ه اي ۹۳- ۵۳۰۰۰۰ مبلغ يك ميليون و س��يصد هزار 
ميلي��ارد ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال جهت تقويت 
تامين اجتماعي افراد تحت پوش��ش صندوق بازنشس��تگي 
كشوري، لش��كري و فوالد و همچنين تأديه بخشي از ديون و 
ايفاي تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي )هشتصد و نود 

هزار ميليارد )۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال(«
همان طور كه مش��اهده مي شود صدر بند »و« كه اصل حكم 
مقنن مي باشد، به واگذاري سهام، اموال، دارايي و... اشاره داشته 
كه اين امر كامال منطبق با بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم 
توسعه و متن اصلي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
نيز مي باشد. وليكن در بند »۱« به مكانيسم و گردش كار ثبت 
و ضبط بودجه اي، مالي، خزانه داري كل و ذي حسابي موضوع 
در زماني كه بخواهد دولت س��هام را به فروش برس��اند، اشاره 
داشته است.  بدين معنا كه اصل بر واگذاري سهام براي تأديه 
بدهي ها و انجام مصارف مطروحه در صدر بند »و« آن اس��ت. 
ليكن چنانچه دولت به هر دليلي بخواهد س��هام را بفروشد و 
پول آن را براي انجام هزينه استفاده كند در صدر جزء »۱« بند 
»و« ماده »۱۲« آمده است كه بايد اين پول حاصل از فروش به 
كدام رديف درآمدي واريز و از كدام رديف هزينه اي برداشت و 
هزينه شود فلذا نمي توان به استناد ابتداي بند »۱« امكان تهاتر 
س��هام را كه در صدر بند »و« آمده است مردود دانست به ويژه 
آنكه موضوع تهاتر در بند »الف« ماده »۱۲«  قانون برنامه ششم 
توسعه به صورت تكليف و در صدر بند »و« تبصره »۲« قانون 
بودجه ۱۴۰۰ كل كشور به صورت تجويزي آمده است و قانون 
اخيرالتصويب برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ باعث 
اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ مصوب سال 

۱۳۹۳ شده است.
ب( ش�رايط و مقتضيات كش�ور و س�ازمان تامين 

اجتماعي: 
۱- به هر تقدير تجربه نشان داده است كه حكم مندرج در جزء 
»۴« بند »ب« ماده »۶« قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴ مبني بر ممنوعيت تهاتر بدهي هاي دولت از طريق واگذاري 
س��هام، يك امر محال بوده و طي س��ال  هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ 
هيچگاه دولت نسبت به فروش سهام و پرداخت مبالغ حاصل 
از فروش سهام بابت بازپرداخت بدهي هاي بيمه اي سنواتي و 
جاري خود به سازمان تامين اجتماعي مبادرت نكرده است و 
عملكرد اين حكم قانوني در ۵ س��ال موصوف صفر بوده است. 
حتي دولت به رغم صراحت احكام قانوني مربوط به پرداخت حق 
بيمه هاي جاري به سازمان تامين اجتماعي در قالب بودجه هاي 
س��نواتي نيز عمل نكرده است. با اينكه در بند »ب« ماده »۶« 
قانون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه ب��ر اين نكته مجددا 

تصريح شده است. »ماده ۶ بند ب - دولت موظف است هر ساله 
اعتبار الزم موضوع تبصره )۲( ماده )۲۸( قانون تامين اجتماعي 
مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ را در رديف جداگانه اي در قانون بودجه 
ساالنه پيش بيني كند.« به عبارت ديگر اگر بدهي هاي بيمه اي 
معوقه و سنواتي دولت به سازمان تامين اجتماعي كه از دهه ۵۰ 
تاكنون شكل گرفته و انباشته شده و در حال حاضر بالغ  بر ۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان شده است را در نظر نگيريم، دولت حتي طي 
سال جاري  حق بيمه هاي جاري مربوط به همين سال ۱۴۰۰ 
يا سال ۱۳۹۹ را نيز در رديف هاي بودجه پيش بيني نكرده و به 

سازمان تامين اجتماعي نپرداخته است.
۲- با توجه به كسري بودجه مزمن و سنواتي دولت و عدم تعادل 
منابع و مصارف آن طي چند دهه اخير، دولت اگر بخواهد اين 
ارقام را طبق حكم مندرج در جزء »۴« بند »ب« ماده ۶ قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل ۴۴ در رديف هاي مربوطه 
بگنجاند، عمال كس��ري بودجه تش��ديد خواهد شد و تجربه 
سال هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ نيز اين موضوع را در عمل اثبات كرده 
است و بالنتيجه مي توان گفت حكم منع تهاتر بدهي با سهام 
و فروش سهام و پرداخت پول آن به سازمان تامين اجتماعي، 
به نوعي تعليق به محال شدن بازپرداخت بدهي هاي دولت به 

سازمان تامين اجتماعي خواهد شد.
۳- با توجه به كسري نقدينگي دولت كه امري مزمن و سنواتي 
اس��ت، قطعا اگر حكم مورد نظر مبني بر فروش سهام توسط 
دولت و واريز منابع حاصله به رديف هاي درآمدي خزانه اتفاق 
بيفتد، با توجه به كس��ري بودجه، كسري نقدينگي و افزايش 
مصارف اضطراري دولت و... اين مناب��ع در رديف هاي ديگر و 
توسط ساير دستگاه هاي اجرايي هزينه خواهد شد و به حساب 
س��ازمان تامين اجتماعي بابت بازپرداخت بدهي دولت واريز 

نخواهد شد.
۴- تجربه چند دهه سازمان تامين اجتماعي نشان مي دهد كه 
بخش هاي دولتي هيچگاه سازمان را در توزيع و تسهيم اعتبارات 
و بودجه هاي مصوب به حساب نمي آورند. كما اينكه يك ريال از 
بودجه ها و اعتبارات مصوب مربوط به بازسازي مناطق جنگي، 
زلزله هاي رودبار و بم، كرونا و... به سازمان اختصاص نيافته است.
۵- در سال گذشته و سال جاري باتوجه به اينكه دولت روحاني 
قصد نداشت، سهام بورسي دولت را به سازمان تامين اجتماعي 
واگذار كند و عنوان مي كرد كه فقط س��هام غيربورس��ي را به 
س��ازمان تهاتر خواهد كرد علي القاعده فرآيند بورسي كردن 
سهام غيربورسي دولت يك امر مطول بود كه در ظرف يك سال 
محقق نمي ش��ود به ويژه با مشكالتي كه در خصوصي سازي 
هپكو، هفت تپه، كشت و صنعت مغان و... وجود داشت و دارد 
عمال امكان اينكه دولت ۸۹ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي 
غيربورس��ي را در مزايده بفروشد و پول آن را به سازمان تامين 

اجتماعي بدهد، وجود نداشته و ندارد.
۶- در س��ال گذشته و سال جاري نيز با توجه به شرايط خاص 
حاكم بر بازار سرمايه و مالحظات و مقتضياتي كه وجود داشت 
و دارد حتي اگر دولت مي خواس��ت ۸۹ ه��زار  ميليارد تومان 
 سهام بورسي خود را در بازار عرضه كند و پول آن را به سازمان
تامين اجتماعي بدهد، باعث بر هم خوردن تعادل بازار بورس 

مي گرديد و ريزش بورس تشديد مي شد.
۷- در حال حاضر نيز باتوجه به ش��رايطي كه دولت سيزدهم 
وارث آن شده است و با عنايت به شرايط حاكم بر بازار سرمايه 
چنانچه مصوبه تهاتر ۶۹ هزار ميليارد تومان س��هام با بدهي 
دولت به سازمان تامين اجتماعي اجرايي نشود و دولت مكلف 
شود اين ميزان سهام را در بورس بفروشد و پول آن را به سازمان 
تامين اجتماعي بدهد عمال امري غيرممكن است و باعث ريزش 
شديد بورس خواهد شد. اگر هم دولت سيزدهم بخواهد سهام 
غيربورسي خود را تبديل به سهام بورسي كند و سپس آنها را 
عرضه و پول آن را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد، همين 
 آش و همين كاسه خواهد بود و به  نظر مي رسد آنچه در عمل 
اتفاق خواهد افتاد عدم بازپرداخت بدهي دولت در سال جاري 
خواهد بود كه منجر به كس��ري شديد تعادل منابع و مصارف 

سازمان تامين اجتماعي خواهد شد.
ج( جمع بندي و نتيجه گيري: 

سازمان تامين اجتماعي به هر تقدير و بر اساس قول و قرارهاي 
مسووالن دولت روحاني مبني بر بازپرداخت بخشي از مطالبات 
بيمه اي براي اجراي متناسب سازي مستمري بازنشستگان كه 
از اواخر س��ال ۱۳۹۹ مطرح گرديد و به اعتبار و اعتماد حرف 
دولت و مجلس )بند »و« تبصره ۲ قانون بودجه( نسبت به اجراي 
متناسب سازي و افزايش مستمري ها از ابتداي سال ۱۴۰۰ اقدام 
كرد و ماهانه هزاران ميليارد تومان به مصارف بيمه اي آن افزوده 
ش��د و حال اگر قرار باشد مصوبه دولت لغو شود و سهام واگذار 
شده، پس گرفته شود عمال س��ازمان دچار مشكل جدي در 
تامين منابع مربوط به متناسب سازي مستمري بازنشستگان 
تامين اجتماعي خواهد شد. بايد توجه داشت كه مجلس و دولت 
بابت همسان سازي مستمري بازنشستگان كشوري، لشكري، 
فوالد و... كمك بالعوض نموده اند وليكن براي متناسب سازي 
مستمري مشمولين تامين اجتماعي كه از اقشار زحمتكش و 
مولد و فرودست جامعه  هستند هيچ كمكي نكرده اند و فقط 
بخش��ي از بدهي خود را تهاتر كرده ان��د و االن هم عده اي در 
تالش هستند تا همان سهام واگذاري را هم پس بگيرند. حال 
بايد ديد كه آيا دولت و مجلس س��يزدهم كه متصف به وصف 
انقالبي و مردمي هستند، اقدام ناصواب دولت روحاني در لغو 
مصوبه واگذاري سهام گل گهر به سازمان تامين اجتماعي در 
سال ۱۳۹۲ را تكرار خواهند كرد يا خير؟ و آيا تاريخ مجدداً تكرار 
خواهد ش��د يا خير؟ به نظر مي رسد رياست محترم مجلس 
شوراي اسالمي و رياست محترم جمهوري اسالمي، با مالحظه 
شرايط حاكم بر بودجه كشور، بازار بورس و به ويژه سازمان تامين 
اجتماعي، تمهيدات الزم را به  منظور جلوگيري از لغو مصوبه 
دولت درخصوص واگذاري ۶۹ هزار ميليارد تومان سهام دولت 
به سازمان تامين اجتماعي معمول خواهند كرد و امكان تداوم 
خدمات رساني سازمان تامين اجتماعي به مستمري بگيران 
و بيمه ش��دگان را فراهم خواهند ساخت و جا پاي دولت قبل 

نخواهند گذاشت. ان شاءاهلل
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پيش از انتخابات رييس دولت س��يزدهم به تاالر بورس 
رفته و وعده ترمي��م بورس را داد، در مقابل باگذش��ت 
چندماهه دولتي ها سياس��ت هاي سركوب كننده بازار 
سرمايه را پيش گرفته اند و آمارها نشان مي دهد كه اين 
سياس��ت طي دو ماه گذشته بسيار تقويت  شده است و 
كوچ نقدينگي از بازار بيش ازپيش شده است. »تعادل« 
پيش ازاين در گزارش��ي مقدار و مي��زان دقيق فروش 
اوراق دولتي را بررس��ي كرده و اين اوراق به عنوان يكي 
از اثرگذارترين متغيرها بر خروج نقدينگي از بازار سهام 
است. اين فروش به قدري افزايش كه رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس نيز به اين موضوع اعتراض كرده و گفته 
كه بازار سرمايه بيش از اين كشش عرضه اوراق را ندارد و 
دولت بايد جلوي عرضه بيش ازحد اوراق قرضه را بگيرد. 
طي روزهاي اخير ميزان فروش اوراق هاي مختلف در بازار 
از م��رز 40 هزار ميليارد تومان عبور كرد و طبق معمول 
معامالت خ��رد نيز اغلب نقش خارج كردن نقدينگي را 
بر عهده داشتند. در اين با افزايش ميزان عرضه اوراق در 
بازار سهام، نرخ سود بين بانكي نيز مجدداً روند صعودي به 
خود گرفت و بر اساس آمارها پايان هفته پيش به محدوده 
19/86 درصد رس��يد. به تعداد اندكي از كارشناس��ان 
اقتصادي رش��د عرضه اوراق بدهي و افزايش نرخ بهره 
اسمي اثري بر روي نوع مسير سرمايه گذاري ندارد اما؛ 
بازبيني روند معامالت نشان مي دهد كه حجم و ارزش 
معامالت در بازار س��رمايه با رشد نرخ بهره طي ماه هاي 
گذشته و تقويت بازار بدهي، با افت قابل مالحظه اي روبرو 
بوده است. در معامالت روز گذشته بيش از پنج ميليارد و 
1۵۵ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳8 
هزار و 106 ميليارد ريال دادوستد شد و سهم معامالت 
خرد از بازار چيزي در حدود ۳ هزار و 720 ميليارد بود و 
مي توان گفت طي سه روز گذشته تنها يك تازي اوراق 
دولتي را ب��راي جذب نقدينگي مي بينيم كه با توجه به 
خزانه خالي دولت اين امر از ابتداي شروع دولت سيزدهم 
آغازش��ده و همچنان ادامه دارد. بر اس��اس آمارها طي 
شش ماهه نخست سال جاري، 1۳۳ هزار ميليارد تومان 
از طريق عرضه اوراق در بازار سرمايه تأمين مالي صورت 
گرفته كه رشد ۳6 هزار ميليارد توماني معادل ۳7/11 
درصدي نس��بت به مدت مشابه س��ال 1۳99 را نشان 
مي دهد. در همين حال طي شهريورماه نيز 6۵/۳ هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي منتشرشده كه 97/4 درصد 
آن س��هم اوراق دولتي و 2/6 درصد سهم اوراق شركتي 
بوده است. اين روند همچنين طي مهرماه نيز تداوم داشته 

و حجم زيادي از نقدينگي بازار سرمايه را ربوده است.

    افزايش فشار دولت بر بورس
 محمدرض��ا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس بابيان اينكه بازار كشش عرضه اين حجم از اوراق 
قرضه را ندارد، مي گويد: اولين اقدام دولت در مديريت بازار 
بورس بايد جلوگيري از عرضه بيش ازحد اوراق قرضه دولتي 
باشد. بازار سرمايه بايد به صورت حرفه اي و منطقي اداره 
شود. تصميمات دولت سيزدهم در مديريت بازار سرمايه 
بايد كارشناسي شده و علمي باشد. وي توضيح مي دهد: 
بازار سرمايه فقط محل تأمين مالي دولت نيست و متعلق 
به همه بنگاه هاي اقتصادي است اگر حضور دولت در اين 

حوزه انحصاري باشد در بازار بورس تحولي ايجاد نمي شود. 
در همين حال مجتبي توانگر نماينده تهران در مجلس 
يازدهم با انتشار تصويري از وضعيت راكد بازار در روز 
گذشته خطاب به رييس سازمان بورس، نوشت: رييس 
محترم و جديد سازمان بورس؛ امروز بيش از ۳۵ هزار 
ميليارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسيخته 
اوراق دولتي باعث نابودي سرمايه مردم در بورس شده 

است. هزينه هاي دولت را از جيب مردم تأمين نكنيد.

     جبران كسري بودجه
رضا جعفري، كارشناس بازار سهام در خصوص فروش 
اوراق در بازار نوشت: با تغيير دولت، تالش ها براي جبران 
كسري بودجه از مس��يرهاي ديگر جدي تر شد. فروش 
اوراق بدهي كه در ماه هاي نخست سال كمتر از پيش بيني 
بودجه انجام ش��ده بود، با افزايش مواجه شد. بااين حال 
تقريبًا مشخص اس��ت كه بازار سرمايه كشور كه دو بال 
بازار س��هام و بازار بدهي را دارد، نمي تواند هم زمان با دو 
وزنه سنگين به مسير ادامه دهد. چندي پيش خاندوزي، 
وزير اقتصاد در توئيتي اعالم كرد كه در مهرماه دولت هيچ 
عرضه اوراق بدهي نداشته است ولي در عمل به داليلي كه 
شرح آن در اين مجال نمي گنجد، حجم معامالت اوراق 
بدهي در فرابورس افزايش يافته است. اين افزايش حجم 
معامالت اوراق بدهي عماًل موجب افت معامالت سهام 
در بورس شده است. به طور مشخص ما در دوراهي قرار 
داريم كه ممكن ترين مسير براي جبران كسري بودجه 
تا پايان س��ال، فروش اوراق بدهي است. ساير درآمدها 
در كوتاه مدت قابليت افزايش ندارد و ممكن اس��ت در 
بودجه سال آينده بتوان به تدريج با اقداماتي كه وزارت 

اقتصاد در تعيين پايه هاي مالياتي جديد و مولدسازي 
دارايي هاي دول��ت انجام مي دهد يا اميد به فروش نفت 
بيش��تر و تداوم روند افزايش قيمت جهاني نفت به تراز 
شدن بودجه اميدوار بود ولي در كوتاه مدت نمي توان به 
جايگزيني جز اوراق بدهي فكر كرد وگرنه مسير استقراض 
چه به صورت مستقيم از بانك مركزي و چه به گونه اي كه 
همتي رييس كل اسبق بانك مركزي مدعي شده است 
به صورت غيرمستقيم و با فشار به بانك ها منجر به رشد 

بيشتر نقدينگي و تورم سنگين تر خواهد شد.
اين مسير طبيعتا تاثير خود را بر بورس خواهد گذاشت. 
نمي توان انتظار داشت كه بازار سرمايه كشور هم زمان 
بتواند هم اوراق بدهي بيش��تر را هضم كند و هم بارونق 
دادن به بازار سهام، روند حركت بورس را صعودي كند. 
در اين دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بين بد و بدتر 
مواجه هستيم. اين انتخاب بين دو گزينه است: نخست، 
تداوم كسري بودجه، استقراض بيشتر، تورم سنگين تر 
و درنتيجه فشار بيشتر به 8۵ ميليون ايراني و در مقابل 
صعود بيشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامداراني كه 
البته از جهاتي ديگر از رشد تورم متضرر مي شوند. دوم، 
كاهش كس��ري بودجه و ركود در بازار سهام ولي مهار 
تدريجي تورم و كاهش فشار سنگين تورم موجود كه بر 
دوش 8۵ ميليون ايراني سنگيني مي كند. واضح است 

كه مي توان از مسيرهاي ديگر به فكر رونق بورس بود.

