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يادداشت- 1

پرسپكتيو توافق محتمل
پ��رده نخس��ت( از ح��دود 
ي��ك هفت��ه قب��ل در اكث��ر 
گفت وگوه��اي رس��انه اي با 
موضوع مذاكرات هس��ته اي 
ايران و كشورهاي 1+4 و امريكا 
به اين نكته اشاره مي كنم كه 
نش��انه هاي تحليلي حاكي از 
آن است كه »توافق« نزديك 
است. در واقع، سرعت پيشرفت گفت وگوهاي برجامي، 
طي روزهاي اخير بيشتر شده و ديگر مي توان چشم انداز 
توافق احتمالي را مش��اهده كرد. در ح��ال حاضر تنها 
موضوع مورد توجه طرفين، مساله »زمان دستيابي به 
توافق« است. غربي ها تالش مي كنند تا اين زمان را هرچه 
سريع تر محقق كنند. بر اين اس��اس است كه مقامات 
بلندپايه كشورهاي غربي از ضرب االجل هاي زماني سخن 
مي گويند و خواستار دستيابي به توافق در نزديك ترين 
زمان ممكن هستند. البته تيم مذاكره كننده ايراني نبايد 
مقهور اين خواسته هاي حاشيه اي و پيراموني شود، اينكه 
كشورهاي اروپايي اعالم مي كنند تا پايان ژانويه يا سه هفته 
آينده بايد به توافق دست پيدا كرد براي تحت فشار قرار 
دادن ايران است تا مطالبات مورد نظر خود را كاهش بدهد. 
البته ايران نيز در دور اخير گفت وگوها انتظارات خود را تا 
ادامه درصفحه 3 حد زيادي كاهش داده است.   

علي بيگدلي

از حذف ارز 4200 توماني تا نگراني از افزايش ماليات

عبوركليات بودجه از خوان مجلس

گزارش 

يادداشت-2

سخن روز

يادداشت-3

 حمايتگري
 يا توزيع رانت نامولد ؟!

فرشاد مومني، اقتصاددان به تشريح 5 كانال تورم زايي بودجه سال 1401 پرداخت »تعادل« اظهارات معاون وزير كار در باره خط فقر 4ميليوني را بررسي مي كند

تحميل تورم فزاينده  و اين يك هشدار  بزرگ است!  محدوده  واقعي خط  فقر

 مسووليت اجتماعي 
فردي و گروهي

زهرا س�ليماني| نرخ واقعي خط فقر در كشورمان 
چه عددي اس��ت؟ آيا 4ميليون اعالم ش��ده از س��وي 
معاون وزارت كار صحيح است يا نرخ باالي 11ميليون 
توماني كه توسط بانك مركزي و ساير نهادهاي مرتبط 
با بازار كار ارايه مي شود؟ اين پرسش ها از جمله مواردي 
هستند كه طي سال هاي اخير بيشترين تناقض ها در 
خصوص آن شكل گرفته و نهايتا نيز هيچ تصوير شفافي 
از سوي نهادهاي مسوول در خصوص واقعيت آن ارايه 
نشده است؛ موضوعي كه يكي از مهم ترين ابهامات را 
در فضاي اقتصادي كشور شكل داده است. عدم تعريف 
درست از جزيياتي كه مبتني بر آن، »خط فقر« محاسبه 
مي شود در كنار استفاده سياسي و ابزاري از اين اعداد و 
ارقام اقتصادي باعث شده است تا هرگز تصوير شفافي 
از وضعيت رفاهي و معيشتي خانواده هاي ايراني ارايه 
نشود. طي روزهاي اخير اظهارنظري از سوي داريوش 
ابوحمزه معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در رسانه ها بازتاب پيدا كرد كه يك بار ديگر بحث نرخ 
واقعي »خطر فقر« در كشور را در تيررس ارزيابي هاي 
عمومي قرار داد. ابوحمزه به اين نكته اشاره كرد: »خط 
فقر به طور ميانگين در كشور براي خانوار 4 نفره حدود 4 
ميليون تومان و براي شهر تهران كمي بيشتر و نزديك به 
۵ ميليون است.«  اظهارات ابوحمزه در شرايطي رسانه اي 
شد كه يك سال قبل امام قلي تبار، بازرس مجمع عالي 
نمايندگان كارگران كشور رقم واقعي خط فقر در كشور 
را 10ميليون تومان و تارنماي رسمي بانك مركزي در 
مهر 1400 اين رق��م را 11ميليون تومان عنوان كرده 
بودند. بالفاصله پس از انتشار صحبت هاي معاون وزير 
كار، دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي انتقادي در خصوص 
اين اظهارات مطرح شد و اظهارات معاون رفاه وزير كار را 
فاقد رويكردهاي واقعگرايانه ارزيابي كردند. مردم ساكن 
در شهرهاي گوناگون با ليست كردن هزينه هايي كه هر 
ماه براي مسكن اجاره اي، حمل و نقل، آموزش، خوراك، 
پوش��اك، درمان هاي ض��روري و... انج��ام مي دهند، 
صحبت هاي ابوحمزه را دور از واقعيت ارزيابي كردند.  
اما معاون وزير كار در شرايطي از هزينه 4 الي ۵ ميليوني 
زندگي در كالن شهرها سخن گفت كه روح اهلل ايزدخواه، 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس روز شنبه 1۸ 
دي ماه در گفت وگو با ايلنا ضمن انتقاد از رويكرد دولت 
در بودجه 1401از وجود 10ميليون خانواده زير خط 
فقر در كشور خبر داده بود. اگر هر خانواده را متشكل از 
4فرد در نظر بگيريم، بيش از نيمي از جمعيت كشورمان 
زير خط فقر قرار مي گيرند. اظهاراتي كه نشان مي دهد، 
اظهارات معاون وزير كار چندان مبتني بر اعداد و ارقام 
مستند نبوده است و هزينه واقعي زندگي در شهرها و 
كالن شهرها بسيار بيشتر است. براي آگاهي از كم و كيف 
موضوع سراغ كارشناسان حوزه كار رفتيم تا تصويري از 