     برنامه ها به گونه اي ديگر محقق شد
در همين حال بررس��ي روند نرخ بهره بين بانكي طي 
ماه هاي اخير نش��ان مي دهد اگرچ��ه اين نرخ تا نيمه 
ماه پنجم س��ال جاري عمومًا كاهشي بوده است اما از 

ابتداي هفته سوم مردادماه بدين سو در مسير صعودي 
قرارگرفته و از 18/8 درصد در پايان هفته دوم مرداد به 

19/86 درصد در پايان مهرماه رسيده است.
اين روند افزايشي توانسته است همگام با ديگر متغيرهاي 
اثرگذار بر بازار سرمايه اعم از ابهامات سياسي بر سر برجام، 
عدم اعالم سياس��ت هاي دولت جديد درزمينه اقتصاد، 
نوس��انات هيجاني نرخ ارز، فشار بحران انرژي بر صنايع 
و ديگر موارد، بازار سرمايه را با چالش جدي مواجه كند. 
ارزش معامالت بازار سرمايه طي دو ماه شهريور و مهر در 
مسير كاهشي قرار داش��ته و بازار به طور روزانه با خروج 
نقدينگي حقيقي ها مواجه بوده اس��ت. در همين حال 
بررسي ها حاكي از ورود ادامه دار نقدينگي به صندوق هاي 
با درآمد ثابت با نرخ سود تضميني و كم ريسكي است كه 
عمومًا از سرمايه گذاري در بازار بدهي و سپرده هاي بانكي 
حاصل مي شود. اين روند در حالي طي مي شود كه دولت 
كنوني با ادعاي حمايت از بازار س��رمايه روي كار آمده و 
وزير اقتصاد آن نيز همواره از منتقدان سياست هاي دولت 
پيشين در حوزه بازار سرمايه بوده است! بااين حال اما به 
نظر مي رس��د دولت كه اكنون با كسري بودجه هنگفت 
بي��ش از ۳00 هزار ميليارد توماني و ت��داوم تحريم ها و 
مسدود بودن راه هاي تجاري روبرو است عطاي عمل به 
وعده ها را به لقاي آن بخشيده و بر تأمين مالي هزينه ها از 
آسان ترين راه ممكن تمركز كرده و بازار بدهي را به بازار 
سرمايه ترجيح داده است. بر همين اساس، سرمايه گذاران 
بازار سرمايه نيز يا به سمت بازار بدهي با ريسك كمتر و 
سود تضميني حركت كرده اند يا همچنان دست به عصا 
حركت مي كنند و در انتظار كاهش فشار دولت به اين بازار 

و بازگشت بورس به مسير واقعي خود هستند.
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فرصت هاي ازدست رفته 
سرمايه گذاري در ايران

 عامل اصلي توضيح دهنده رش��د اقتصادي بلندمدت 
در ايران عامل انباشت دارايي ثابت بوده است. از طرف 
ديگر، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران 
از سال 8۵ به طور محسوسي رو به كاهش نهاده است. 
اين كاهش در بخش تشكيل س��رمايه ماشين آالت و 
تجهيزات بسيار آشكارتر اس��ت. از سال 1۳90 به بعد، 
در اغلب سال ها رشد تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد 
ايران منفي بوده و ميزان واقعي تشكيل سرمايه هر سال 
از سال قبل كمتر بوده است. اين روند به حدي رسيده 
است كه مقدار مطلق تشكيل سرمايه ثابت اقتصاد ايران 
در سال 1۳99 »به قيمت هاي ثابت«، كمترين مقدار 
سرمايه گذاري طي دو دهه گذشته بوده است. به  عنوان 
يك شاخص، نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به 
توليد ناخالص داخلي كه در س��ال 1۳88 بيش از ۳1 
درصد بود، با طي يك روند كاهشي به كمتر از 20 درصد 
رسيده است. كاهش نرخ سرمايه گذاري، نه  تنها موجب 
مي شود ظرفيت جديد براي رشد اقتصادي فراهم نشود 
بلكه حتي ممكن است به آس��تانه اي برسد كه حتي 
ظرفيت  هاي مولد فعلي نيز دچار استهالك و فروسايي 
شود. س��االنه به طور ميانگين رقمي حدود 4.۵ درصد 
ارزش موجودي سرمايه ثابت در اقتصاد ايران مستهلك 
مي شود. بنابراين الزم است هر سال به ميزاني تشكيل 
سرمايه جديد انجام شود تا  نه  تنها استهالك دارايي  هاي 
موجود جبران شود بلكه ظرفيت جديد براي افزايش 
توليد ناخالص داخلي نيز ايجاد ش��ود. در بيش از يك 
دهه اخير، اتفاق بسيار نادري در اقتصاد ايران رخ داده 
اس��ت به طوري كه روند نزولي س��رمايه گذاري جديد 
مستمر تداوم يافته و به مرزي رسيده كه سرمايه گذاري 
ساالنه جديد از مقدار اس��تهالك دارايي هاي موجود 
كمتر شده اس��ت. براساس آمارهاي منتشرشده، طي 
4 سال گذشته از ميزان خالص دارايي هاي سرمايه اي 
كشور كاسته شده است. يعني روند مسير توسعه كشور 
داراي استراتژي و هدفگذاري و سازوكار و شرايط و افق 
روشني نيست. جمع  بندي مطالب فوق به اين معني 
اس��ت كه اقتصاد ايران با استهالك ظرفيت هاي رشد 
مواجه شده است. اين مساله عوارضي مانند كاهش درآمد 
سرانه، كاهش پس انداز ملي، كاهش ظرفيت و اثرگذاري 
دولت، واگرايي اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان 
و در نهايت كاهش رفاه ملي را به دنبال دارد. براي اينكه 
ابعاد موضوع كمي آش��كارتر شود، محاسبات ساده اي 
صورت گرفته است. روند تشكيل سرمايه از ميانه دهه 
80 به بعد، از روند بلندمدت آن منحرف شده است. اگر 
فرض كنيم روند تشكيل س��رمايه در اقتصاد ايران، از 
سال 1۳8۵ تا  پايان 1۳99 تغيير نكرده بود و مطابق با 
ميانگين عملكرد سال هاي 1۳70 تا  1۳8۵ تداوم يافته 
بود، براساس نتا يج محاسبات، شكاف سرمايه گذاري 
بين ف��روض فوق و عملكرد فعلي، ب��ه ارزش جاري به 
رقمي حدود 11ميليون ميليارد تومان بالغ مي ش��د. 
به بيان ساده تر، در اثر انحراف از مسير بلندمدت، طي 
1۵ سال گذش��ته در ابعاد 12 ميليون ميليارد تومان 
سرمايه گذاري ثابت از آن مقداري كه بايد، كمتر انجام 
شده است. ابعاد سرمايه گذاري از دست  رفته در مقايسه 
با ساير شاخص هاي اقتصاد ايران از قبيل ظرفيت بودجه 
عمران��ي دولت، مقدار كل س��پرده هاي بانكي، ميزان 
كل سرمايه گذاري بخش خصوصي و نظاير آن، بسيار 
بزرگ اس��ت. اين موضوع، دش��واري بازگشت به روند 
بلندمدت را نشان مي دهد. اگر طي 1۵ سال گذشته، روند 
سرمايه گذاري در كشور مانند دهه 70 و نيمه نخست 80 
ادامه يافته بود، در پايان سال 1۳99، مقدار توليد ناخالص 
داخلي سرانه كشور حدود 61 درصد از ميزان فعلي بيشتر 
مي شد. اين محاسبات، بيانگر فرصت هاي ازدست رفته 
سرمايه گذاري و درآمد ازدست  رفته اقتصاد در باتالق 
چرخه باطل توسعه نيافتگي طي 1۵سال گذشته است.

دليل سرخ پوشي  بازار چيست؟
نمادهاي موجود در بازار كه ازنظر بنيادي وضعيت خوبي 
دارند محكوم  به رشد طي مدتي نزديك هستند چراكه 
اين نمادها داراي P/E هايي پايين هستند كه نه تنها در 
صنعت خود بلكه در كل بازار اين اعداد ممكن است ديگر 
تكرار نشوند اما بحث اصلي كه بايد به اين بازار براي رشد 
كمك كند موضوع اعتماد مردم و فعالين اين بازار به بازار 
است كه باعث شده س��رمايه گذاران ريسك را در بازار 
احساس كنند و براي سرمايه گذاري در اين بازار بااحتياط 
بيشتري عمل كنند. عدم فعاليت س��رمايه گذاران و 
فعالين بازار را با بررسي ارزش معامالت مي توان به وضوح 
حس كرد. همانطور كه امروز ني��ز ارزش معامالت در 
بازار بورس اوراق بهادار تهران عددي نزديك به 4 هزار 
ميليارد تومان بود كه نسبت كل بازار عدد بسيار ناچيزي 
به حس��اب مي آيد. برخي افراد نسبت به صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اين بازار انتقاد دارن��د كه چرا اين 
صندوق ها به رشد بازار كمك نمي كنند بايد در اين رابطه 
به اين موضوع اشاره كنم كه صندوق هاي سرمايه گذاري 
هم سعي مي كنند كه براي سرمايه گذاران و دارندگان 
واحدهاي صندوق سود به دست آورند و در شرايطي كه 
بازار داراي ريسك باشد نمي توانند با سرمايه ديگران اقدام 
به سرمايه گذاري كنند؛ و عمدتاً سعي مي كنند وظايف 
خود را به خوبي انجام دهند و اين انتقاد كه صندوق ها چرا 
به رشد بازار كمك نمي كنند خواسته اي منطقي نيست 
و بايد به منافع سرمايه گذاران اين صندوق ها هم توجه 
كافي ش��ود.  اما معامالت در بازار فرابورس هم مقداري 
عجيب به نظر مي رس��د. ارزش معامالت امروز در بازار 
فرابورس مرب��وط به معامالت ع��ادي چيزي نزديك 
به 1800 ميليارد تومان بود كه عدد بس��يار كوچكي 
براي اين بازار به حس��اب مي آيد؛ اما در مورد معامالت 
اوراق درآمد ثابت كه بخ��ش عمده اي از معامالت اين 
بازار را تش��كيل داده بود بايد به اين موضوع اشاره كنم 
درصورتي كه نرخ بهره اوراق درآمد ثابت به نوعي باشد 
كه بخواهد رقيبي براي بازار سرمايه باشد قطعاً مي تواند 
باعث افزايش ريسك سرمايه گذاري در اين بازار شود. 
اميد است با مديريت درست بازار اوراق درآمد ثابت، نرخ 
بهره بين بانكي و بازار پول بتوانيم شاهد روزهاي بهتري 

براي بازار باشيم.

انجام عمليات بازار باز
در فرابورس

ندا بش��يري، سرپرست معاونت توس��عه كسب وكار 
فرابورس ايران گفت: امروز بانك مركزي و بانك هاي 
تجاري در قال��ب اجراي عملي��ات بازار ب��از اقدام به 
خريدوفروش اوراق مالي اسالمي كردند كه ارزش اين 
معامالت نزديك به ۳7 هزار ميلي��ارد تومان بود. اين 
مسوول بيان اينكه انجام عمليات بازار باز بانك مركزي 
به معني فروش اوراق توس��ط دولت در بازار س��رمايه 
نيست و اين دو موضوع مس��تقل از يكديگر هستند، 
تصريح كرد: از انتهاي شهريورماه تاكنون دولت حتي 
يك ريال نيز اوراق مالي اسالمي در بازار سرمايه نفروخته 
است و افزايش ارزش معامالت در برخي روزها مربوط 
به اجراي عمليات بازار باز بوده است. وي با اشاره به اينكه 
بانك مركزي باهدف مديريت نرخ س��ود بين بانكي از 
توافق بازخريد اسالمي در عمليات بازار باز و اعتبار گيري 
قاعده مند به��ره مي برد، اظهار داش��ت: عمليات بازار 
باز يعني مديريت ميزان پول موجود در بانك ها براي 
مديريت نرخ سود در بازار چون تمام بانك ها مي توانند 
اين گروه از اوراق بهادار را بخرند يا در صورت نياز اوراق 
تحت تملك خود را بدون محدوديت بفروشند و ازاين رو 
به آن »بازار باز« گفته مي ش��ود. به گفته سرپرس��ت 
معاونت توسعه كسب وكار فرابورس ايران، در قرارداد 
بازخريد اس��المي، بانك ها براي دريافت اعتبار، اوراق 
بدهي در تملك خود را به بانك  مركزي در نماد 4 اوراق 
در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس منتقل كرده و در 
سررسيد توافق، اين اوراق توسط بانك بازخريد شده و 
بار ديگر دارايي اوراق به كد بانك هاي دريافت كننده از 
طريق معامله در همان نماد بازمي گردد. بشيري درباره 
اعتبار گي��ري قاعده مند نيز گفت: از نيمه دوم س��ال 
1۳99، بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي مي توانند 
در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبار گيري قاعده مند 
يعني دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي مشروط به 
در اختيار داشتن اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق 
بازخريد با نرخ سود سقف داالن استفاده كنند. سرپرست 
معاونت توسعه كسب وكار فرابورس بابيان اينكه روز 
جاري ني��ز در انجام عمليات بازار باز بانك مركزي اين 
بانك سهم 80.4 درصدي در سمت خريد به ميزان ۳0 
هزار ميليارد تومان و 18.7 درصدي در سمت فروش 
اوراق مالي اس��المي داشت، اظهار داشت: بانك ها نيز 
خريدار حدود 7 هزار ميليارد تومان از اين اوراق به ميزان 
18.7 درصد بودند. بشيري بابيان اينكه انجام عمليات 
بازار باز بانك مركزي به معني فروش اوراق توسط دولت 
در بازار سرمايه نيست و اين دو موضوع مستقل از يكديگر 
هستند، خاطرنشان كرد: از انتهاي شهريورماه تاكنون 
دولت حتي يك ريال نيز اوراق مالي اس��المي در بازار 
سرمايه نفروخته اس��ت و افزايش ارزش معامالت در 
برخي روزها مربوط به اجراي عمليات بازار باز بوده است. 
سرپرست معاونت توسعه كسب وكار فرابورس با تأكيد 
بر اينكه انجام معامالت در عمليات بازار باز به عنوان 
يك سياست متعارف پولي است و به بازار پول تعلق 
داشته و اثر منفي در ميزان منابع موجود در بازار سهام 
ندارد، يادآور شد: ازآنجاكه بر اساس قوانين معامالت 
بازارهاي مالي اسالمي بايد مالكيت اوراق منتقل شود، 
اين روند در بستر بازار سرمايه انجام و ارزش معامالت 

آن در سايت TSETMC ثبت مي شود.

صادرات مس از بورس كاال
محمودرضا الهي فرد، مديرعامل شركت سي ولكس 
به عنوان كارگزار عرضه كننده م��س كاتد در رينگ 
صادراتي بورس كاال پ گفت: امروز چهارشنبه براي 
نخس��تين بار ٢٠٠٠ تن محصول مس كاتد توليدي 
شركت ملي صنايع مس ايران در تاالر صادراتي بورس 
كاالي ايران عرضه مي ش��ود. وي در تش��ريح مزاياي 
عرض��ه مس در رين��گ صادراتي ب��ورس كاال گفت: 
شركت ها زماني كه خودشان مزايده برگزار مي كنند 
از تعداد محدودي متقاضي اس��تعالم قيمت صورت 
مي گيرد اما عرضه در بورس، محدوديتي براي حضور 
متقاضيان ندارد و در صورت موافقت شرايط فروشنده 
امكان خريد فراهم است؛ لذا به لحاظ خريداران دامنه 
حضور گس��ترده تر اس��ت. از ديگر مزاياي حضور در 
بورس كاال ش��فافيت در معامالت و كاهش ريس��ك 
نكول است و چون ش��رايط يكساني براي افراد وجود 
دارد ازاين رو معامالت در فضايي شفاف و رقابتي رقم 
مي خورد. الهي فرد در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود به شرايط تحريم نيز اشاره داشت و گفت: رينگ 
صادراتي بورس كاال براي ش��ركت هاي عرضه كننده 
فضاي خوبي را فراهم مي كند تا اطمينان حاصل نمايد 
كه با فروش محصول صادراتي مبلغ معامالت را تسويه 
كرده و چنانچه مشكلي در بحث صادرات اتفاق بيافتد 
مس��ووليت آن بر عهده خريدار است كه البته افرادي 
كه براي خريد اعالم حض��ور مي كنند قطعًا راهكار و 
روش هاي صادرات را بررسي كرده و توانمندي اين امر 
را دارا هستند. مديرعامل كارگزاري سي ولكس ضمن 
اشاره به عرضه هاي آلومينيوم صادراتي در تاالر كيش 
نيز گفت: عرضه موفقيت آمي��ز آلومينيوم در رينگ 
صادراتي با توجه ب��ه آنكه مجتمع صنايع آلومينيوم 
جنوب در منطقه ويژه اقتصادي واقع ش��ده، شرايط 
آسان تري را براي متقاضيان فراهم كرد و تسويه آنها 
نيز سهل تر بوده است. در اين ميان درصورتي كه فردا 
عرضه مس كاتد هم با استقبال خريداران مواجه شود 
رغبت س��اير ش��ركت ها و همين طور كاالهاي ديگر 
براي حضور در رينگ صادراتي را به همراه خواهد شد 
و چه بسا فوالدي ها و پتروشيمي براي عرضه تشويق 
شده يا عرضه هاي خود را افزايش دهند. وي در پايان 
اظهار داشت: اگر ايران بتواند با محوريت رينگ صادراتي 
بورس كاال به توس��عه صادرات كاالهايي كه در توليد 
آنها داراي مزيت اس��ت اقدام كن��د، قطب مبادالت و 
قيمت هاي منطقه اي مي شود؛ البته اين موضوع زماني 
به طور كامل محقق مي ش��ود كه ش��رايط به گونه اي 
تسهيل شود كه نقل و انتقاالت مالي و مراودات تجاري 
به راحتي انجام ش��ود تا ايران از مس��ير بورس كاال در 

برخي اقالم، مرجع تعيين قيمت به شمار رود. 

»تعادل«عرضههاياوراقدولتيدربازارسرمايهرابازبينيميكند

سركوب بورس باعرضه بيشتر

خروج ادامه دار نقدينگي از بازار سرمايه
شاخص كل بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني 
سه شنبه، چهارم آبان ماه با ۳۳6 واحد افزايش در جايگاه 
يك ميليون و ۳84 هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از پنج ميليارد و 1۵۵ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۳8 هزار و 106 ميليارد ريال دادوستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه  هزار و 6۳2 واحد 
كاهش به ۳76 هزار و ۵26 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با 2 هزار و 289 واحد افت به 2۳7 هزار و ۳۳۵ واحد رسيد. 
ش��اخص بازار اول 467 واحد افزايش و شاخص بازار دوم 
19 واحد كاهش داشت. بيشترين تزريق پول حقوقي به 
بورس و فرابورس در س��ه گروه »محصوالت شيميايي«، 
»فلزات اساسي« و »بانك ها و موسس��ات اعتباري« رقم 
خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »بيمه و صندوق 
بازنشستگي« و »رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »وپارس«، »شفن« و »شاراك« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 

دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »اتكاي«، »شپديس« 
و »رانفور« معط��وف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با يك هزار 
و ۵1 واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با 69۵ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با 6۵9 واحد، معدني 
و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با ۵68 واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با 47۵ واحد، شركت 
سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با ۳60 واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »ش��تران« با 229 واحد و بورس كاالي 
ايران با نماد »كاال« با 212 واحد تأثير مثبت بر ش��اخص 
بورس داشتند. در مقابل پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« 
با 47۵ واحد، پتروش��يمي خارك با نماد »ش��خارك« با 
44۵ واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 441 واحد، 
پتروشيمي شازند با نماد »ش��اراك« با ۳87 واحد، بانك 
پاسارگاد با نماد »وپاسار« با ۳4۳ واحد، مخابرات ايران با نماد 
»اخابر« با 270 واحد، شركت سرمايه گذاري ملي ايران با 

نماد »ونيكي« با 22۳ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با 200 واحد و بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« 
با 127 واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. 
بر پايه اين گزارش، طي روز سه شنبه پارس فوالد سبزوار با 
نماد »فسبزوار«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »ف��والد«، آريان كيميا تك با نماد 
»كيميا تك«، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، 
ايران خودرو با نماد »خ��ودرو« و ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« در نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه 
شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه 16۳  ميليون و 622 هزار برگه 
سهم به ارزش چهار  هزار و 699 ميليارد ريال دادوستد شد.

    تغيير وضعيت شاخص فرابورس
طي روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از پنج واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و 671 واحد ثابت 

ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 821 ميليون برگه 
سهم به ارزش ۳2 هزار و ۵89 ميليارد ريال دادوستد شد.

در اين روز شركت پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، فرابورس 
ايران با نماد »فرابورس«، ف��والد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، پااليش 
نفت الوان با نماد »شاوان«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، بيمه اتكايي ايرانيان 
با نماد »اتكاي« و ريل پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين« تأثير 
مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. همچنين صنعتي 
مينو با نماد »غصينو«، توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، صنايع ماديران با نماد »ماديرا«، مديريت انرژي 
تابان هور با نماد »وهور«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان 
با نماد »ومهان«، توليد برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا« 
و بهمن ديزل با نماد »خديزل« و توزيع دارو پخش با نماد 
»دتوزيع« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

دولتازابتدايمهراوراقينفروختهاست
امير هاموني، مديرعامل شركت فرابورس ايران اظهار داشت: 
بازار س��رمايه طي اين مدت شاهد نوس��اناتي بوده است؛ 
افرادي كه بهمن 99 در بازار سرمايه، سرمايه گذاري كردند 
تا االن بازدهي خوبي را مي توانستند كسب كنند، حتي تا 
اينجا كه شاخص فرابورس ايران پيك تاريخي خودش را 
لمس كرد و اين خبر خوبي براي عموم سرمايه گذاران است.

هاموني ادام��ه داد: به لح��اظ متغيرهاي بني��ادي بازار، 
فروش شركت ها در ش��ش ماهه اول سال 1400 نسبت 
به شش ماهه ابتدايي سال 99 رشد 82 درصدي را داشته 
است و سود خالص شركت ها در شش ماهه ابتدايي سال 
1400 افزايش 72 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه 
كرده كه نشان دهنده اين است كه رفتاري كه در بازار شاهد 
آن هستيم، رفتار ناش��ي از هيجان است. وي خاطرنشان 
كرد: يك ش��بهه اي كه در اين روزها ايجادش��ده موضوع 
فروش صكوك به ويژه از سمت دولت است كه اين تحليل، 
اشتباه اس��ت. وي تصريح كرد: دولت از ابتداي مهرماه تا 
االن هيچ گون��ه اوراقي را نفروخته اس��ت و صرفًا اين آمار 
نشان مي دهد كه آمار عمليات بازار باز است كه يك مفهوم 
جديدي اس��ت كه سال گذش��ته به بازار ارايه شد و بانك 

مركزي با بانك ها در تابلوي فرابورس خريدوفروش اوراق 
را انجام مي دهند و در نرخ هاي سياستي كه بانك مركزي 
دارد سعي در كنترل نرخ آن در بازار ثانويه دارد؛ بانك مركزي 
طرف حس��اب دولت در بازار اوليه نشده است. مديرعامل 

فرابورس گفت: در بازار اوليه صرفًا دولت فروش��نده است 
و بانك ها و صندوق ها خريداري مي كنند و صرفاً معامالت 
ثانويه كه بين بانك ه��ا و بانك مركزي و صندوق ها انجام 
مي شود كه آمار امروز ۳7 هزار ميليارد تومان معامله بوده كه 

۳0 هزار ميليارد تومان آن؛ آمار بانك مركزي بوده و مابقي را 
بانك ها انجام داده اند؛ بنابراين تحليل هايي كه در بازار مطرح 
مي شود ناصحيح است و از سرمايه گذاران و مردم خواهش 
مي كنم به آمار جزئي تر كه در سايت مديريت فناوري بورس 
و سايت فرابورس، روزانه مراجعه كنند و آمار دقيق فروش 
اوراق دولت را بررسي كنند. هاموني افزود: نرخ در بازار هم 
آن چنان تحت تأثير قرار نگرفته كه ب��ا فروش اوراق؛ نرخ 
جابه جاشده باشد، اما نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت حدود 
22 درصد اس��ت. وي گفت: به لحاظ تحليل هاي بنيادي 
كه در بازار ازجمله فروش، س��ود شركت ها، شاخص هاي 
عملكردي و متغيرهاي كالن كااليي هست افزايشي بوده 
است كه در تحليل هاي بنيادي نقش مهمي دارد. هاموني 
درباره بازارگردان ها هم افزود: يك دس��تورالعمل جديد 
بازارگرداني مصوب س��ازمان ش��د كه در نوع خود به نقد 
شوندگي كمك مي كند و دست بازار گردان و فعاالن بازار 
در اين دس��تورالعمل بازتر است كه به كشف قيمت و نقد 
شوندگي بهتر كمك كند. وي خاطرنشان كرد: تحليلگران؛ 
صكوك و فروش اوراق توس��ط دولت را از عمليات بازار 

باز در بازار سرمايه جدا كنند و اين تحليل مهمي است.



گروه راه و شهرسازي|
 »نقض مصوبه مديريت تعارض منافع در ش��هرداري 
تهران« مبن��ي بر ممنوعيت به كارگيري بس��تگان، 
مهم ترين خطايي است كه به زعم كارشناسان مستقل 
و افكار عمومي از سوي عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
س��رزده اس��ت.چرا كه او در حكمي حسين حيدري 
)داماد خود( را به عنوان مشاور و دستيار ويژه شهردار 
در حوزه هوشمندسازي، فناوري هاي نوين و نوآوري 
ش��هري منصوب كرد. با اين حال، به نظر مي رسد، از 
نقض قانون كه بگذريم، در فقره انتصاب داماد به عنوان 
مشاور و دستيار ويژه شهردار، نقض قول و وعده از سوي 
زاكاني نيز صورت گرفته است. او در مناظرات انتخاباتي 
در واكنش و كنايه به دولت روحاني گفته بود كه »اگر 
رييس جمهور شوم، از هيچ يك از اقوام و فاميل هايم در 
مناصب استفاده نمي كنم و بستگان خود را بر سر كار 
نمي آورم.« انتصاب اقوام و افراد فاميل اما تنها منحصر به 
حسن روحاني يا عليرضا زاكاني نيست و طي دهه هاي 
اخير همواره افكار عمومي ش��اهد چنين رويه هايي 
بوده و از همين رو اصطالحات »فاميل بازي« و »پارتي 
بازي« در ادبيات مردم كوچه و خيابان، بسيار رايج است. 
از همين رو، طي سال هاي اخير، مراجع قانون گذاري 
در كشور و از جمله شوراي شهر تهران )در دور پنجم( 
كه به عنوان پارلمان شهري پايتخت شناخته مي شود، 
مصوبه اي را با هدف ممانعت از چنين پديده زيان باري 
وضع كرد و به نظر مي رس��د، ش��هردار كنوني تهران 

نخستين ناقض اين مصوبه باشد. 

پاسخزاكانيبهاعتراضها
زاكاني اما در واكنش ب��ه اعتراض هاي صورت گرفته 
كاربران ش��بكه هاي مجازي، در صفحه توييتر خود 
نوش��ت: »جهت پاس��خگويي خدمت عزيزان، آقاي 
مهندس حيدري هيچ رابطه استخدامي با شهرداري و 
دريافتي از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش 
علمي ايشان درحوزه هوشمندسازي تهران استفاده 
خواهم كرد. اين امر غيرقانوني نبوده و اين حكم صرفا 
براي اشراف و نظارت دقيق بنده از طريق ايشان در اين 
پروژه مهم صادر شده اس��ت.« اين در حالي است كه 
زاكاني شهردار تهران هفته گذشته جذب هر نيروي 
جديدي در ش��هرداري تهران را ممنوع كرده بود و در 
بخشنامه اي كه ابالغ كرده بود، آورده بود كه »جذب 
و به كارگيري نيروي انساني جديد تحت هر عنوان و با 
هر نوع وضعيت استخدامي اعم از تمام وقت، نيمه وقت 

و پاره وق��ت، پيمانكاري، ش��ركتي، مش��اوره اي، حق 
الزحمه اي، ساعتي و پروژه اي و حتي انجام خدمت به طور 

رايگان يا افتخاري در شهرداري تهران ممنوع است.« 

چمران:درجرياننبودم؛براساسنسبت
نبوده!

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه 
جلسه ديروز شوراي شهر تهران در واكنش به انتصاب 
يكي از بستگان زاكاني به سمت مشاور ويژه شهردار 
گفت: من در جريان نبودم اما شنيدم و مي پرسم ببينم 
از چه قرار است.گويا براساس نسبت و اين چيزها نبوده 
اما سوال مي پرسم. وي افزود: اگر يك نفر از نزديكان 
باشد هم مي تواند جايگاه داشته باشد به شرط اينكه 
توان و قابليت پذيرش انتصابات را داشته باشد. چمران 
تاكيد كرد: شورا در انتصابات نبايد دخالت داشته باشد. 
چرا كه ش��هردار را انتخاب مي كند و مسووليت آن با 

شهردار است. من در دوره هاي قبل حتي يك نفر را هم 
انتخاب نكرده بودم. چرا كه مسووليت با خود شهردار 
است. نظارت بحث ديگري است اما اينكه در انتصابات 
بخواهند دخالت كنند خالف اس��ت و نبايد دخالت 
كنند. او ادامه داد: بحث مشورت مساله ديگري است و 
با عده اي از اعضا مشورت هايي به طور كلي مي شود اما 

اينكه فردي را بگذارند تخلف است.

تعارضمنافعباانتصابنزديكانفرقدارد!
چمران همچنين در واكنش به اينكه براساس مصوبه 
تعارض منافع مديران ش��هرداري حق ندارند از بين 
بستگان خود انتصاب انجام دهند اظهار كرد: تعارض 
منافع با انتصاب نزديكان فرق دارد. چمران در پاسخ به 
اينكه اگر آقاي شهردار يكي از بستگان خود را در سمتي 
منصوب كنند شما با آن مخالفت مي كنيد، اظهار كرد: 
بحث مخالفت نيست و بحث قانون است و هرچه كه 

قانون اس��ت بايد اجرا ش��ود. قطعا آقاي شهردار نيز 
چنين چيزي را مي پذيرند. رييس شوراي شهر تهران 
در واكنش به اينكه اگر يك نفر انتخاب شد و با توجه به 
واكنش هاي رسانه ها و فضاي جامعه جايگاه نداشت چه 
مي شود، اظهار كرد: اين بستگي به نظر فردي دارد كه 
انتصاب مي كند. هر انتصابي يكسري موافق و مخالف 
دارد. اما اگر در انجام كار توانايي الزم وجود نداش��ت 
شورا مي تواند از جايگاه قانوني خود ورود كند و سوال 
بپرسد و تذكر دهد و اين موارد از اختيارات شورا است. 

راهكاراستعفاپيشرويحيدري
در شرايطي كه به نظر مي رسد، زاكاني روي انتصاب 
غيرقانوني خود اصرار دارد و رييس و اعضاي شوراي 
شهر هم احتماال ناگزير از پذيرش آن هستند، صرفا 
يك راه��كار باقي مي مان��د. راهكاري ك��ه كامبيز 
مهدي زاده، داماد حس��ن روحاني به تاريخ 26 آذر 
سال 1397 برگزيد و از معاونت وزير صنعت، معدن و 
تجارت و رياست سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني استعفا كرد. حاال به نظر مي رسد، تنها راهكار 
پيش روي حيدري، استعفا از سمت مشاور و دستيار 
ويژه شهرداري باشد. شايد چنين استعفايي، قدري 
از اث��رات منفي اين انتصاب بكاه��د و از ذهن افكار 

عمومي زدوده شود.

واكنشبهواكنشزاكاني!
زاكاني در توضيحات خود به دو مس��اله »استخدام« 
و »دريافت��ي« اش��اره و اعالم كرده اس��ت كه »آقاي 
مهندس حيدري هيچ رابطه استخدامي با شهرداري 
و دريافتي از آن نخواهد داش��ت«. ج��دا از اينكه او به 
مساله شايسته بودن يا نبودن مهندس حيدري اشاره 
نكرده اس��ت، اما با فرض صحت اين سه مورد، يعني 
عدم رابطه استخدامي، عدم دريافت حقوق و پاداش، و 
شايسته ترين فرد در حوزه تخصصي مورد نظر در ميان 
جوانان تهران، باز همچنان مساله از ديد افكار عمومي 
اشكال دارد. اميرحسين ثابتي فعال سياسي اصولگرا به 
خوبي اين اشكال را در توييتر نوشته است: »شناختي از 
داماد زاكاني ندارم و  فرض را هم بر اين ميگذارم كه وي 
فرد شايسته اي است كه انتصابش به عنوان »دستيار 
شهردار« توسط پدر خانمش به خاطر شايستگي اش 
بوده نه چيز ديگر. اما باز چنين انتصابي توجيه ندارد، 
چون مصداق نقض »اتقوا من مواضع التهم« است. نه 

فقط براي شخص زاكاني، براي جبهه انقالب.«
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سياستگذاريهايمقطعي
مسكنوبالتكليفيمردمونهادها

ديوان محاسبات كشور اعالم كرد كه بررسي ها نشان از 
پيشرفت ناچيز طرح اقدام ملي مسكن در سراسر كشور 
دارد. به گزارش ايسنا، طرح اقدام ملي مسكن يكي از 
موضوعات اولويت دار حسابرسي است كه در تحقق 
شعار »رونق توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها« مورد 
بررسي و نظارت ديوان محاسبات كشور قرار گرفته 
است. نگاهي گذرا به داده هاي جمع آوري شده گوياي 
عدم پيشرفت اين طرح از زمان شروع )سال 139۸( 
تا پايان تير ماه 1۴۰۰ است. البته در برخي از استان ها 
به دليل ادغام طرح مس��كن مهر و انتقال واحدهاي 
آماده يا با پيش��رفت باال به طرح ملي مسكن، درصد 
پيشرفت بااليي قيد شده است ولي در عمل طرح اقدام 
ملي مسكن در اين استان ها هم به تنهايي پيشرفت 
چنداني نداشته است. ديوان محاسبات در بررسي هاي 
كارشناسي، عوامل دخيل در عدم پيشرفت فيزيكي و 
عملي اين طرح را نيز مورد موشكافي قرار داده و برخي 

از مهم ترين آنها را به اين شرح بيان كرده است: 
   سياست گذاري هاي مقطعي در تامين مسكن مانند 
طرح اسكان ضربتي 77، طرح استيجاري، طرح مسكن 
مهر، اجاره  داري ۵ س��اله و نيز طرح اقدام ملي مسكن 
باعث بالتكليفي دستگاه هاي اجرايي و مردم شده است.

   نرخ باالي تسهيالت )1۸%( تزريق مالي پروژه ها و روند 
احداث آنها را دچار مشكل كرده است.

   تخصيص اراضي و نقشه هاي ساخت برخي پروژه ها 
هنوز قطعي نيست.

   س��ازمان ملي زمين و مسكن فاقد اراضي مناسب و 
كافي جهت اجراي طرح اقدام ملي مس��كن در برخي 

از استان ها است.
   در بسياري از استان ها هيچگونه منابع مالي دولتي 
تخصيص نيافته است و هزينه ساخت، صرفًا از طريق 
آورده خود متقاضي و تسهيالت بانكي تامين شده است.

همچنين عواملي از جمله ت��ورم و عدم ثبات قيمت 
مصالح، عدم نظارت بر ب��ازار مصالح، عدم تخصيص 
مصالح به صورت ياران��ه اي، عدم تطبيق تعديالت با 
نرخ واقع��ي تورم، عدم پرداخت تس��هيالت در زمان 
مقرر توسط بانك، بروكراسي اداري طوالني، كمبود 
اراضي دولتي مناسب جهت اختصاص به متقاضيان، 
موقعيت نامناس��ب جغرافياي��ي و هزينه هاي باالي 
آماده س��ازي، ضعف در اجراي شبكه هاي خدماتي، 
تاخير در شروع عمليات ساخت، عدم همكاري مناسب 
دستگاه هاي ذيربط )شهرداري، شركت هاي خدماتي 
شامل آب، برق، گاز و...( در ارايه خدمات به سايت، عدم 
پيش بيني اعتبار پيرام��ون تامين خدمات زيربنايي 
توسط دستگاه هاي ذيربط و عدم تعهد دستگاه هاي فوق 
جهت اجراي ساختمان هاي مورد نياز همانند مسكن 
مهر و عدم چابكي دستگاه هاي مجري در اجراي اين 

طرح تاثير زيادي در بر زمين ماندن آن داشته است.

تجارتدرياييدر۷ماههامسال
۱۰.۷درصدرشدكرد

روانبخش بهزاديان، مديركل امور بندري سازمان 
بنادر و دريانوردي از رشد 1۰.7 درصدي عمليات 
تخلي��ه و بارگيري كاال در بنادر كش��ور تا پايان 
مهرماه امسال در هم سنجي با پارسال خبر داد و 
گفت: ميزان عمليات تخليه و بارگيري در بنادر 
ايران در اين مدت معادل ۸2 ميليون و 2۴۰ هزار 

تن بوده است.
به گ��زارش ايرن��ا، بهزاديان با اش��اره ب��ه اينكه 
ميزان عمليات تخلي��ه و بارگيري كاال در بخش 
كانتينري، فله خش��ك، فله مايع، جنرال كارگو 
)كااله��اي عموم��ي و متفرقه( و م��واد نفتي در 
بنادر كشور در هفت ماهه سال 1۴۰۰ معادل ۸2 
ميليون و 2۴۰ هزار تن بوده اس��ت، اظهار كرد: 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 
معادل 7۴ ميليون و 31۰ هزار تن بود، حاكي از 

رشد 1۰.7 درصدي است.
مديركل امور بندري س��ازمان بنادر و دريانوردي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت: ميزان عمليات 
تخليه و بارگيري كاال تا پايان مهرماه امس��ال در 
بخش كانتينري 11 ميليون و 9۰ هزار تن و نيز 9۴ 
صدم TEU، فله خشك 26 ميليون و ۵6۰ هزار تن، 
فله مايع 2 ميلي��ون و ۵6۰ هزار تن، جنرال كارگو 
)كاالهاي عمومي و متفرقه( 11 ميليون و ۴6۰ هزار 
تن و مواد نفتي 3۰ ميلي��ون و ۵7۰ هزار تن بوده 
اس��ت. بهزاديان در زمينه ميزان عمليات تخليه و 
بارگي��ري كاال در 7 ماهه پارس��ال در بخش هاي 
مختلف اعم از كانتينري، فله خش��ك، فله مايع، 
جنرال كارگو و مواد نفتي، خاطرنشان كرد: ميزان 
عمليات تخليه و بارگيري كاال در بخش كانتينري 
12 ميليون و ۴۵۰ هزار تن، فله خشك 23 ميليون 
و 19۰ هزار تن، فله مايع 2 ميليون و ۴۰ هزار تن، 
جنرال كارگ��و )كاالهاي عموم��ي و متفرقه( 1۰ 
ميلي��ون و ۵3۰ هزار تن و مواد نفتي 26 ميليون و 

11۰ هزار تن بوده است.
وي اف��زود: ميزان عمليات تخلي��ه و بارگيري در 
هفت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، در بخش فله خشك رشد 1۴.۵ درصدي، 
در بخش فله مايع رش��د 2۵.7 درصدي، در بخش 
جنرال كارگو )كاالهاي عمومي و متفرقه( رشد ۸.۸ 
درصدي و در بخش مواد نفتي رشد 17.1 درصدي 

را تجربه كرده است.
وي ادامه داد: ميزان عمليات تخليه و بارگيري كاال 
 در بنادر آبادان، اروندكنار، آستارا، امام خميني )ره(،

 اميرآباد، انزلي، بوش��هر، تياب، جاسك، چابهار، 
چارك، چوئبده، خرمشهر، دير، شهيد باهنر، شهيد 
رجايي، شهيدحقاني، فريدون كنار، قشم، گناوه، 

لنگه و نوشهر مدنظر قرار گرفته است.

دامادروحانياستعفاكرد؛دامادزاكانيهماستعفاكند

جنجال انتصاب خاص در شهرداري

زاكاني در صفحه توييتر  نوشت  : جهت پاسخگويي خدمت عزيزان، آقاي مهندس حيدري هيچ 
رابطه استخدامي با شهرداري و دريافتي از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمي ايشان 
درحوزه هوشمندسازي تهران استفاده خواهم كرد. اين امر غيرقانوني نبوده و اين حكم صرفا براي 

اشراف و نظارت دقيق بنده از طريق ايشان در اين پروژه مهم صادر شده است.