واقعيت خط فقر در كشور به دست آوريم.

  مسوول اعالم خط فقر در كشور 
چه نهادي است؟

حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو با »تعادل« در پاسخ 
به اين پرس��ش كه نحوه محاسبه و استخراج محدوده 
خط فقر در كش��ور چگونه بايد صورت گيرد، گفت: در 
وهله نخس��ت، انتظار تحليلگران آن است كه معاون 
رفاه��ي وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي به صورت 
رسمي محدوده خط فقر را مشخص كند. بايد بدانيم 
كه خط فقر مختصاتي كامال فني دارد و وزارت كار بايد 
دقيق و با جزييات رقم خط فقر را هم به صورت نسبي و 
هم به طور مطلق مشخص كنند. در دولت سيزدهم )و 
بسياري از دولت ها( به اين ضرورت توجه نشده است. تا 
زماني كه رسما به اين مقوله پرداخته نشود، تحليلگران 
نمي توانند موضوع را از منظر تحليلي بررسي و ارزيابي 
كنند. در كنار وزارت كار، مركز آمار و بانك مركزي نيز از 
منظر قانوني يك چنين وظيفه اي دارند و مسوول هستند 
كه ميزان واقعي خط فقر را مشخص كنند.  او ادامه داد: 
بنابراين انتظاراتي كه  جامعه دارد و شاخصي كه براي 
تصميم گيري و تصميم سازي در كشور نياز است، تعريف 
رسمي از خط فقر اس��ت. بدون ارايه رسمي اين عدد، 
نمي توان در زمان تصميم س��ازي ها، اقدامات درستي 
ترتي��ب داد. هرچند معاون رفاه��ي وزارت كار در يك 
برنامه تلويزيوني اظهاراتي را در خصوص خط فقر مطرح 
كرده، اما اين اظهارات رسمي نيست و نمي توان روي آن 
حسابي باز كرد. چون به صورت دقيق و با جزييات اعالم 
نشده، امكان نقد و بررسي آن براي تحليلگران وجود ندارد. 
اين كارشناس حوزه كار گفت: البته كه اين رقم هاي اعالم 
شده )خط فقر 4 ميليوني( مورد قبول كارشناسان نيست 
و تحليلگران معتقدند زندگي در شهرها و كالنشهرهاي 
كشور، هزينه هايي به مراتب بيشتر از اين ارقام دارد. معتقدم 
سبد معيشتي براي خط فقر، صفات و جزيياتي دارد كه 
بايد به آن توجه شود و كساني كه اعالم مي كنند، خط فقر، 
فالن عدد است بايد به صورت جزيي و مورد به مورد اعالم 
كنند كه با چه مكانيسمي به چنين اعدادي رسيده اند. در 
حال حاضر تنها در يك مورد هزينه مسكن اجاره اي در 
شهرها به محدوده اي رسيده است كه ممكن است چند 
برابر حقوق دريافتي يك كارگر را در بر بگيرد. در شهرهاي 
كوچك تر مانند كرج و... حداقل هزينه اجاره ماهانه بين ۵ 
الي 7 ميليون تومان است. بنابراين چطور مي شود، هزينه 
زندگي در يك شهر را 4 ميليون الي ۵ ميليون فرض كرد. 
حاج اسماعيلي در پاسخ به پرسش »تعادل« در اين زمينه 
كه در شرايطي كه بانك مركزي در مهرماه 1400، خط 
فقر را 11 ميليون تومان در نظر گرفته، چطور معاون وزير 
كار از رقم 4 ميليوني براي خط فقر خبر مي دهد، گفت: 
حتي بانك مركزي هم رسما، رقمي را درباره خط فقر اعالم 
نمي كند. بر اساس قانون مسووليت اعالم رسمي نرخ خط 
ادامه درصفحه 6 فقر با مركز آمار است.  