برش

آگهيمزايدهاجارهاماکنورزشیشماره5۰98۰۰3429۰۰۰۰5
اداره كل ورزش و جوانان استان كرمانشاه در نظر دارد   در راستاي دستور العمل ماده ۵ قانون بخشي از مقررات مالي دولت الحاق )2(  
تعدادی از  اماكن ورزشي مازاد خود را در سطح استان و به شرح جدول پيوست  براي سال 1۴۰۰ را  از طريق مزايده عمومي و با بهره 
گيری از   سامانه تدارکات  الکترونيکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir  وبا شماره مزايده ۵۰9۸۰۰3۴29۰۰۰۰۰۵ به 
صورت الکترونيکی واگذار نمايد .  شرکت کنندگان بايد مدارک شناسايی و تخصصی مربوطه را  به شرح بند 1۰ شرايط متقاضيان 
در پاکت قرارداده و تا تاريخ     1۴۰۰/۰۸/2۴   به دبيرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند 
. ضمنا" دبيرخانه ماده ۸۸  )ماده ۵ ( اداره کل ورزش و جوانان اس��تان  به  پيشنهاد  قيمت های  متقاضيان  در سامانه ) تدارکات 

الکترونيکی دولت(  بدون  ارائه مدارک ذکر شده ، ترتيب اثر نخواهد داد .  
زمان انتشار در سايت : 1۴۰۰/۰۸/۰۸

مهلت دريافت اسناد مزايده : از زمان انتشار در سايت   تا تاريخ 1۴۰۰/۰۸/17
تاريخ بازديد :  1۴۰۰/۰۸/۰۸  

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : پايان وقت اداری مورخ 1۴۰۰/۰۸/2۴
زمان بازگشايی: 1۴۰۰/۰۸/26 ساعت 1۰ صبح

زمان اعالم به برنده : 1۴۰۰/۰۸/29 ساعت 1۰ صبح 
شرايط متقاضيان : 

1-  اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي و تابعيت ايراني 
 2-  انعقاد قرارداد با برندگان مزايده منوط به تاييد صالحيت برنده مزايده از س��وي حراس��ت اداره كل ورزش و جوانان اس��تان 

می باشد و همچنين برندگان ملزم به ارائه سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع قانونی می باشند.  

3-  اين اداره کل در قبول يا رد ، يک يا کليه پيش��نهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شکل مجاز و 
مختار  است . 

۴-  مدت قراردادها به شرح جدول پيوست خواهد بود و در خصوص قراردادهای سه ساله ،  ادامه قرارداد در انتهای سال اول منوط 
به رضايتمندی اداره کل از نحوه نگهداری و انجام تعهدات مستاجر می باشد. همچنين اجاره بها اعالمی برنده با نرخ تورم اعالمی 

از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر سال تغيير  خواهد نمود.   
۵-  با توجه به برنامه ورزشی اين اداره کل جهت هيات های ورزشی ، برندگان مزايده مكلف به ارائه  6 تايم تمريني در هفته  ) سه 
جلسه صبح ساعت 1۰.3۰تا12 و سه جلسه عصرساعت 1۸.3۰تا2۰ ( جهت استفاده هيئت هاي ورزشي با هماهنگی معاونت 

ورزش اداره کل می باشند.   
6-  در سالنهای ورزشی با انشعابات آب و برق و گاز و عوارض شهرداری مشترک و مشاعات ،   هزينه های يادشده با درصد تسهيم 

مشخص شده از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه از مستاجر اخذ خواهد گرديد.
7-  متقاضيان شرکت در مزايده اماکن ورزشی برای مکانهای  اختصاصی) استخر ها (  افراد حقيقی بايستی دارای کارت مربيگری 
يا داوری و يا دارای حکم قهرمانی رشته مربوطه و يا هيات ورزشی مربوطه باشد و تصوير مدارک مستند را در پاکت قراردهند در 

غير اينصورت از مزايده خارج می گردد.
۸-  مبلغ تضمين شرکت در مزايده به حساب سپرده به شماره شبا IR1۰۰1۰۰۰۰۴۰۵6۰۰۵۵۰7۵9۵۴72 بانک مرکزی  بنام 
دريافت وجوه سپرده اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه با کد شناسه واريز 9۴212۸۵۵621۴۰۰۰2611۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
واريز و  اصل فيش ) صاحب حساب ( را در پاکت قراردهند . بديهی است قراردادن هرگونه چک -  سفته و... بجای فيش واريزی 

موجب ابطال و رد تقاضا خواهد شد.

10-  متقاضيان می بايست پس از پيشنهاد قيمت در سامانه ذکر شده مدارک ذيل را در پاکت قرارداده و تا تاريخ    
1400/00/00    به دبيرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند . 

الف-  امضا برگه های ش�رايط عمومی و اختصاصی ش�رکت کنندگان و تعهدنامه عدم ش�مول کارکنان دولت و 
يک نس�خه قرارداد امضا ش�ده ، که می بايس�ت متقاضيان  از س�ايت اداره کل ورزش و جوانان استان به نشانی 
www.kermanshah.msy.gov.ir  اخ�ذ نمايند.و پس از امضا و اثر انگش�ت در پاکت قرار داده و به دبيرخانه 

همراه ديگر مدارک تحويل نمايد.   
ب -  کپی مدارک شناسايی فردی ) شناسنامه – کارت ملی -مدرک تحصيلی – کارت پايان خدمت (

ج-  مدارک مبنی بر سوابق ورزشی از قبيل مدرک تحصيلی تربيت بدنی – کارت مربيگری – حکم قهرمانی و... 
د-  اصل فيش واريزی به حساب سپرده اداره کل 

ه -  ارسال قيمت تنها از طريق سامانه ستاد می باشد )نياز به ارائه مبلغ پيشنهادی در درون پاکت مزايده نمی باشد ( 
9- شرکت کنندگان در مزايده جهت کسب اطالعات در خصوص دريافت توکن و نحوه ثبت نام ميتوانند با شماره ۰21۴193۴ 

مرکز پشتيبانی  و راهبری سامانه تماس حاصل نمايند . 
٭تغيير کاربری اماکن خالف قوانين و مقررات می باشد و موجب ابطال قرارداد می گردد.

٭زمين چمن ورزشگاه 1۵ خرداد دارای شرايط اختصاصی می باشد که متقاضيان قبل از شرکت در مزايده بايستی نسبت به پذيرش 
اين شرايط به صورت کتبی اعالم آمادگی نمايند در غير اين صورت پيشنهادات ايشان بازگشايی نخواهد شد  .

٭اماکن با در نظر گرفتن شرايط فعلی به مزايده گذاشته شده است  و بعد از اعالم به برندگان تعميراتی صورت نخواهد گرفت . 
٭پرداخت هزينه چاپ آگهی روزنامه در دو نوبت به عهده برندگان مزايده می باشد .

اداره كل ورزش و جوانان 
استان كرمانشاه   

نوبت اول

جدول اماکن ورزشی- شهرستان روانسر- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي ماهانه)ريال(کاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال14/000/00010/000/000ورزش های رزمیسالن حجاب1
يک سال13/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی قديمی2
يک سال15/000/00020/000/000فوتبالزمين چمن 3
يک سال9/000/00010/000/000چند منظوره توپیسالن واليت قشالق4

جدول اماکن ورزشی- شهرستان جوانرود- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال50/000/00050/000/000چند منظوره توپیسالن حجاب1
يک سال40/000/00050/000/000فوتبالزمين چمن 2
يک سال5/000/00010/000/000کشتی ، رزمیسالن قديمی تختی3
يک سال5/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی غدير4
يک سال5/000/00010/000/000ژيمناستيکسالن ژيمناستيک5
يک سال3/000/00010/000/000پينگ پنگسالن شهدا6

جدول اماکن ورزشی- شهرستان کرمانشاه- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

سه سال43/600/00050/000/000دو و ميدانی و فوتبالزمين چمن طبيعی ورزشگاه 15 خرداد1
سه سال6/600/00010/000/000چند منظورهسالن زينبيه2

جدول اماکن ورزشی- شهرستان قصرشيرين- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال70/000/000100/000/000شنااستخر سرپوشيده1
يک سال15/000/00020/000/000ژيمناستيکسالن ژيمناستيک )تختی(3
يک سال5/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی )تختی(4
يک سال12/000/00020/000/000چند منظورهسالن امام حسن )ع( )آزادی(5
يک سال8/000/00010/000/000سالن غدير)آزادی ( 6
يک سال10/000/00020/000/000سالن کوثر )آزادی(7
يک سال5/000/00010/000/000فوتبالزمين چمن )آزادی(8
يک سال10/000/00010/000/000سالن بصيرت )آزادی (9

جدول اماکن ورزشی            شهرستان ثالث    باباجانی                ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال70/000/000100/000/000ورزش های آبیاستخر سرپوشيده1

جدول اماکن ورزشی- شهرستان سرپل ذهاب- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال5/000/00020/000/000فوتبالزمين چمن1
يک سال2/000/00010/000/000کشتیسالن سقف کوتاه کشتی2
يک سال2/000/00010/000/000بوکسسالن بوکس3
يک سال4/000/00010/000/000رزمیسالن رزمی شهدا4
يک سال15/000/00020/000/000ورزش های توپیسالن چند منظوره واليت5
يک سال4/000/00010/000/000ورزش های رزمیسالن ووشو6

جدول اماکن ورزشی- شهرستان داالهو- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال2/330/00010/000/000آمادگی جسمانی ، بسکتبالسالن کوثر بانوان1
يک سال20/000/00010/000/000ورزش های رزمیسالن سقف کوتاه کرند غرب2
يک سال2/625/00010/000/000واليبال ، فوتسال ، هاکیسالن يادگار امام )ره(3
يک سال1/000/00010/000/000وزنه برداریسالن وزنه برداری آزادی4
يک سال1/500/00010/000/000کشتی ، رزمیسالن سقف کوتاه گهواره5

جدول اماکن ورزشی- شهرستان هرسين- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يکسال4/500/00010/000/000باستانیزورخانه امام علی )ع(1
يک سال2/500/00010/000/000تيراندازیسالن تيراندازی )شهدا(2
يک سال2/600/00010/000/000پينگ پنگسالن پينگ پنگ )شهدا(3
يک سال4/000/00010/000/000بوکسسالن بوکس )شهدا(4
يک سال3/000/00010/000/000وزنه برداریسالن وزنه برداری) شهدا(5
يک سال6/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی )شهدا(6
يک سال22/000/00050/000/000شنااستخر سرپوشيده )شهدا(7
يک سال5/500/00010/000/000کشتیسالن کشتی شهيد دارابی8
يک سال11/500/00020/000/000چند منظورهسالن مصوب رهبری9

جدول اماکن ورزشی- شهرستان صحنه- ارقام به ريال

مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال4/000/00020/000/000فوتبالزمين چمن 1

يک سال4/800/00010/000/000کاراته ، رزمیخانه کاراته بصيرت2

يک سال8/000/00020/000/000ورزش های توپیسالن کوثر3

يک سال8/000/00010/000/000رزمیسالن غدير 4

يک سال4/000/00010/000/000کشتی سالن کشتی 5

يک سال6/000/00010/000/000ژيمناستيکخانه ژيمناستيک6

يک سال6/000/00010/000/000جودوسالن جودو7

جدول اماکن ورزشی- شهرستان گيالنغرب- ارقام بريال

مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي ماهانهکاربرینام مكان ورزشيرديف

يک سال2/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی1

يک سال4/000/00010/000/000واليبالسالن سرپوشيده واليبال غدير2

يک سال4/000/00010/000/000واليبالسالن سرپوشيده واليبال کوثر3

يک سال2/500/00010/000/000ورزش های رزمی سالن رزمی4

يک سال3/500/00010/000/000فوتبالزمين چمن 5

يک سال2/000/00010/000/000بوکسسالن بوکس6

جدول اماکن ورزشی- شهرستان سنقر- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي  ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

يک سال4/500/00010/000/000فوتبالزمين چمن تختی1
يک سال7/500/00010/000/000چند منظورهسالن 2000 نفره ولی عصر شهدا2
يک سال1/500/00010/000/000باستانیزورخانه3
يک سال4/500/00010/000/000سالن بصيرت4
يک سال3/000/00010/000/000کشتیسالن چند منظوره قديمی5
يک سال4/500/00010/000/000سالن سقف کوتاه شهدا6
يک سال2/700/00010/000/000سالن باوله7
يک سال7/000/00010/000/000سالن جنب استخر8
يک سال3/000/00010/000/000سالن غدير9
يک سال1/000/00010/000/000بوکسسالن خانه بوکس10
يک سال4/500/00010/000/000سالن کوثر11
يک سال2/000/00010/000/000وزنه برداریسالن وزنه بردای12
يک سال1/000/00010/000/000شطرنجسالن شطرنج13
يک سال2/800/00010/000/000سالن شهر سطر14
يک سال1/000/00010/000/000کشتیسالن کشتی فارسينج15

جدول اماکن ورزشی- شهرستان کنگاور- ارقام به ريال
مدت قراردادمبلغ سپردهقيمت كارشناسي ماهانهکاربرینام مکان ورزشیرديف

سه سال6/250/00010/000/000ورزش های رزمی ، بوکسسالن چند منظوره قديمی1



هفته گذشته و پس از آنكه وزارت خزانه داري امريكا 
با انتشار ش��يوه نامه اي از كس��ب وكارهاي فعال در 
حوزه ارز ديجيتال خواست تا با نظارت بيشتر از دور 
زدن تحريم ها جلوگيري كنن��د، نگراني ها در رابطه 
با خطر مسدودشدن س��رمايه ايراني ها در صرافي ها 
و كيف پول ه��اي خارجي افزايش ياف��ت. اكنون اما 
نگراني ه��ا در رابطه با ارزه��اي ديجيتال متمركزي 
مانند »تتر« همچنان ادامه دارد و اين پرسش مطرح 
شده اس��ت كه با توجه به متمركزبودن سازوكار تتر، 
آيا عرضه كنندگان اين استيبل كوين در ادامه سرمايه 
كاربران كشورهاي تحت تحريم، مانند ايران را بلوكه 
خواهند كرد يا خير. اگرچه به عقيده بيشتر كارشناسان 
نمي توان با قطعيت درباره خطر مسدودشدن سرمايه 
معامله گران ايراني توسط تتر اظهارنظر كرد، چراكه 
همه چيز در ادام��ه به نظر دس��تگاه هاي نظراتي، از 
جمله FATF و عرضه كنندگان اين اس��تيبل كوين 
بستگي دارد؛ اما اگر گردانندگان تتر در آينده مجبور 
شوند آدرس هاي مربوط به يك يا چند كشور خاص را 

مسدود كنند، توانايي انجام اين كار را دارند.
مدتي است كه نهادهاي نظارتي سراسر جهان به دنبال 
كنترل بيشتر فعاليت هاي مربوط به حوزه ارز ديجيتال 
هس��تند و قصد دارند با قانون گذاري و نظارت بيشتر 
مانع سوءاستفاده از ارزهاي ديجيتال در جرايم مالي، 
پولش��ويي، حمالت باج افزاري و مواردي از اين دست 
 )FATF( ش��وند. براي مثال كارگروه ويژه اقدام مالي
كه يك نه��اد بين المللي براي مبارزه با پولش��ويي و 
جرايم مالي است، چند روز پيش اعالم كرد قصد دارد 
در ۲۸ اكتبر )۶ آبان( يك دستورالعمل جديد منتشر 
كند كه حاوي دستوراتي مربوط به ارزهاي ديجيتال 
و پلتفرم هاي فعال در اين حوزه اس��ت. جزييات اين 
دستورالعمل هنوز مشخص نيست، اما در اطالعيه پيش 
از انتشار آن گفته شده است كه كارگروه ويژه اقدام مالي 
انتظار دارد كشورها و بخش خصوصي در سريع ترين 
زمان ممكن اس��تانداردهاي اين نه��اد را در ارتباط با 

ارزهاي ديجيتال بپذيرند و مطابق با آن عمل كنند.
وزارت خزانه داري امريكا هم هفته گذش��ته از طريق 
دفتر كنترل س��رمايه هاي خارجي ي��ا همان اوفك 
)OFAC( شيوه نامه اي را ويژه كسب وكارهاي فعال در 
حوزه ارز ديجيتال منتشر كرد كه به طور خالصه در آن 
گفته شده بود پلتفرم هاي فعال در اين حوزه بايد از ارايه 
خدمات به كشورها تحت تحريم خودداري كنند. اوفك 
در ش��يوه نامه خود گفته است شركت هاي امريكايي 

فعال در صنعت ارز ديجيتال موظف اند موقعيت مكاني 
دقيق و واقعي كاربران خود را رهگيري كنند و اگر به 
موردي برخوردند كه در آن ش��خصي از كش��ورهاي 
تحريم شده به پلتفرم آنها مراجعه كرده بود، نسبت به 

مسدود سازي آن آدرس آي پي اقدام كنند.
با توجه ب��ه تحريم بودن ايران از س��وي امريكا، فعاليت 
معامله گران ايراني در پلتفرم هاي بين المللي خصوصًا 
صرافي هاي متمركز امريكايي، از مدت ها قبل با خطراتي 
مواجه بوده اس��ت. با اين حال، انتش��ار اين ش��يوه نامه 
از س��وي وزارت خزانه داري امري��كا و تصميم كارگروه 
ويژه اقدام مالي به انتش��ار يك دس��تورالعمل جداگانه 
در روزهاي آتي، سبب شده است تا معامله گران ايراني 
بي��ش از پيش نگران بلوكه ش��دن دارايي هايي خود در 
پلتفرم هاي خارجي ارز ديجيتال ش��وند. كارشناسان 
به طور كلي معتقدند كه نگهداري بلندمدت س��رمايه 
در صرافي ه��اي متمركز ارز ديجيتال، جدا از مس��ائل 
مرب��وط به تحريم ها كه اخيراً ه��م بيش از پيش جدي 
گرفته مي ش��ود، با خطرات امنيتي متع��ددي مواجه 
اس��ت و همواره توصي��ه مي كنند كه ب��راي نگهداري 
 طوالني مدت ارزهاي ديجيتال از كيف پول هاي غيراماني 
)non-custodial( ش��خصي استفاده شود تا بتوان 
خطرات احتمالي را به حداقل رساند. به عقيده كارشناسان 
س��اختار غيرمتمركز ش��بكه ارزهاي ديجيتالي مانند 
بيت كوين و اتريوم مانع از دسترسي اشخاص به سرمايه 
كاربران در كيف پول هاي غيراماني مي شود. اما نگراني ها 

در رابطه با تتر همچنان ادامه دارد و برخي از كارشناسان 
مي گويند ممكن است نگهداري اين استيبل كوين در 

كيف پول هاي شخصي هم با خطراتي همراه باشد.
تتر ي��ك ارز ديجيتال باثبات متمركز اس��ت؛ به اين 
معني كه يك سازمان متمركز آن را عرضه و مديريت 
مي كند. با توجه به اينكه تتر برخالف ارزهايي مانند 
بيت كوين و اتريوم غيرمتمركز نيست و گردانندگانش 
تا حدودي توانايي كنت��رل آن را دارند، معامله گران 
ايراني هم از همان ابتدا نس��بت به اين استيبل كوين 
كمي بدبين بوده اند. اكنون س��والي كه بار ديگر ذهن 
س��رمايه گذاران ايراني را درگير كرده اين است كه آيا 
گردانندگان تتر مي توانند دارايي آنها را بلوكه كنند يا 
خير و اگر توانايي انجام چنين كاري را دارند، احتمال 
وقوع آن چقدر اس��ت؟ همانطور كه كارشناس��ان به 
 اي��ن موضوع اش��اره كرده اند، در كد منب��ع يا همان 
»Source Code« ق��رارداد هوش��مند تت��ر كه بر 
بستر ش��بكه اتريوم عرضه شده اس��ت، تابعي به نام 
»addBlackList« وجود دارد كه با اس��تفاده از آن 
مي توان آدرس هاي مش��خصي را بلوكه و به ليس��ت 
س��ياه اضافه كرد. اين يعني توس��عه دهندگان تتر از 
همان ابتدا امكاني را پيش بيني كرده بودند تا بتوانند 
در صورت نياز آدرس هاي مشخصي را مسدود كنند. 
امكان بلوكه كردن يك آدرس براي تمام شبكه هايي 
كه توكن تتر در آنها عرضه ش��ده اس��ت وجود دارد و 
تابعي مشابه آنچه در كد منبع قرارداد هوشمند اتريوم 
آمده است، در ساير شبكه ها از جمله ترون هم وجود 
دارد. بنابراين درباره تتر فرقي نمي كند كه دارايي خود 
را در كيف پول ش��خصي ذخيره كنيد يا صرافي؛ اين 
شركت مي تواند هر آدرسي را مسدود كند. در نتيجه 
مي توان گفت فارغ از اماني يا غيراماني بودن يك كيف 
 »USDT« پول، تتر توانايي مسدودكردن توكن هاي
موجود در آن را دارد و آن طور كه داده هاي وب سايت 
»Dune Analytics« نش��ان مي دهد، تاكنون از 
ميان ميليون ها آدرس منحصربه فرد اتريومي كه تتر 
نگهداري مي كنند، ۵۴۰ آدرس كه در جرايم سايبري 
مشاركت داشته اند توسط توس��عه دهندگان اين ارز 

ديجيتال مسدود شده است.
مساله ديگري كه مطرح مي شود تشخيص موقعيت مكاني 
هر آدرس اس��ت و اگر تتر بخواهد آدرس هاي مربوط به 
يك كشور خاص را به طور كامل مسدود كند، بايد ابزاري 
در اختيار داشته باشد كه بتواند با غربال گري جغرافيايي 
كاربران، موقعيت مكاني واقعي هر آدرس را مش��خص 
كند. شركت سايفرتريس كه در زمينه تحليل داده هاي 

درون زنجيره اي و رهگيري تراكنش هاي مرتبط با ارزهاي 
ديجيتال فعاليت مي كند، ابزاري را طراحي كرده است كه 
مي تواند تاريخچه آدرس آي پي هاي مرتبط با يك كيف 
پول را شناسايي كند و در نهايت به اين موضوع پي ببرد كه 
آيا يك كيف پول با آدرس هاي مربوط به يك كشور خاص 
در ارتباط بوده است يا خير. ابزار سايفرتريس به واسطه 
امكانات ويژه اي ك��ه در اختيار پلتفرم هاي ارز ديجيتال 
قرار مي دهد، تاكنون توس��ط برخي از كسب وكارهاي 
فعال در اين حوزه، از جمله صرافي بايننس مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت. بنابراين اگر مس��ووالن تتر بخواهند 
موقعي��ت مكاني دقيق و واقعي هر آدرس را شناس��ايي 
كنند، مي توانند به سراغ راهكارهايي مانند ابزار شركت 
سايفرتريس بروند. اما مشخص نيست كه چقدر احتمال 
دارد تتر بخواهد آدرس هاي مربوط به معامله گران خرد 

يك كشور خاص را به طور كامل مسدود كند.
تتر تا به امروز تالشي براي مسدودكردن آدرس هاي 
مربوط به يك كشور خاص نكرده است و تمام مواردي 
كه توسعه دهندگان اين استيبل كوين مسدود كرده اند 
متهم به مشاركت در جرايم مالي و سايبري بوده اند. 
اينكه تتر در ادامه آدرس هاي مربوط به معامله گران 
كشورهاي تحت تحريم را مسدود مي كند يا خير، اول 
از همه به تصميم دستگاه هاي نظارتي سراسر جهان، 
به وي��ژه امريكا و پس از آن به نظ��ر خود گردانندگان 
اين استيبل كوين بس��تگي دارد. كارشناسان به طور 
كل��ي دو دي��دگاه متف��اوت را درباره برخ��ورد تتر با 
معامله گران كشورهاي تحت تحريم مطرح كرده اند. 
بيشتر كارشناس��ان معتقدند حداقل تا به اين لحظه 
بعيد به نظر مي رسد كه عرضه كنندگان تتر بخواهند 
دارايي س��رمايه گذاران خرد چند كشور خاص مانند 
ايران را مسدود كنند؛ چراكه اين كار از ابعاد امنيتي و 
اقتصادي مي تواند فاجعه  به بار بياورد و همچنين از نظر 
فني اينكه دقيقاً فقط آدرس هاي ايراني ها مسدود شود 
و شهروندان كشورهاي ديگر را تحت تأثير قرار ندهد، 
بسيار مشكل به نظر مي رسد. عالوه بر اين، همانطور 
كه پيش تر گفته شد، تاكنون از ميان ميليون ها آدرس 
اتريومي كه تتر نگهداري مي كنند، تنها ۵۱۶ آدرس 
مسدود شده است كه آنها هم مربوط به جرايم بزرگ 
سايبري هس��تند. در نتيجه كارشناسان با استناد به 
همين موضوع، مسدودش��دن آدرس هاي مربوط به 

معامله گران ايراني را چندان محتمل نمي دانند.
از طرفي ديگر، برخي از كارشناسان معتقدند كه خطر 
درباره اس��تيبل كوين هاي متمركز مانن��د تتر كاماًل 
جدي اس��ت و به س��رمايه گذاران توصيه كرده اند كه 
 )DAI( اس��تيبل كوين هاي غيرمتمركزي مانند داي
را جايگزين نمونه هاي متمركز كنند. خطر بلوكه شدن 
سرمايه ايراني ها توس��ط تتر موضوع جديدي نيست 
و پيش از اين هم در س��ال هاي گذشته بارها در رابطه 
با اين موضوع بحث شده اس��ت. با اين حال از آنجا كه 
اخيراً فشار دستگاه هاي نظارتي بيش از پيش احساس 
مي شود و پلتفرم هاي فعال در حوزه ارز ديجيتال هم 
به ابزارهاي الزم براي رهگيري موقعيت مكاني كيف 
پول ها دسترس��ي دارند، نگراني معامله گران ايراني 
بيشتر از قبل شده است. به عقيده بيشتر كارشناسان 
نمي توان با قطعيت درباره خطر مسدودشدن سرمايه 
معامله گران ايراني توسط تتر اظهارنظر كرد، چراكه 
همه چي��ز در ادامه به نظر دس��تگاه هاي نظراتي، از 
جمله FATF و عرضه كنندگان اين اس��تيبل كوين 
بستگي دارد؛ اما اگر گردانندگان تتر در آينده مجبور 
شوند آدرس هاي مربوط به يك يا چند كشور خاص را 

مسدود كنند، توانايي انجام اين كار را دارند.

دنياي فناوري

ادامه از صفحه اول

خبر

ويژه
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امريكا دفتر فضاي سايبري 
تاسيس مي كند

وزارت خارجه امريكا در مواجهه با چالش فزاينده 
هك داده ها و حمالت با ج افزاري به زيربناي امريكا 
تصميم گرفته دفتر فضاي س��ايبري و سياس��ت 
ديجيتالي تأس��يس كند. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، ند پرايس سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
در اين باره گفت: فردي كه از سوي مجلس سنا تأييد 
شده باشد، رهبري اين دفتر را برعهده مي گيرد. در 
سال جاري ميالدي هكرها به شركت هاي متعدد 
امريكايي حمله كردند. يكي از اين موارد حمله به 
ش��ركت كلونيال پايپ الين )اپراتور خط سوخت 
امريكا( بود كه به طور موقت به كمبود س��وخت در 
ساحل ش��رقي اين كشور منجر شد. از سوي ديگر 
۲ هفته قبل وزارت خزانه داري امريكا در گزارشي 
اعالم كرد رقم باج پرداخت ش��ده به هكرها در ۶ 
ماهه نخست س��ال جاري ميالدي ۵۹۰ ميليون 

دالر تخمين زده مي شود.

سالخي مستمر توليد 
مبتني بر اين شرايط اس��ت كه اقتصاد ايران در يك 
چرخ��ه خطرناك گرفتار مي ش��ود كه م��دام تكرار 
مي شود و باعث عميق تر ش��دن مشكالت اقتصادي 
و معيشتي مي شود. در اين شرايط وعده وزير اقتصاد 
دولت سيزدهم در خصوص مهار تورم در سال ۱۴۰۱ و 
ادعاي رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارايه 
بودجه بدون كسري، چندان مستند به نظر نمي رسند. 
چرا كه رويكردهايي در دولت به كار گرفته شده كه از 
يك طرف توليد را عقيم مي كند و از سوي ديگر باعث 
افزايش نقدينگي مي ش��ود. مواردي باعث مي ش��ود 
رويكردهاي مولد جامعه از چرخه اقتصادي خارج شوند 
و رويكردهاي س��وداگرانه بر اتمسفر اقتصادي حاكم 

شوند. وضعيتي كه بايد از آن ترسيد و نگران آن بود.

دو راه پيش روي  دولت 
 از طرف��ي، با كاهش منابع درآمدي، دولت با كس��ري 
شديد بودجه مواجه مي شود؛ در اين صورت دولت ناچار 
به استقراض از بانك مركزي شده كه اين اقدام خود رشد 
نقدينگي و پايه پولي را رقم مي زند و در نهايت س��بب 
افزايش تورم مي ش��ود. رش��د نقدينگي و تورم باال هم 
موجب باال رفتن دالر خواهد شد. در اينجا دو راه پيش 
روي دولت قرار دارد؛ نخس��ت اينك��ه به جاي تكيه بر 
درآمدهاي نفتي، روي درآمدهاي ترانزيتي و گردشگري 
متمركز شود و راه دوم اين است كه دولت يك بار براي 

هميشه ارز را تك نرخي كند.

جلسه كميسيون طرح حمايت از 
كاربران ، هفته آينده

سخنگوي كميس��يون »طرح حمايت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي« 
از برگزاري جلسه اين كميسيون در هفته آينده 
خبر داد. لطف اهلل سياهكلي در گفت وگو با مهر، 
اظهار كرد: برگزاري جلس��ه كميس��يون »طرح 
حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي و خدمات 
پايه كاربردي« به روز يكشنبه هفته آينده موكول 
شده اس��ت و اين كميس��يون در هفته جاري به 
دليل حضور نماين��دگان در حوزه هاي انتخابيه، 
جلس��ه اي نخواهد داش��ت. وي گفت: جلس��ه 
كميس��يون مش��ترك »طرح حمايت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي« 
بعدازظهر روز يكشنبه هفته آينده )نهم آبان ماه( 
ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور اعضا برگزار مي شود و 
در اين جلسه ادامه بررس��ي و تصويب ايين نامه 
داخلي كميسيون و نحوه اداره جلسات آن به رأي 

گذاشته مي شود.
سخنگوي كميسيون مش��ترك »طرح حمايت 
از حقوق كاربران فض��اي مجازي و خدمات پايه 
كاربردي« خاطرنشان كرد: اين كميسيون هفته 
آينده روز س��ه ش��نبه )۱۱ آبان ماه( نيز جلسه 
خواهد داش��ت و در صورت تصويب نهايي ايين 
نامه داخلي كميس��يون، در جلسه روز سه شنبه 
وارد بررس��ي كلي��ات »طرح حماي��ت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي« 
خواهيم شد. به گفته سياهكلي، تمامي جلسات 
اين كميسيون علني است و خبرنگاران مي توانند 
با هماهنگي روابط عمومي در اين جلسات حضور 
داش��ته باش��ند و منعي براي پخش آنالين اين 
جلس��ات نيز وجود ندارد. به گزارش مهر، هفته 
گذش��ته س��ومين جلسه كميس��يون مشترك 
بررس��ي »طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي 
مجازي و خدم��ات پايه كارب��ردي« به تصويب 
بخش��ي از ايين نامه نح��وه اداره جلس��ات اين 
كميس��يون اختصاص داش��ت و بندهايي از آن 
تصويب ش��د و تصويب س��اير بندهاي اين ايين 

نامه به جلسه بعدي موكول شد.

همه چيز درباره سهام »همراه« 
ب��ا توجه به افزاي��ش تقاضاي اينترنت از س��وي 
كاربران فضاي مجازي، نقش ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران به عنوان اولين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه در كشور پررنگ تر از هر زمان ديگري 

شده است.
پس از همه گيري كرونا بسياري از كسب و كارها 
به دوركاري روي آورده و هجوم كاربران در فضاي 
مجازي ب��راي خريد از فروش��گاه هاي آنالين به 

شكل بي سابقه اي افزايش يافته است. 
از طرفي هم گسترش دامنه فعاليت شبكه هاي 
آم��وزش اينترنت��ي به ش��كلي بوده كه رش��د 
فزاينده اي در ميزان استقبال از مراجع آموزشي 

آنالين ديده مي شود. 
همراه اول نيز به عنوان اصلي ترين توسعه دهنده 
شبكه ارتباطي موبايل نسل ۴G و ۵G به منظور 
افزايش قدرت رقابتي كسب وكار و رضايت بيش 
از پيش مش��تركان، اقدام به سرمايه گذاري هاي 
هدفمند در زمين��ه تجهيزات جدي��د ارتباطي 
و تمركز بر س��ود آوري بيش��تر در حوزه فروش 
س��ازماني و افزايش س��هم بازار و ارتقاء س��طح 
كيفي بازار و همكاري با ش��ركاي تجاري معتبر 

كرده است.

گردانندگان»تتر«اگربخواهندآدرسهايمربوطبهيكياچندكشورخاصرامسدودكنند،ميتوانند

شدن تترهايشان نگراني كاربران ايراني از مسدود

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای

کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه : پروژه تکمیل ساختمان راهدار خانه هجیج ،شهرستان پاوه استان کرمانشاه – سال 1400 

مدت اجرا : 12 ماه شمسی 
مبلغ برآورد : 34/405/613/891ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1/720/281/000 ریال .
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه  مورخ 1400/08/08 می باشد . 

شرایط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه  5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند . 
مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 ساعت 14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند . )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 .(

مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روز شنبه مورخ 1400/08/22 ساعت 14:00 جهت ارائه اسناد به نشانه سامانه تدارک الکترونیک 
دولت )ستاد (مراجعه نمایند . 

تاریخ بازگشایی پاکات مالی :ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/23
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (:کرمانشاه – بلوار بنت الهدی 
ص�در – روبروی فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن : 14- 

 083-38249912
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

 )چاپ:دردونوبت به شماره 20000011110000037(
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است 

 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. 

برابر رای شماره 140060310004005495 – 1400/6/1 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و بال معارض آقای سید رضا حسینی  شیروانی  فرزندمیر نامدار  شماره شناسنامه 
1569و ش�ماره ملی 2062924933صادره از بابل نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 300 مترمربع 

پالک 8/141 – اصلی واقع در روستای نوشیروان  کال  بخش  7  بابل خریداری ازخانم سید کاظم حسینی شیروانی   محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف: 1202822

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/7/20    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/5

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

نمایند .
1- مشخصات پروژه :

 اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

نوبت اول

آدرسمشخصات پروژهردیف

1

تکمیل ساختمان نگهداری اسب به مساحت 680 متر) برق کشی ، لوله کشی 
آب و ...( ، احداث کافی شاپ ، مانژ  ، استخر اسب ، فضای سبز ، فروشگاه لوازم 
سوارکاری ،اتاق مدیریت ، اتاق نگهبانی ، زین خانه ، اتاق نعل زنی ، شاور و کمد 

وسایل سوارکاران 

دهکده المپیک 

2- مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT )ساخت ، بهره برداری و 
انتقال ( واگذار می گردد .

3- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین ش�رکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی جهت 
تکمیل و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 4056005507595472 

و شناسه واریز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز نماید .
4- مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 1400/08/17 به دبیر خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
5- مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اسناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت الف 
و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 08/13/ 1400 تحویل دبیرخانه مرکزی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی است به تقاضاهایی که 
خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
6- تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در س�اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 در کمیسیون 
بازگشایی می شود . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد می باشد .

7- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .
8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و جوانان 

استان کرمانشاه )مهندس رشیدی ( تماس حاصل فرمائید .
9- پرداخت هزینه چاب دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده واگذاری می باشد .

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه



رييس اتاق اي��ران مي گويد: 65 ت��ا 85 درصد صادرات 
غيرنفتي كشور، كاالهاي خام و نيمه خام هستند كه در 
پايين ترين سطوح خلق ارزش افزوده قرار دارند و نمي توان 
به صادرات خام فروش��ي و منابع فروش��ي افتخار كرد. 
بنابر اظهارات غالمحسين شافعي، بهترين راهبرد براي 
سامان بخشيدن به مسائل اقتصادي، ارتقاي ظرفيت هاي 
صادراتي است؛ اما بررسي آمارهاي تجارت خارجي كشور 
از حاكميت خام فروش��ي در بخش صادرات غيرنفتي ما 
حكايت دارد و اين هشداري براي متوليان امر نسبت به 
خروج منابع، آن هم بدون ايجاد ارزش افزوده براي اقتصاد 
است. او ضمن پرداختن به چالش هاي موجود در تجارت 
خارجي كش��ورمان، تصريح كرد: بررسي ۱۰ قلم كاالي 
نخست در ليست صادراتي هاي ايران نشان مي دهد كه 
عمده صادرات غيرنفتي كشورمان بر بخش هايي متمركز 
بوده كه در پايين ترين سطوح خلق ارزش افزوده قرار دارند 

و 65 تا 85 درصد آنها، كاالهاي خام و نيمه خام هستند.

     چالش هاي تجارت خارجي 
شافعي در نشست هيات نمايندگان اتاق مشهد در اظهاراتي 
عنوان كرد: اگر آماري اعالم مي شود، بايد اين موضوعات 
نيز در آن مدنظر قرار بگيرد و نمي توان به خام فروش��ي و 
منابع فروشي تحت عنوان »صادرات«، افتخار كرد. بنابر 
اعالم رييس پارلمان بخش خصوصي، سهم كشورمان در 
صادرات دانش بنيان ها و صنايع هاي تك )تكنولوژي باال( 
يك تا ۱,5 درصد برآورد مي شود كه رقمي ناچيز است. از 
طرفي گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نيز نشان مي دهد 
س��هم ايران از تجارت جهاني از ۰, ۳ درصد در سال ۹5 به 
۰.۲ درصد در سال ۹۹ كاهش يافته است. اين آمارها گواهي 
مي كنند كه تا چه ميزان از ظرفيت هاي موجود در بخش 

تجارت خارجي، عقب هستيم.
شافعي اين نكته را هم توضيح داد كه ۳5 درصد صادرات 
كاالهاي غيرنفتي سهم بخش خصوصي واقعي است و 
دولتي ها، خصولتي ها و شبه دولتي ها هم 65 درصد ديگر 
را از آن خود كرده ان��د. بااين وجود ارزش افزوده كاالهاي 
صادرات��ي بخش خصوصي )به رغم س��هم پايين تر آن( 
به مراتب بيش��تر بوده و عمده خام فروشي ها معطوف به 

بخش هاي دولتي و خصولتي است.
رييس پارلمان بخش خصوصي ايران، از تحليل رفتن 
اعتماد بخش خصوصي نسبت به وعده و وعيد دولت ها 
س��خن گفت و اظهار كرد: هيچ بخشي به قواره حوزه 
صادرات در اين س��ال ها دچار بدعهدي نشده است. 
بخشنامه هاي خلق الساعه و متناقض، سوءبرداشت ها، 
بي توجهي به تعهدات دولت و... باعث شدند تا فعاالن 
اين حوزه در س��نوات گذشته خسارت هاي متعدد را 
متحمل شوند و بازارهاي هدف صادراتي شان از دست 
برود. دولت س��يزدهم در همين گام هاي آغازين بايد 

همه تالش خود را بر احياي اين اعتماد متمركز دارد.
ش��افعي ادامه داد: متأسفانه دولت ها وعده هايي را در 
مورد صادرات بي��ان مي كنند كه مبناي برنامه ريزي 
فعاالن حوزه تج��ارت خارجي قرار مي گيرد اما انجام 
نمي ش��وند و ماحصلش، تحليل رفتن ظرفيت هاي 
صادراتي كش��ور اس��ت. يك مصداق اين بحث را در 
مشوق هاي صادراتي شاهد بوديم كه در ادوار گذشته 

وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.
او چالش ديگر براي بخش تجارت خارجي كش��ور را در 
ممنوعيت هاي صادراتي عنوان كرد و افزود: در جلسه اي 

كه با رييس جمهوري داشتيم و در نشست هاي ديگرمان 
با مسووالن دولتي اين موضوع مطرح شد كه بي ثباتي ها 
و اخذ تصميمات خلق الساعه، به از دست رفتن بازارهاي 
هدف صادراتي منجر مي شود و از متوليان امر خواستيم 
تا فهرس��تي از كاالهايي تهيه كنند كه طي چهار سال 
آينده ممنوعيت صادراتي دريافت نخواهند كرد )حتي 
به بهانه كنت��رل بازار( و اگر كااليي ه��م در بازار محدود 
شد، مي توان به جاي ممنوعيت صادراتش، زمينه ورود 
همان محصول را براي صادركننده فراهم نمود تا بازار به 
تعادل برسد. تجربه هايي ازاين دست را پيش ازاين هم در 
كشور داش��ته ايم و صرفًا نيازمند اراده دولت در عمل به 

شعارهايش براي حمايت از صادرات هستيم.
رييس اتاق ايران از اهميت اولويت دهي به بحث واردات 
و تأمين ماشين آالت و موارد اوليه صنعتي و توليدي 
سخن به ميان آورد و گفت: براي سرعت بخشي به روند 
كار در اين حوزه، نياز است تا تمامي نهادهاي متولي 
اين بخش از گمرك بانك مرك��زي تا وزارتخانه هاي 
صمت، اقتصاد و... كنار هم بنشينند و سندي را تنظيم 
كنند و به يك رويه واحد برسند تا واردات اين كاالها به 
حد امكان تسهيل شده، رويه ها معمول بهينه شوند و 

بروكراسي موجود، از ميان برود.
او ادامه داد: ظرفيت مطلوبي هم براي صادرات خدمات 
فني و مهندس��ي در كش��ورمان فراهم اس��ت. فعاالن 
اين حوزه از مش��كل تأمين مالي و وثيقه سخن به ميان 
مي آورن��د. از طرف��ي، كاهش نقدينگي ش��ركت هاي 
صادركننده خدمات با توجه به عدم پوش��ش ريس��ك 
نوس��ان نرخ ارز، موضوع ديگري است كه به دغدغه آنها 
بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانك مركزي 
مي توانند در اين حوزه چاره انديشي كنند و به راهكاري 
كارآمد برس��ند. همين تعامل موثر مي تواند بر آمارهاي 
صادراتي ما موثر واقع شود. شافعي بر لزوم اجراي قانون 

فضاي كسب وكار و همچنين ساماندهي زيرساخت هاي 
حمل ونقل، برطرف كردن رقاب��ت بخش هاي دولتي و 
خصولتي با بخش خصوصي در حوزه تجارت خارجي و ... با 
هدف ارتقاي ظرفيت هاي صادراتي كشورمان تأكيد كرد.