نگاه��ي به تاري��خ بنگاهداري 
در كشورمان نش��ان مي دهد، 
واحدهاي صنعتي عمدتا متكي 
به حمايت ه��اي دولتي بوده و 
كمتر زماني را مي توان س��راغ 
گرفت كه اين بنگاه ها در مجموع 
توانسته باش��ند بي نياز از اين 
حمايت ها دخل و خرج كنند و 
رشد و توسعه يابند. شايد همين موضوع، مهم ترين مساله 
توسعه صنعتي كشورمان است؛ اينكه چرا بنگاه هاي مولد و 
صنعتي نمي توانند بدون اين نوع حمايت ها و متكي به منابع 
دروني خود بقا داشته باشند و بزرگ شوند. بنگاه هايي كه يا به 
واسطه دولتي بودن اصوال بزرگ، متولد مي شوند يا كوچك 
متولد ش��ده و كوچك مي مانند و حداكثر آنكه متوسط 
مي شوند و نه آنكه بزرگ و قدرتمند شوند »در صنعت ايران، 
هرچه بنگاه ها بزرگ تر مي شوند، بهره وري )رقابت پذيري( 
آنها كاهش مي يابد«. )افزايش توان رقابت پذيري صنعتي 
ايران- نيلي، درگاهي، فاطمي -1391(  نمايندگان مجلس 
اخيرا طرحي را براي حماي��ت از كارخانجات و واحدهاي 
صنعتي و توليدي تدوين كرده كه »بعد از تصويب و نهايي 
شدن آن هيچ واحد توليدي پلمب نخواهد شد.« بر اساس 
ماده  واحده اين طرح »توقيف، ضبط و تملك ماشين آالت...
ادامه درصفحه 5