     واگذاري مباحث اقتصادي 
در ديپلماسي خارجي به اتاق 

وي ب��ه نوع نگاه دس��تگاه هاي دولتي ب��ه جايگاه بخش 
خصوصي كشور نيز اش��اره كرد و گفت: در جلسات اخير 
با مسووالن، اين نكته را يادآور شديم كه مباحث مرتبط با 
ديپلماسي خارجي كشور در بخش اقتصادي، بايد به اتاق 
بازرگاني سپرده شود. اتاق هاي بازرگاني در دنيا، از جايگاه 
شاخص و برجس��ته اي در بدنه سياست گذاري برخوردار 
هستند و به مدد تعامل با آنها، مي توان گره هاي زيادي را در 
بخش اقتصادي گشود. او با انتقاد از مسووالني كه حمايت 
از بخش خصوصي را تنها منحصر به شعارهاي پشت تريبون 
مي كنند، گفت: فعاالن اقتص��ادي نه زينت مجالس و نه 
سياهي لشكر سفرهاي خارجي مسووالن دولتي هستند. 
توجه به جايگاه و ارزش اين بخش، نهايتاً اقتصاد كشورمان را 
تعالي مي بخشد. رييس اتاق مشهد بعضي از بي توجهي ها به 
ظرفيت بخش خصوصي را متأثر از اختالف و تشتت در بدنه 
اين بخش دانست و تأكيد كرد: اگر بدنه بخش خصوصي 
كشور، حامي و همراه همديگر باشد، قطعاً جايگاه واالتري 

در عرصه تصميم سازي كشور خواهد داشت.

     صادرات غيرنفتي ايران دو برابر مي شود
با اين حال، رييس سازمان توسعه تجارت از دو برابر شدن 
صادرات غير نفتي خبر داده است. علي رضا پيمان پاك 
در نشست با فعاالن اقتصادي عضو اتاق تعاون اظهار كرد: 
كنسرس��يوم هاي صادراتي و زنجي��ره تامين حوزه هاي 
مهمي هس��تند كه اتاق تعاون مي توان��د در اين زمينه 

كمك هاي شاياني انجام دهد، چراكه توليدكننده خرد 
نمي تواند در بازارهاي جهاني وارد شود بلكه بايد نهادهايي 
مانند اتاق تعاون نقش واس��ط را داشته باشند. او با تاكيد 
بر اهميت زنجيره سازي بين المللي ادامه داد: الزم است 
نقشه راهي در حوزه صادرات در كشور تهيه شود تا بدانيم 
كه چه نهادهاي��ي را بايد به كار بگيريم و همچنين از چه 
نهادها و بخش هايي بايد استفاده كنيم تا نتيجه مطلوب 
حاصل شود. پيمان پاك گفته است كه هدف گذاري كمي 
در حوزه صادرات صورت گرفته تا بتوانيم طي چهار سال 
آينده افزايش دو برابري در صادرات غير نفتي داشته باشيم، 
اما از مهم ترين فاكتورها در اين راستا ديپلماسي مناسب و 
اصالح تراز تجاري كشور است. به گفته او، كشورهاي هدف 
صادراتي به دو قس��مت اولويت اول و اولويت دوم تقسيم 
شده كه اولويت اول ۲۳ كشور شامل كشورهاي همسايه، 
چين، هند، روس��يه، كنيا و مالزي بوده و اولويت دوم نيز 
شامل بقيه كشورها است كه مي توانيم ۱۰۰ ميليارد دالر 
از بازار كشورهاي همسايه را به خود اختصاص دهيم، در 
مورد هند نيز ۲8 ميلي��ارد دالر ظرفيت صادراتي به بازار 
۱۲۰۰ ميليارد دالري اين كشور داريم. در صورت اجرايي 
شدن پيمان تجارت آزاد با اوراسيا در كوتاه مدت ۱۰ ميليارد 
دالر ظرفيت صادراتي براي ما ايجاد مي ش��ود كه بايد به 
بهترين شكل از آن بهره برد. پيمان پاك افزود: ما نياز به 
كاالهايي داريم كه پايداري، كيفيت و نظام قيمت گذاري 
مناسب داشته باشند؛ اينكه بازار ايجاد شود اما بازار براي 
صادرات نداشته باشيم يك ضد ارزش است. در ديگر 
كشورها قيمت ها از قوانين خاصي پيروي مي كند اما در 
ايران ش��اهديم كه هر روز قيمت ها جابه جا مي شوند. 
رويكرد ما اين اس��ت كه تجارت  را با تعرفه ترجيحي و 
مكمل انجام دهيم كه به صادرات كمك كند همچنين 
در حوزه لجستيك نيز مي توانيم يارانه هايي اختصاص 

دهيم تا خطوط بين دو كشور برقرار شود. 
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بالتكليفي ارزي 
صنعت روغن نباتي

فارس |دبي��ر انجمن صناي��ع روغ��ن نباتي گفت: 
بالتكليفي دولت در مورد نرخ ارز و نحوه تخصيص آن 
در 6 ماه دوم سال براي صنعت روغن نباتي مشكل ساز 
مي شود. امير هوشنگ بيرشك با بيان اينكه از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون بيش از ۲6۰ هزار تن روغن هاي 
بخش خصوصي در بنادر رسوب كرده و دولت ارز مورد 
نياز واردكنندگان بخش خصوصي را تامين نمي كند، 
گفت: دولت به بهانه هاي مختلف از جمله تغيير دولت، 
انتصاب وزيران، تغيير اولويت هاي ارزي، كمبود ارز و ... 
از تخصيص ارز به روغن هاي رسوبي بخش خصوصي 
در بنادر س��ر باز مي زند.وي افزود: سياست ارزي دولت 
در ش��ش ماه دوم سال جاري نيز مشخص نيست و هر 
روز شايعاتي در زمينه تغيير نرخ ارز به گوش مي رسد و 
بيم آن مي رود، ادامه وضعيت كنوني باعث برهم خوردن 
نظم كنوني در بازار روغن نباتي شود.بيرش��ك با بيان 
اينكه دولت تاكنون به وعده هاي ارزي خود عمل نكرده 
اس��ت، تصريح كرد: بارها و بارها در مكاتبات مختلف و 
نشست هاي حضوري شرايط صنعت روغن نباتي براي 
دولتمردان تشريح شده است و آنها قول مساعد براي حل 
مشكالت داده اند به طوري كه در جلسه اخير با وزير جهاد 
كشاورزي، وزير شخصا دستور داد، به سرعت مشكل 
ارزي روغن خام بررسي و تعيين تكليف شود و صنعت 
روغن نباتي از بالتكليفي رهايي يابد اما متاسفانه تاكنون 
هيچ اقدام عملي در اين زمينه انجام نش��ده است.وي 
افزود: نبود رويه مشخص در تصميم گيري باعث شده 
واردكنن��دگان روغن خام هيچ گونه تمايلي به واردات 
نداشته باشند و عمال خريد آتي روغن خام متوقف شده 
است. همچنين اعتبار واردكنندگان در بازارهاي جهاني 
از بين رفته است. دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي 
در خصوص وضعيت تامين روغن خام مورد نياز صنعت 
با توجه به عدم تخصيص ارز به بخش خصوصي، گفت: بر 
اساس مصوبات موجود، شركت بازرگاني دولتي وظيفه 
ذخيره سازي روغن خام )ذخاير استراتژيك( را دارد اما 
متاسفانه به دليل نامناس��ب بودن تركيب روغن هاي 
موجود اين شركت، صنعت روغن نباتي با چالش جدي 
براي توليد روغن مورد نياز صنف و صنعت و روغن سرخ 
كردني مواجه شده است.وي خاطرنشان كرد: با توجه به 
اعالم شركت بازرگاني دولتي موجودي روغن پالم اين 
شركت به كمترين ميزان در چند سال اخير كاهش يافته 
است و امكان توزيع مناسب روغن پالم در حال حاضر 
وجود ندارد و اين در حالي است كه نزديك به ۱۰۰ هزار 
تن روغن پالم بخش خصوصي ماه هاست در بنادر كشور 
رسوب كرده و چشم انتظار تخصيص ارز است.بيرشك، 
نبود روغن خام را چالش��ي مهم براي صنعت روغن 
نباتي اعالم كرد و تصريح كرد: روغن پالم يكي از مواد 
اوليه مهم براي تولي��د روغن هاي صنف و صنعت و 
روغن سرخ كردني است و بيم آن مي رود اگر دولت 
در اس��رع وقت ارز روغن هاي پالم موجود در بنادر را 
تخصيص ندهد، توليد روغن صنف و صنعت و روغن 
سرخ كردني با مشكل مواجه شده و عمال متوقف شود.

افزايش ۵۰ درصدي 
صادرات ميوه ايران به روسيه

ايلنا| ايران در سال ۲۰۲۱ صادرات ميوه به روسيه را 
5۰ درصد افزايش داد كه در اين ميان سيب و كيوي 
اصلي ترين كاالهاي صادراتي بودند.ارزش صادرات 
ميوه و خش��كبار ايران به روس��يه در سه فصل اول 
سال ۲۰۲۱ به ارزش ۱۹6 ميليون دالر رسيده يعني 
صادرات ميوه هاي ايراني به اين كشور در نه ماهه اول 
س��ال۲۰۲۱ از نظر ارزشي ۱,5 برابر مدت مشابه در 
سال ۲۰۲۰ است. افزايش  عرضه ميوه و خشكبار ايران 
به بازار روسيه يكي از داليل مشكالت عرضه كنندگان 
ميوه از مولداوي و ازبكستان در سال گذشته است. 
چون ايران مي تواند طيف گس��ترده اي از ميوه ها را 
تقريبًا در تمام طول سال عرضه كند كه از اين بابت 
نس��بت به رقباي خود متمايز مي شود.همچنين، 
عرضه كنندگان ايراني در تبليغ ميوه هاي خود فعال 
هس��تند، در حالي كه براي مث��ال صادركنندگان 
مولداوي به ندرت به تبليغ محص��والت خود روي 
مي آورند. آندري يارمك، اقتصاددان مي گويد، ايران 
از اين نظر اغلب در ميان پنج كش��ور فعال اس��ت و 
مولداوي معمواًل در بين ۱۰ كش��ور اصلي نيز قرار 
ندارد.س��يب يكي از كاالهاي اصلي صادراتي ايران 
به روسيه است. به طوريكه ايران در ۹ ماهه نخست 
س��ال۲۰۲۱ صادرات خود به اين كشور را ۲,5 برابر 
كرده و به ۱۲5 هزار تن رس��انده اس��ت. پس از آن، 
كيوي با ۳7 هزار تن، هندوانه ۲7,4 هزار تن، هلو و 
شليل ۲6,6 هزار تن، كشمش ۱۲,۲ هزار تن، خرما 
7,4 هزار تن قرار دارند.البته كارشناسان خاطرنشان 
مي كنند كه ش��ايد حجم مبادالت بيش��تر از اين 
آمار باش��د، زيرا برخي از ميوه هاي اي��ران از طريق 
كشورهاي ثالث به روسيه صادر مي شود. تقريبًا تمام 
ميوه هاي ايراني صادر شده به روسيه در سال۲۰۲۱ 
افزايش چشمگيري داش��ته و تنها صادرات انگور، 
هلو، گيالس، آلو كاهش يافته است. طبيعتًا سرماي 
بهاره كه بخشي از برداشت ميوه هاي هسته دار را در 
ازبكستان خراب كرد، بر برداشت آن در ايران نيز تأثير 
دارد.بيشترين نرخ رشد صادرات به روسيه در بخش 
كيوي ايراني بوده كه ميزان عرضه آن ۲,7 برابر شده 
و همچنين صادرات كشمش ايران بيش از دو برابر 
شده است. به اين ترتيب، پس از ۹ ماه از سال۲۰۲۱، 
روسيه سومين بازار مهم ميوه و خشكبار براي ايران 
اس��ت. در اولين رتبه، با فاصله زياد از سايرين، عراق 
با ۳7۰ ميلي��ون دالر قرار دارد. هند نيز دومين بازار 
مهم ميوه ايراني اس��ت. ساير كش��ورهاي منطقه 
نيز از جمله بازارهاي مه��م فروش ميوه هاي ايراني 
هستند. قزاقستان دهمين واردكننده ميوه و آجيل 
ايراني، قرقيزستان يازدهم و اوكراين سيزدهم است. 
ازبكستان كه در رتبه هجدهم اين فهرست قرار دارد، 
با باالترين نرخ رشد خريد از ايران قابل توجه بوده و در 
سال ۲۰۲۱ صادرات به اين كشور ۱۱ برابر شده است!

سقف واردات مرغ افزايش يافت
بر اساس مصوبه هيات وزيران براي تنظيم بازار مرغ 
ميزان واردات اين محصول از يك صد و بيست هزار 
تن به يك صد و سي و پنج هزار تومان افزايش يافت.

به گزارش تسنيم هيات وزيران به پيشنهاد وزارت 
جهاد كش��اورزي و به اس��تناد اصل )۱۳8( قانون 
اساسي، مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز 
ترجيحي را اصالح ك��رد. به موجب مصوبه هيات 
وزيران ميزان واردات مرغ از يك صد و بيست هزار 
تن به يك صد و س��ي و پنج ه��زار تومان افزايش 
يافت همچني��ن وارادات ماهانه ۱5 هزار تن تخم 
مرغ به متناسب با نياز جامعه و بازار تغيير كرد. در 
اين مصوبه آمده اس��ت: به موجب اين اصالحيه، 
وزارت جهاد كش��اورزي مجاز اس��ت ب��ه منظور 
ترمي��م ذخاير راهب��ردي و تنظيم بازار گوش��ت 
سفيد كشور، از طريق شركت هاي مباشر دولتي و 
غيردولتي، نسبت به واردات ۱۳5 هزار تن گوشت 
مرغ با استفاده از ارز ترجيحي )۰۰۰ر4۲ ريالي( و 
همچنين افزاي��ش واردات تخم مرغ به ماهانه ۱5 
هزار تن به تناس��ب نياز جامعه و بازار تا پايان سال 
۱4۰۰ با رعايت جزو )۳( بند )ب( تبصره )۱( قانون 
بودجه سال ۱4۰۰ كل كشور از سرجمع اعتبارات 
ارز ترجيحي متعلق به اين وزارتخانه اقدام نمايد. 
همچنين تعرف��ه واردات مرغ قطعه بندي ش��ده 

موضوع اين تصويب نامه 4 درصد تعيين مي شود.

مصوبات ستاد كرونا 
در حمايت از اصناف اجرا نشد

رييس اتاق اصناف اي��ران با ارايه آمارهايي از كاهش 
خريد مردم و تعطيلي واحدهاي صنفي و با گاليه از 
اجرايي نشدن مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در 
حمايت از اصناف گفت كه بانك ه��ا براي پرداخت 
تس��هيالت كرونايي همكاري نكردن��د. به گزارش 
اتاق اصناف ايران نشست س��عيد ممبيني، رييس 
اتاق اصناف ايران و س��ردار حس��ين سپهر، فرمانده 
قرارگاه عملياتي س��تاد ملي مبارزه با كرونا با حضور 
هيات رييسه اتاق اصناف ايران و غالمرضا حسن پور 
رييس سازمان بسيج اصناف كشور برگزار شد. سعيد 
ممبيني در اين نشس��ت با گاليه از اجرايي نش��دن 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در حمايت از اصناف 
گفت: مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در خصوص 
حمايت از اصناف آسيب ديده محدود بود اما همان 
هم تماما اجرايي نش��د. بنابراين از قرارگاه عملياتي 
مقابله با كرونا مي خواهيم كه با دستگاه هاي ناقض 
اين مصوب��ات برخورد كنند. ممبين��ي بيان كرد: با 
وجود خس��ارت بس��يار زيادي كه اصن��اف در دوره 
شيوع كرونا متحمل شدند اما حمايت موثري از اين 
قشر نشد. البته استمهال هايي در نظر گرفته شد اما 
اينها باري از دوش اصناف بر نداشت. بنابراين تكرار 
استهمال ها، توصيه نمي شود. دولت بايد به جبران 
نقدينگي اصناف كمك كند تا اين مشاغل حفظ شوند 
و بازار بيش از اين آسيب نبيند. در اين باره كمك هاي 
دولتي بيشتر متوجه صنايع توليدي است در حالي 
كه توليد بدون توزيع معنايي ن��دارد.وي ادامه داد: 
ارايه تسهيالت با سود ۱۲ درصد نيز از مصوبات ستاد 
بود كه قرار بود با پروانه كسب يا با سفته ارايه شود اما 
بانك ها همكاري نكردند. تامين اجتماعي نيز نه تنها 
كمك نكرد بلكه واحدهاي صنفي را بابت تاخير در 
پرداخت حق بيمه جريمه مي كند. همچنين، اكثر 
شهرداري هاي كشور با مجوز شوراي شهر، عوارض 
را بعضا تا چند برابر افزايش داده اند.ممبيني تصريح 
كرد: البته برخي از واحدهاي صنفي مثل فروشگاه هاي 
زنجيره اي و سوپرماركت ها ممكن است در دوره كرونا 
افزايش فروش را هم تجربه كرده باشند اما آن دسته 
از مشاغل آس��يب ديده از كرونا انتظار حمايت هايي 
فوري و متناس��ب دارند.رييس ات��اق اصناف ايران 
در گزارش��ي از مي��زان چك هاي برگش��تي گفت: 
در حالي كه بر اس��اس گزارش ه��اي بانك مركزي، 
ميزان چك هاي برگشتي در طي سال هاي گذشته 
حدود 8 تا ۱۲ درصد بوده، اين ميزان در فروردين و 
ارديبهشت ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد رسيد و عمال 
۱6 هزار ميليارد تومان چك اصناف برگشت خورد. 
در آذر ۱۳۹۹ با موج سوم كرونا و تعطيلي ها ۲۲ هزار 
ميليارد تومان چك اصناف برگشت خورد. در آن دوره 
دو مصوبه از ستاد كرونا داشتيم كه حداقل در زمان 
تعطيلي اصناف، چك ها را برگشت نزنند اما بانك ها 
بي توجه به اين مصوبات اقدام كردند. در اسفند ۱۳۹۹ 
نيز، ۳۲ هزار ميليارد تومان چك اصناف برگش��ت 
خورد. برگشت اين ميزان چك در اسفند ماه، يعني ماه 
رونق بازار معناي سنگيني دارد. در آخرين آمار بانك 
مركزي كه شهريور ۱4۰۰ منتشر شد مي بينيم كه 
از ۲5۰ هزار ميليارد تومان ارزش مجموع چك هايي 
كه صادر ش��د، ۳۰ هزار ميليارد تومان )۱۲ درصد( 
چكها برگشت خورد.وي ادامه داد: بر اساس گزارش 
رسمي معاونت اقتصادي رياست جمهوري بر مبناي 
آمار شاپرك، از اول اسفند ۱۳۹8 تا پايان آبان ۱۳۹۹، 
مردم ۲5۰ هزار ميليارد تومان كمتر خريد كرده اند 
و كاهش تقاضاي متعارف خريد نيز به طور گسترده 
موجب كاهش فروش و عدم توانايي صنوف براي پاس 
كردن چكهاي مربوط به كاال هاي سفارش داده شده 
به واحد هاي توليدي ش��د.ممبيني گفت: دو هفته 
قبل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارش��ي 
از تعطيل ش��دن ۳84 هزار بنگاه كه عمدتا اصناف 
هستند، خبر داد. همچنين در فروردين و ارديبهشت 
۱۳۹۹بواسطه بروز كرونا و عدم فروش توسط صنوف 
و آينده مبهم اقتصادي ناشي از ويروس منحوس كرونا 
بيش از يك ميليون شاغل در اصناف تعديل شدند و 
جزو بيكاران در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت 
شدند. بنابراين با خسارت هاي گسترده اي مواجه 
هس��تيم و در مقابل با وعده هايي رو برو مي شويم 
كه به نداش��تن منابع مالي و زيرس��اخت ها ختم 
مي شود. به نظر مي رس��د مسووالن كشور، عمق 
خسارت ناشي از كرونا به اصناف را متوجه نيستند.

رييساتاقايرانچالشهايتجارتخارجيراتشريحكرد

گمرك:ممنوعيتفصليوارداتبرنجلغونشدهوهمچنانپابرجاست

انتقاد  از  خام  فروشي  در صادرات 

گراني برنج در راه است؟
تعادل |

معاون وزير صمت ب��ه تازگي اعالم كرد كه با توجه 
به ضرورت تامين نياز كشور و تنظيم بازار آن و طي 
هماهنگي هاي انجام شده، ثبت سفارش برنج شروع 
ش��د و در اين ارتباط واردكنندگان مي توانند اقدام 
كنند. اما در همين حال، دبير انجمن واردكنندگان 
برنج عنوان ك��رده كه اعالم خبر آزادس��ازي ثبت 
س��فارش برنج در حيطه كاري معاون وزير صمت 
نيست و وزارت جهاد كشاورزي بايد براي آزادسازي 
آن تصميم بگيرد كه هنوز هي��چ مصوبه اي در اين 
خصوص به واردكنندگان نيز اعالم نش��ده اس��ت. 
يك مقام مس��وول در گمرك هم اع��الم كرده كه 
بخشنامه اي در مورد لغو ممنوعيت فصلي واردات 
برنج صادر نشده و متعاقب آن ابالغيه ايي به گمرك 
اعالم نش��ده، بر اين اس��اس ممنوعيت فصلي فعاًل 
پابرجا است. البته گمرك از آخرين وضعيت تعيين 
تكلي��ف و ترخيص ۱۱5 ه��زار تن برن��ج در زمان 
ممنوعيت فصلي و احتم��ال ترخيص 85 هزار تن 

آن در آينده نزديك خبر داده است. 

ممنوعيت واردات برنج پابرجاست
ممنوعيت فصلي واردات برنج از ابتداي مرداد آغاز و 
تا پايان آبان ماه ادامه دارد. اما در اين مدت حواشي 
مربوط به تعيين تكلي��ف و ترخيص برنج هايي كه 
در آس��تانه ممنوعيت يا بعد از آن به گمرك و بنادر 
رس��يده بودند، كم نبود و رايزني ها و پيش��نهادات 
متفاوتي در اين رابطه جهت تامين نياز بازار و تعديل 
قيمت مطرح ش��د. اخيرا به نق��ل از معاون وزارت 
صمت اعالم شد كه ممنوعيت فصلي واردات برنج از 
اول آبان ماه لغو شده و ممنوعيت ثبت سفارش اين 
كاال برداشته شده است كه در اين حالت ممنوعيت 
يك ماه زودتر پايان يافته است . اين در حالي است 
كه بنابر اعالم معاون فني گمرك، در جلس��ه هاي 
اخير مصوبه يا بخشنامه اي در مورد لغو ممنوعيت 

فصل��ي واردات برن��ج ص��ادر نش��ده و متعاقب آن 
ابالغيه اي به گمرك اعالم نشده است، بر اين اساس 
ممنوعيت فصلي فعاًل پابرجا اس��ت. البته براساس 
آماري كه اين مقام مسوول در گمرك درباره آخرين 
وضعيت ترخيص برنج  اعالم كرده، حدود ۱5 هزار 
تن قبل از ممنوعيت به آبهاي ايران رسيده بود ولي 
تاريخ قبض انبار آن بعد از ممنوعيت صادر شده بود، 
بر اين اس��اس با توجه به ش��روط تعيين شده براي 
ترخيص برنج در زمان ممنوعيت كه به تاريخ ورود 
ت��ا ۳۱ تيرماه تاكيد دارد امكان ترخيص نداش��ت، 
ولي به هر صورت با توجه به اينكه قبل از ممنوعيت 
به آبهاي ايران رسيده بود، طي مصوبه ستاد تنظيم 
بازار وزارت صمت چندي پيش ترخيص شد.البته 
او عنوان ك��رده كه ۱5 هزار ت��ن برنجي كه از قبل 
در گمرك مانده ب��ود، كه اين برنج ه��ا باقي مانده 
ترخيص هاي ۹۰ درصدي گذش��ته اس��ت كه ۱۰ 
درصده��اي باقي مانده بايد با ص��دور كد رهگيري 

بانك و تامين ارز ترخيص ش��ود، بر اين اساس طي 
مكاتبه اخير گمرك با وزارت جهاد كشاورزي مقرر 
ش��د تكليف اين برنج ها نيز مشخص و بعد از صدور 
كد رهگيري بانك ترخيص شود. اين مقام مسوول 
در گم��رك ايران از وضعيت 85 هزار تن برنج ديگر 
كه بعد از ممنوعيت فصلي وارد شده  و در بندر شهيد 
رجايي و چابهار دپو ش��ده اند نيز خبر داد و يادآور 
ش��د كه با توجه به اهميت تامين برنج در بازار، طي 
مذاكرات صورت گرفته احتم��اال به زودي اين 85 

هزار تن نيز ترخيص و روانه بازار خواهد شد.
بنابر آمارها، در نيمه اول امسال واردات برنج حدود 
7۱4 هزار تن ب��ه ارزش 6۰8.۱ ميليون دالر بوده 
است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ 

وزني ۳۳ درصد و ارزش ۲4 درصد افزايش دارد.
در اين راس��تا، دبي��ر انجمن واردكنن��دگان برنج 
درباره خبر آزادسازي ثبت سفارش برنج از ابتداي 
آبان ماه به ارايه توضيحاتي پرداخته و به »ايس��نا« 

گفته است: براس��اس اين خبر يعني وارد كنندگان 
مي توانند نسبت به ثبت سفارش و خريد برنج اقدام 
كنند ولي اين برنج هاي خريداري شده بايد همچنان 
بعد از پايان دوره ممنوعيت به كشور وارد شوند. به 
گفته مسيح كش��اورز، لغو ممنوعيت ثبت سفارش 
و اعالم اين خبر در حيطه كاري معاون وزير صمت 
نيست و وزارت جهاد كشاورزي بايد براي آزادسازي 
آن تصميم بگيرد كه هنوز هي��چ مصوبه اي در اين 
خصوص در وزارت جهاد كش��اورزي نيس��ت و به 

واردكنندگان نيز اعالم نشده است.
او همچنين بيان كرده: در حقيقت نظر و پيشنهاد 
وزارت صمت اين است كه باتوجه به رصد بازار اگر 
اجازه واردات برنج در دوره ممنوعيت داده نمي شود 
حداقل ثبت س��فارش آن آزاد شود تا با خريد برنج 
يكماه جلوتر باش��يم. او همچنين با اشاره به اينكه 
پيشنهاد وزارت صمت براي تنظيم بازار برنج با اين 
ادبيات اقدام درستي نبود، گفت: همين پيشنهاد كه 
حتي مصوبه اي هم براي آن وجود ندارد باعث خواهد 
شد كه طرف خارجي قيمت ها را افزايش دهد و برنج 
خارجي دچار جهش قيمت شود. جهش قيمتي كه 
ممكن اس��ت تا دوره آزادسازي واردات باقي بماند. 
همچنين وقتي لغو ممنوعيت ثبت س��فارش برنج 
خارجي مطرح ش��ود ولي بازار برنج داخلي ش��اهد 
هيچ تغييري در آن نباشد قطعا قيمت برنج ايراني 

نيز افزايش خواهد يافت. 
كش��اورز در ادامه گفت: به نظر مي رسد مسووالن 
بايد در انتشار اخبار دقت نظر بسياري داشته باشند 
تا منجر به نابساماني بازار نش��وند اودر ادامه گفته 
است: همچنان وزارت جهاد كش��اورزي با واردات 
برنج در دوره ممنوعيت واردات مخالف اس��ت و به 
نظر مي رسد تصميم وزيرجهاد كشاورزي بر ادامه 
اين روند بيش��تر تصميم سياسي است تا اقتصادي 
كه در نهايت تنها دستاورد آن افزايش قيمت برنج 

ايراني و خارجي خواهد بود. 
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خبرروز

فوت ۱۵۶ مبتال به كوويد ۱۹
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت ۹۰۹۶ ابتالي جديد به كرونا و فوت ۱۵۶ مبتال به كوويد ۱۹ گزارش شده است. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۷۷ هزار و ۴۵۶ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۵ هزار و ۵۱۹ نفر رسيد. در حال 
حاضر ۴۱۸۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۱ 
ميليون و ۴۵۵ هزار و ۲۹۱ نفر ُدز اول، ۳۰ ميليون و ۹۵۰ هزار و ۴۸۰ نفر ُدز دوم و ۶۷ هزار و ۵۰۰ نفر، ُدز سوم واكسن كرونا را تزريق 
كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به ۸۲ ميليون و ۴۷۳ هزار و ۲۷۱ ُدز رسيد. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در 

وضعيت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۱۵ شهر در وضعيت زرد و ۸۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 مهريه
قيمت زندگي مشترك نيست

وضع و مطالبه مهريه را به سمت نقدي شدن سوق و 
حمايت قانونگذار از دين را كامال منتفي شده بدانيم 
كه در اين صورت با اين قانون در آينده مش��كالت 
به حداقل مي رس��د. وضع قانوني و قراردادي مهريه 
به تاس��ي از روش مقبول »نهاد ديه« ساالنه به روز 
رساني شود. اگر مهريه زنان بصورت نقد در قالب طال 
و سكه تعيين مي شود، در دفاتر ازدواج به هنگام عقد 
رد و بدل و اگر ملك و خانه است سند آن همزمان با 
ازدواج منتقل شود. به هنگام مطالبه، مهريه به قيمت 
زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود 
تا از اجحاف ب��ه زن و مرد جلوگيري از طريق »نهاد 
تاخير تاديه« تعديل شود. با وضع قانون به تاسي از 
»قانون كار« مهريه را تا حداكثر معادل ۵ سال حداقل 
حقوق مورد تاييد وزارت كار حمايت كرده و از مازاد 
آن حمايت نكند. اگر مهريه به عنوان مثل ۱۰۰سكه و 
مدت آن ۵۰سال تخمين زده شود. در صورت حدوث 
مشكل به ازاي هرسال زندگي دو سكه به عنوان مهريه 
متصور شوند. اگر زوجين بعد از دو سال زندگي متاركه 
كنند براي آن ۴ سكه و اگر بعد از ۱۰ سال باشد ۲۰ 
سكه به عنوان مهريه نظر بگيرند تا اينگونه عدالت و 
انصاف جاري ش��ود و زني كه بعد از دوسال تقاضاي 
مهريه و طالق كرده با كسي كه بعد از پنجاه سال به 

يك نسبت مهريه دريافت نكنند.
با تاس��ي و وحدت م��الك از عقد بي��ع »با تقديم 
دادخواست هاي بطالن قرارداد مهريه به جهت غير 
مقدور بودن تسليم« نسبت به ابطال آنها اقدام كرد. 
چون مهريه ركن ركين عقد ازدواج دايم نيس��ت، 
بنابراين از امكان قانوني مصرح��ه در مواد ۱۱۱۹ و 
۱۰۸۳ قانون مدني براي تاديه آن به صورت تقسيط 
س��االنه با درج آن به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج 
استفاده شود. با تاسي از قانون ارث در مهريه، بجاي 
مهريه سنگين زوجين از اين امكان قانوني برخوردار 
ش��وند كه ام��وال و دارايي هايي كه پ��س از ازدواج 
تحصيل مي كنند، مطابق عرف، وضعيت خانوادگي 
زوجين، داشتن و نداشتن فرزند و ديگر پارامترهاي 
موثر بين آنها تقسيم شود. تا بدين طريق ضمن حل 
مشكل يك بار براي هميش��ه در مهريه، از تحميل 
زندان و حبس و معامله صوري به قصد فرار از پرداخت 
دين مهريه كه تبعات ان بيشتر گريبانگير دستگاه قضا 
و خانوادها خواهد بود جلوگيري شود. همان گونه كه 
موسسات مالي و ليزينگي ها در قبال فروش اقساطي 
خانه وماشين ان را نزد شركت هاي بيمه مي كنند تا 
درصورت حدوث مشكل از طريق بيمه به پول خويش 
دست يابند، شايس��ته است با راهكار قانوني مهريه 
زوجين از پشتيبان بيمه برخوردار شود. در نهايت 
بجاي توافق و تراضي در مطالبه مهريه سخت الوصول 
نس��بت به اخذ و درج شروط قانوني »حق طالق« و 
»حق كار« و»حق تحصيل« و »حق حضانت فرزند« 

و »حق خروج از كشور« و امثالهم اقدام كنند.

گليماندگار|
 كالف سردرگم بازگشايي مدارس هر روز 
يك گره ديگر به آن اضافه مي ش��ود و هر 
مقام و مسوولي نسبت به جايگاهي كه دارد، اظهارنظر 
مي كند، اينكه يك روز مي گويند مدارس باز مي شوند اما 
حضور در كالس هاي درس اختياري خواهد  بود و روز 
ديگر اين مساله تكذيب مي شود. قرار بود نيمه دوم مهر 
آغاز بازگشايي مدارس باشد و به اول آبان موكول شد و 
حاال قرار اس��ت نيمه دوم آبان و اول آذر بازگشايي ها به 
ترتيب انجام شود. اين در حالي است كه كرونا همچنان در 
حال قرباني گرفتن است و آمار جان باختگان اين بيماري 
۳ رقمي است. از سوي ديگر امكانات براي درمان كودكان 
در تمام بيمارستان ها و البته در شهرهاي كوچك و بزرگ 
به ميزان كافي وجود ندارد. اما از سوي ديگر تعطيل بودن 
مدارس نيز مشكالت زيادي را به وجود آورده اينكه تعداد 
قابل توجهي از دانش آموزان به دليل دسترسي نداشتن به 
آموزش مجازي مجبور به ترك تحصيل شده اند و بازدهي 
اين نوع آموزش بسيار پايين بوده است. از سوي ديگر كم 
تحركي و بي تحركي دانش آموزان در طوالني مدت نيز 
مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري داشته باشد و حاال 
خانواده ها بر سر دوراهي رفتن يا نرفتن فرزندانشان به 
مدرسه مانده اند. بسياري از والدين معتقدند كه مدارس 
بايد باز ش��وند و تدريس حضوري بعد از دو سال دوري 
بچه ها از مدرسه دوباره از سرگرفته شود و برخي ديگر 
معتقدند حتي اگر يك سال فرزندشان از تحصيل دور 
بماند اجازه حضور او در مدرسه را در اين شرايط كرونايي 
نمي دهند.  اين مس��اله هم به گونه اي تبديل به معضل 
شده و حاال معلوم نيست كه باالخره مدارس بازگشايي 
مي شوند يا نه؟ اصال آموزش و پرورش چه تدابيري براي 
بازگشايي مدارس در اين شرايط انديشيده است و تا چه 

ميزان مي تواند اين برنامه ريزي ها را عملي كند؟

    مردم بايد حرف ما را گوش كنند
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اخبار ضدونقيض از بازگش��ايي مدارس نظير 
اظهارات رييس كميس��يون آموزش مبني بر اختياري 
بودن حض��ور در م��دارس اظهار كرد: اگر ما مس��وول 

بازگشايي هستيم، مردم بايد حرف ما را گوش بدهند. 
اگر جزييات بازگش��ايي را از ما مي خواهيد، ما توضيح 
داده ايم. الگوي بازگشايي را با هماهنگي ستاد ملي كرونا 
در ش��هريور ماه تدوين و ابالغ كرديم و بر اساس همان 
مصوبه و پيش بيني هاي وزارت بهداشت و ستادملي قرار 
بود مدارس روستايي و عشايري از اول مهرماه باز باشند 

كه ۴۵ درصد مدارس ما باز هستند.

     بازگشايي مدارس متوسطه دوم 
از ۱۵ آبان و متوسطه اول از ابتداي آذر

عليرضا كاظمي ادامه داد: براي مابقي مدارس نيز طراحي 
كرديم كه از اول آبان ماه فرايند بازگشايي را آغاز كنند 
و بين ۱۵ آبان تا اول آذر با توجه به ش��رايط مدرس��ه و 
اقداماتي كه بايد در مدرس��ه انجام شود، بازگشايي را 
انجام دهند. مصوبه س��تادملي كرونا روشن است. در 
مصوبه گفته ش��ده كه مدارس متوسطه اول از اول آذر 
و مدارس متوسطه دوم از ۱۵ آبان بازگشايي مي شوند 
كه هيچ منافاتي با الگوي ما ندارد. او در پاس��خ به اينكه 
آيا اين گفته شما با اظهارات كمرئي )سخنگوي وزارت 
آموزش و پرورش( مبني بر بازگشايي مدارس زير ۳۰۰ 
دانش آم��وز از اول آبان مناقات ندارد؟ اظهار كرد: خير، 
اينها هيچ تضادي با هم ندارند، فرايند ارزيابي مدارسي 
كه جمعيت كمتري دارند از اول آبان شروع شده و از نيمه 
دوم هم آغاز بازگشايي صورت مي گيرد. واكسيناسيون 
دانش آموزان هم انجام شده است. كاظمي تاكيد كرد: 
قول مي دهيم مدارس از نيمه آبان تا اول آذر بازگشايي 
ش��وند و تفاوت بين ۱۰ روز و ۵ روز و يك هفته مهم 
نيست و مديران ما آمادگي بازگشايي مدارس را دارند.

     فعال بازگشايي حضوري مدارس ابتدايي 
مسكوت است

سرپرس��ت وزارت آموزش و پ��رورش درباره وضعيت 
بازگش��ايي مدارس ابتدايي نيز اينگون��ه توضيح داد: 
براي دوره ابتداي��ي در طراحي اوليه اي كه انجام داديم 
تفاوتي بين مدارس ابتدايي و مابقي دوره ها قائل نشده 
بوديم، دليلش هم اين بود كه بازگش��ايي را در آن زمان 
به واكسيناسيون دانش آموزان گره نزده بوديم. تنها يك 

مرتبه بحث واكسيناسيون دانش آموزان ابتدايي مطرح 
شد كه آن هم مس��كوت ماند، زيرا در هيچ كجاي دنيا 
انجام نشده اس��ت. امروز ۱۱۷ كشور دنيا مدارسشان را 
كامل باز كرده اند بدون اينكه آن را به واكسيناس��يون 
دانش آم��وزان گره بزنند. اميدواري��م اين موضوع براي 

دانش آموزان ابتدايي در ستادملي كرونا مطرح شود.
او ادامه داد: نامه اي خدمت رييس جمهور تقديم كرديم و 
ايشان دستور بررسي داده است. تابع سياست هاي كرونا 
هستيم. نظرات كارشناسي خودمان را ارايه مي دهيم. 
دغدغه هاي خود را درباره عدم بازگش��ايي اعالم كرده 
و مي كنيم و اصرار بر بازگش��ايي مدارس داريم، اما اگر 
ستادملي كرونا تش��خيص دهد كه كماكان ابتدايي ها 
بايد آم��وزش را در فض��اي مجازي ادام��ه دهند، تابع 

سياست هاي ستاد ملي كرونا هستيم.
كاظمي در پاسخ به اينكه بنابراين دبيرستاني ها از نيمه 
دوم آبان ماه به مدرس��ه مي رون��د و آموزش ابتدايي ها 
مجازي است؟ اظهار كرد: آموزش ابتدايي ها فعال مسكوت 
اس��ت، نه كس��ي رد كرده و نه تاييد كرده اند؛ مراعا نگه 
داشته اند كه مطرح شود، در حال كار بر روي آن هستند.

     عدم حضور در مدرسه
 غيبت محسوب مي شود

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره اينكه آيا حضور 
در مدرسه اختياري است؟ گفت: حضور دانش آموز در 
فضاي تعليم وتربيت در شرايط عادي هم اينگونه است كه 
نمي توانيم والدين را مجبور كنيم فرزندشان را به مدرسه 
بفرستند. ما مدارس را در چارچوب الگوي طراحي شده 
باز مي كنيم و با دانش آموز همان رفتاري را داريم كه در 
ايام حضور داشتيم. اگر دانش آموزي در مدرسه حضور 

نيابد قطعا غيبت مي خورد.
او تاكيد كرد: بخشي از درس ها حضوري و بخشي مجازي 
ارايه مي شود و آن كسي كه حضور نيابد برايش غيبت 

محسوب و از بخشي از درس ها محروم مي ماند.
كاظمي درب��اره وضعيت اجراي رتبه بندي معلمان نيز 
گفت: رتبه بندي اكنون در دس��توركار مجلس اس��ت. 
از دغدغه من��دي و توجه نمايندگان تش��كر مي كنم. 
رتبه بندي از دغدغه هاي مهم مجلس و دولت اس��ت و 

هروقت به نتيجه برس��د اعالم مي كنند. آن چيزي كه 
حاكم خواهد بود قانون مجلس است و نظرات ما و ديگران 
تكليف رتبه بندي را مشخص نمي كند. مجلس نظرات 
دولت، معلمان و كارشناسان را مي گيرد و درنهايت آن چه 
حاكم است، قانون مجلس است. دولت مي گويد اعتباري 
كه در قانون بودجه پيش بيني شده ممكن است كفاف آن 
نوع رتبه بندي را ندهد، اما هنوز مشخص نيست اجراي 
رتبه بندي چقدر اعتبار مي خواهد و قضاوتي درباره منابع 
نمي توان كرد. كاظمي درباره گاليه مندي معلمان از اخذ 
تعهد خدمت در همان استان گفت: يك معضل آموزش 
و پرورش در حوزه نيروي انساني همين است كه هنوز 
ابالغ نيرو در منطقه نخورده، درخواست انتقال مي كند. 
ماده واحده اي در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب 
شده مبني بر اينكه رديف هاي جذب نيرو مختص استان 
است و استاني ديده شده كه مصوبه كامال درستي است. 
اگر بخواهيم ماندگاري نيروي انساني را تضمين كنيم بايد 
از بوم براي بوم بگيريم، البته به اين معنا هم نيس��ت كه 
اگر كسي تعهد داده هميشه در يك جا باشد و هميشه در 
يك جا بماند. وزارتخانه و وزير اين اختيار را در چارچوب 
نقل و انتقاالت دارد كه قوانيني وضع كند تا اگر كسي به 

عنوان مثال ۱۰ سال در جايي خدمت كرده و در آنجا به او 
نياز نيست به جاي ديگري برود. در مجموع معلمان نگران 
اين تعهد نباش��ند. اما بايد روي اين موضوع هم حساب 
كاملي باز كنند كه بيش��ترين خدمت را در يك منطقه 
داشته باشند. تعهد شهرستاني و استاني است و منطقه اي 
نيست. اين تعهد شامل همه اس��ت. سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش درباره مطالبات معلمان نيز اظهار كرد: 
قول داده ام پيگير باشم و در تمام جلسات هيات دولت و 
تعامالت با سازمان برنامه پيگير هستيم و هروقت محقق 

شود، خود معلمان متوجه مي شوند.
عليرضا كاظمي كه حاش��يه مراسم رونمايي از طرح 
تحولي س��واد حركتي دانش آموزان دوره ابتدايي با 
رويكرد توس��عه مهارت هاي بنيادين و ترويج سبك 
زندگي س��الم صحبت مي كرد با بيان اينكه س��واد 
حركتي هميش��ه مهم اس��ت و يكي از ساحت هاي 
تعليم و تربيت در سندتحول بنيادين، تربيت زيستي 
و بدني است كه پايه و اساس آن همين سواد حركتي 
است گفت: ساحت تربيت بدني پايه ساحت هاي ديگر 
تربيتي اس��ت و اگر دانش آموز جسم سالمي نداشته 
باش��د توانمندي اش در س��اير حوزه ها نيز با مشكل 

مواجه مي شود و نمي تواند به رشد اجتماعي كه در سند 
پيش بيني كرديم دسترسي پيدا كند. او افزود: اهميت 
سواد حركتي در دوران كرونا مضاعف است و يكي از 
آسيب هايي كه امروز خانواده ها و فرزندانمان با آن روبرو 
شده ايم كم تحركي و بي تحركي است. اين امر به ويژه 
در كودكان نيازمند دانش نيز هست. براي امسال بسته 
تحولي سواد حركتي طراحي شده و تالش مي كنيم 
هم يك غربالگري و ارزيابي اوليه براي خانواده ها ارايه 
دهيم و هم بعد از ۲۴ جلسه تمرين مبتني بر دانش هاي 
متناس��ب با هر دوره، ارزيابي هاي ثانويه را نيز انجام 
دهيم و بعد دستاورد و اثربخشي اين بسته را تعيين 
و به مخاطبان عرضه كنيم. سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه سوادحركتي پايه بسياري از 
فعاليت هاي بعدي ما مي تواند باشد و دستاوردهاي 
خوبي هم در حوزه دانش��ي و هم حوزه مهارتي دارد 
گفت: اهميت دوره از اين منظر بيش��تر قابل توجه 
است كه بر دوره ابتدايي تمركز دارد و منجر به نهادينه 
شدن ورزش در آنها مي ش��ود. برنامه سواد حركتي 
شامل كل دوره ابتدايي مي شود و طبق برنامه ريزي انجام 

شده بايد تا قبل از عيدنوروز به اتمام برسد.

گزارش

بازگشاييمدارسمتوسطهدوماز۱۵آبانومتوسطهاولازابتدايآذر

حضور در مدرسه اختياري نيست

رويخطخبر

پرداختوام۱۰۰ميليونيبهمعتادانبهبوديافته
سرپرست مركز توس��عه پيشگيري 
و درمان اعتياد س��ازمان بهزيس��تي 
كش��ور با بيان اينكه در سال گذشته 
۹۱۷۸ مورد و در سال جاري تاكنون 
۴۹۱۸ مورد وام پرداخت شده است، 
گف��ت: اين وام ه��ا به ص��ورت خود 
اش��تغالي بود كه وام خود اش��تغالي 
مبل��غ ۱۰۰ ميلي��ون توم��ان با بهره 

۴ درصد و با بازپرداخت ۷ س��اله ب��ه فرد معتاد 
بهبوديافته اي كه آماده سازي شغلي را طي كرده، 
پرداخت مي ش��ود. فاطمه رضوان مدني با بيان 
اينكه سازمان بهزيستي از سال ۱۳۸۵ تسهيالت 
ك��م به��ره را در اختي��ار معت��ادان بهبوديافته 
ق��رار داد، افزود: اما بعد از مدتي متوجه ش��ديم 
اينكه تس��هيالت كم بهره بدهيم حتي اگر افراد 
آموزش هاي فني و حرفه اي ه��م ببينند، كافي 
نيس��ت و يك معتاد بدهكار مي شود بنابراين از 
سال ۱۳۹۳ بحث آماده سازي شغلي مطرح شد. 

او ادامه داد: ش��يوه نامه آماده سازي 
شغلي تهيه و اين شيوه نامه به ادارات 
كل در ساير استان ها ابالغ شد بر اين 
اس��اس تمام متقاضيان وام در ابتدا 
آماده سازي شغلي بايد داشته باشند. 
بدين ص��ورت كه در ابت��دا بياموزند 
چگونه روي پاي خودش��ان بايستند 
و آموزش هاي��ي در كنار آموزش هاي 
شغلي دريافت كنند. بعد از پرداخت وام به آنان، 
با توج��ه به عالقه و تخصص به كارفرماها معرفي 
مي ش��دند و وام را دريافت مي كردند. اين باعث 
ش��د اين اقدامات بهتر انجام و مش��كالت كمتر 
ش��ود. رضوان مدني همچنين افزود: افرادي كه 
بخواهند معت��ادان بهبود يافته را به كار گيرند تا 
حداكث��ر ۴۰ نفر به آنه��ا وام پرداخت مي كنيم. 
در حال حاضر وام كارفرمايي ۵۰ ميليون تومان 
است كه درصدديم به مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان 

افزايش دهيم.

كشف۷۳هزارقرصغيرمجازازيكعطاري
رييس پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر 
تهران بزرگ از كشف ۷۳ هزار قرص 
و ۵۵ ليتر ش��ربت غيرمج��از از يك 
عط��اري در »جنوب ته��ران« خبر 
داد . س��رهنگ عبدالوهاب حسنوند 
با اعالم اي��ن خبر بيان داش��ت: در 
پ��ي اطالع مام��وران پاي��گاه پنجم 
پلي��س مبارزه با م��واد مخدر تهران 

در خص��وص توزيع داروهاي غيرمجاز توس��ط 
متصدي يك عطاري، پيگيري موضوع به صورت 
ويژه در دس��تور كار اين پليس قرار گرفت. او به 
شناس��ايي اين عطاري در جنوب تهران اشاره و 
اظهار داشت: در بررسي هاي اوليه محرز شد كه 

متصدي اين واح��د صنفي با دپوي 
مقادير فراواني قرص و ش��ربت هاي 
غيرمجاز، آنان را به مشتريان خاص 
خود به ف��روش مي رس��اند. رييس 
پلي��س مبارزه با م��واد مخدر افزود: 
ماموران با انجام اقدامات گس��ترده 
پليسي و هماهنگي هاي قضايي، پس 
از تحت نظر قرار دادن ترددهاي افراد 
به اين واحد صنفي موفق به دستگيري متصدي 
اين واح��د صنفي ش��دند. او با بي��ان اينكه در 
بازرسي از داخل مغازه عطاري ۷۳ هزار قرص و 
۵۵ ليترشربت غيرمجاز كشف شد، گفت: كشف 
جزييات پرونده در دستور كار ماموران قرار دارد.

تهرانسردميشود؛بارشبرفوباراندرارتفاعات
براساس اعالم اداره  كل هواشناسي 
اس��تان تهران، بارش ب��رف و باران 
در ارتفاعات ته��ران و كاهش ۳ تا ۶ 
درجه اي دما به ويژه در نيمه شمالي 
اس��تان از )۵ آب��ان( پيش بين��ي 
مي شود. براس��اس بررسي داده ها و 
نقش��ه هاي پيش يابي هواشناسي، 
وضعي��ت جوي اس��تان تهران طي 

چه��ار روز آينده آس��ماني صاف ت��ا نيمه ابري 
گاهي هم��راه با وزش باد پيش بيني مي ش��ود. 
كاهش نس��بي دما بين ۳ تا ۶ درجه سانتيگراد 
به ويژه در نيمه شمالي استان طي چهارشنبه و 
پنجش��نبه )۵ و ۶ آبان( پيش بيني مي شود. از 

ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه )۶ تا ۷ 
آبان( به  دليل س��كون نسبي جو در 
نواحي پرتردد گاهي غبار محلي رخ 
خواهد داد و از ظهر جمعه )۷ آبان( با 
نفوذ سامانه بارشي به تدريج افزايش 
ابر و تا شنبه شب )۸ آبان( در بعضي 
س��اعات بارش ب��اران، گاهي وزش 
باد ش��ديد موقتي با احتمال رعد و 
برق پيش بيني مي شود. بر اس��اس اعالم اداره 
كل هواشناسي استان تهران، ايستگاه فرودگاه 
امام خميني )ره( با بيش��ينه دم��اي ۲۵ درجه 
سانتيگراد گرمترين نقطه استان تهران در ۲۴ 

ساعت گذشته گزارش شده است.

رويداد

از وقتي كرونا آمده و آمار مرگ و مير اين بيماري هر 
روز منتشر مي ش��ود و به واسطه آن بسياري از افراد 
جامعه عزيزان خود را از دست مي دهند، پرداختن 
به عوامل ديگر م��رگ و مير چندان مورد توجه قرار 
نمي گيرد. از تصادفات جاده اي گرفته تا آلودگي هوا 
كه حاال به گفته مسووالن ساالنه جان بيش از ۴ هزار 
نفر را در سكوت خبري مي گيرد و البته انگار كسي 
هم اعتراضي ندارد، چون با اين حجم از كارخانه هاي 
آلوده كننده هوا و ماش��ين هايي كه خيابان ها را در 
تصرف خود در آورده اند، ديگر كسي به مرگ به خاطر 
آلودگي فكر نمي كند.  رييس پليس راهور پايتخت 
گفت: بنابر آمار اعالم شده ساالنه ۴ هزار نفر به صورت 
مستقيم و غير مستقيم به دليل آلودگي هوا جان خود 
را از دست مي دهند. سردار محمد حسين حميدي 
رييس پليس راهور تهران بزرگ در نشست خبري 
با حضور اصحاب رسانه اعالم كرد: در شهر تهران 
بنابر آمار اعالم ش��ده ساالنه ۴ هزار نفر به صورت 
مستقيم و غير مستقيم به دليل آلودگي هوا جان 
خود را از دست مي دهند. در زمينه كاهش آلودگي 
هوا قانون داريم اما اين قانون يا حتي قانون هواي 

پاك نياز به بازنگري دارد.

     حمل و نقل عمومي تهران 
وضعيت نامناسبي دارد

او افزود: حمل و نقل عمومي تهران وضعيت نامناسبي 
دارد و عمر اكثر اين دستگاه ها باالي ۱۲ سال است، 
همچنين هر موتورس��يكلت ۳ براب��ر يك خودرو 
آلودگي ايجاد مي كند. معاينه فني و مسائل اينچنين 
از مواردي بود كه در جلس��ه با نمايندگان مجلس 
خواس��تيم به آن ورود كنند تا در آينده شاهد ادامه 
وضع موجود نباشيم. حميدي گفت: ساخت و سازهايي 
كه در شهر رخ مي دهد مي تواند سبب ترافيك شود كه در 
همين راستا پليس بايد مكانيزم هاي هوشمند در اختيار 

داشته باش��د تا از اداره سنتي پايتخت جدا شود و 
ترافيك تهران را هوشمند كنترل و مديريت كند.

     افزايش ۳۷ درصدي
 استفاده از خودروهاي شخصي

رييس پلي��س راهور پايتخت بيان كرد: ۳۷ درصد 
افزايش تردد خودروهاي شخصي را در شبكه معابر 
و ۳۳ درصد كاهش استفاده از حمل و نقل عمومي 
را نسبت به سال ابتدايي ورود كرونا به كشور داريم. 
به گفته اومحدوديت شبانه كرونايي مزيد بر علت 
ترافي��ك عصرگاهي در پايتخت اس��ت. حميدي 
خاطرنش��ان كرد: طرح ترافيك ب��ه دوران قبل از 
كرونا برگردد يا متناسب با شرايط فعلي شود، پيك 
شروع ساعت كاري ادارات تأثير در ترافيك دارد اين 
در حالي است كه هنوز مدارس بازگشايي نشدند و 

برف و باراني در تهران نيامده است.

     جان باختن ۲۵۵ تهراني 
در ۶ ماهه اول سال

رييس پليس پايتخ��ت بيان كرد: در ش��ش ماهه 
اول س��ال ۲۵۵ نفر ش��هروند تهراني در تصادفات 
جان خود را از دس��ت داده اند كه از اين تعداد ۱۰۸ 
نفر آنه��ا عابر پي��اده بودند. همچني��ن ۱۲۶ نفر از 
۲۵۵ نفر موتورسيكلت س��واران بود كه ۴۶ درصد 
از سهم تصادفات هم به آنها تعلق مي گيرند البته ۳ 
درصد كاهش در اين زمينه نسبت به سال گذشته 
داش��ته ايم كه نش��ان مي دهد طرح هاي آموزشي 
مثل موتوريار تأثير داشته است. او گفت: ۱۱۰ هزار 
موتورسيكلت سوار از ابتداي آغاز طرح موتوريار به 
جاي توقيف و انتقال به پاركينگ در س��طح ش��هر 
آموزش ديده اند. حميدي بيان كرد: دوس��تاني كه 
مخالف اجراي طرح موتوريار هس��تند پيشنهادات 

خود را به جاي توقيف به ما ارايه دهند.

     موتوريار نقش مثبتي در
 كاهش تخلفات موتورسواران داشته است

رييس پليس راهور پايتخت اظهار كرد: بر اس��اس آمار 
ما طرح موتوريار در كاهش تخلفات موتورسواران نقش 
مثبت داشته است و يك موتورسوار متخلف نهايتاً دوبار 
مرتكب تخلف شده است. او ادامه داد: در تهران ميانگين 
روزي ۲ هزار تصادف اعم از خس��ارتي، جرحي و فوتي 
داريم؛ در سال حدود ۶۰۰ تهراني در تصادفات جان خود 
را از دست مي دهند، البته با اقدامات پليس تصادفات در 

پايتخت در سال هاي اخير كاهشي بوده است.

     ۴۴ درصد از علل تصادفات 
عدم توجه به جلو است

حميدي گفت: در تحليل آمار تصادفات و علل آنها بايد 
بگويم كه عدم توجه به جلو ۴۴ درصد و عدم توانايي در 
كنترل وسايل نقليه ۲۳ درصد بوده است. رييس پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ادامه داد: استفاده از 
مسيرياب هاي ايراني نقش مثبتي در كاهش تصادفات 
و روان س��ازي ترافيك داشته است چراكه نقشه نقاط 
حادثه خيز و مسائلي كه راننده بايد در حين رانندگي 
از آن باخبر باشد را ما در اختيار مسيرياب هاي ايراني 
گذاشته ايم. حميدي با بيان اينكه تهران در خيلي از 
مقاطع تبديل به پاركينگ شده است، گفت: حمل و نقل 
عمومي، پاركينگ ها و هزينه هاي آن، كاهش سفرهاي 
ضروري، حمل و نقل عمومي در مجموع يك بسته است 
كه بايد در تمام اين موارد براي كاهش ترافيك اقدامات 
انجام شود. رييس پليس راهور تهران با بيان اينكه بهبود 
بخشيدن به ترافيك تهران الزاماتي دارد، عنوان كرد: 
بيشترين تصادفات تهران در معابر بزرگراهي همچون 
بزرگراه آزادگان و امام علي)ع( روي مي دهد. اين مقام 
انتظامي ب��ا بيان اينكه دولت در ادوار گذش��ته براي 
ناوگان حم��ل و نقل عمومي اعتبار الزم را تخصيص 

نداد، گفت: به اقداماتمان بايد سرعت ببخشيم.

فوتساالنه۴هزارنفردرتهرانبهدليلآلودگيهوا
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