نشس��ت موسس��ه دين و اقتصاد با عنوان »مش��كالت 
ساختاري نظام بودجه ريزي كش��ور از ديدگاه نهادهاي 
نظارتي رسمي« برگزار شد.  مومني در ابتداي سخنان خود 
با بيان اينكه بايد اميدوار بود كه در سايه تذكرات و نقدهاي 
اهل فكر، يك بلوغ انديش��ه اي پديدار ش��ود كه به جاي 
پنهان كاري هاي مروج فساد و ناكارآمدي، قدر كارشناسان 
دانسته شود، گفت: وقتي ما يك مساله اي را درست و دقيق 
ببينيم، راه حل هاي بسياري براي رفع آن ديده مي شود.  
وي همچنين با اشاره به اينكه ادعاي كاهنده بودن تورم در 
اليحه بودجه 1401 اعتبار علمي ندارد، گفت: اميدواريم 
قبل از اينكه كشور را در معرض هزينه هاي غيرمتعارف اين 
ادعا قرار دهند، چاره اي براي آن انديشيده شود. ابندا بايد 
مقداري فكر كرد كه وقتي يك كشوري ۵ دهه مستمر با 
تورمي دو رقمي روبرواست، ريشه ناتواني آن در مهار تورم 
چيست؟ از دريچه دانش اقتصاد سياسي گفته مي شود 
وقتي اين ناتواني كش��وري را با رتبه هفتم ذخاير، به اين 
سطح از فالكت مي اندازد به دو عامل مي توان اشاره كرد: 
1- بحران هاي منفعتي 2- نقصان هاي معرفتي. پرسش 
اساسي در اين زمينه اين است كه چرا واقعيت هاي محرز 
شده در زمينه الگوي تبييني تصميم گيران بارها و بارها 
نادرس��ت بودن آن را نش��ان مي دهد اما همچنان بر آن 
پافشاري مي شود؟ علت اين اتفاق اين است كه نوعي قفل 
شدگي به تاريخ پديدار شده و ريشه اصلي آن هم اين است 
كه ما با بحران توزيع عادالنه قدرت و ثروت روبرو هستيم.  
وي افزود: در سي و يك سال اخير با ۵ دولت روبرو هستيم 
كه علي الظاهر روس��اي دولت در بخش اعظم كائنات با 
يكديگر اختالف دارند اما در فهم مسائل اقتصادي يكسان 
عمل كرده اند. گويي كساني نفع هاي غيرعادي از مناسبات 
غيرشفاف مي برند و زورشان هم زياد است. از منظر اقتصاد 
سياسي، ايران اسير يك اتحاد سه گانه ضد توسعه اي شده 
كه يك ضلع آن دولت رانتي كوته نگر، يك ضلع آن دالل ها، 
رباخوار ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرايي مبتذل هستند 
كه با كمال تاسف پاي دانشگاه و مراكز پژوهشي را در اين 
آلودگي ها باز كرده اند. اين اتحاد س��ه گانه تمام ماجراي 
بحران استمرار تورم دورقمي را به كسري بودجه مرتبط 
دانسته كه بزرگترين دروغ بازارگرايان مبتذل است. معناي 
اين اصرار اين اس��ت كه عناصر كليدي و سرنوشت ساز از 
ديد قاعده گذاران اصلي كنار رود و عناصر اختالل زا تبرئه 
شوند و از طريق آدرس هاي اشتباه و از طريق شوك هاي 
پي در پي مناسبات رانتي خود را پيگيري كنند. بازارگرايي 
مبتذل در ايران نقش سقوط بنيه توليدي را اساسا حذف 
كرده است چون اگر حكومت توان خود را به توليدكنندگان 
اختصاص دهد، امتيازهاي رانتي را ديگر نمي تواند به اينها 
بدهد.  مومني خاطرنشان كرد: در روزنامه هاي خاص، افراد 
خاص دست و پا مي زنند كه اصال فكر نكنيد شوك هاي 
قيمتي روي تورم نقش داشته است. اينها با فريب كاري 
منافع ضدتوسعه اي را با نام علم بزك مي كنند. چيزي كه 

خيلي از جهاتي جالب تر و تكان دهنده تر است، اين است 
كه نقش مخرب بانك هاي خصوصي را حذف مي كنند. من 
طي سه ماهه گذشته بيش از 10 بار به گزارش ارديبهشت 
ماه سال جاري كميسيون اقتصادي مجلس استناد كردم 

كه مي گويد از لحظه تولد بانك هاي خصوصي در ايران و 
طي بيست ساله 13۸0 تا 1399 درحاليكه اندازه توليد 
36 درصد رشد كرده كه كارنامه فاجعه باري است، رشد 
نقدينگي با محوريت بانك هاي خصوصي 102۵0 درصد 
رشد داشته است. پس يكي از حكمت هايي كه روي نقش 
كسري بودجه به عنوان عامل تورم تاكيد مي كنند اين است 
كه نقش بانك هاي خصوصي را از ذهن تصميم گيران دور 
كنند.  وي در ادامه افزود: نكته ديگر كه نشان دهنده پيوند 
بازارگرايان مبتذل با رانتي ها است اين است كه در دوره اي 
همه چيز را به مداخله بيش از حد دولت در اقتصاد نسبت 
مي دهند كه ما در  سي سال گذشته بي سابقه ترين سقوط ها 
را در مداخله هاي دولت مشاهده مي كنيم يعني دولت از 
تعهدات خود در زمينه تغذيه، آموزش، مسكن، سالمت 
و زيرساخت ها طفره مي رود. وقتي اينها نقش سقوط بنيه 
توليدي را ناديده مي گيرند به تمام مسائل جانبي آن هم 
بي اعتنايي مي كنند. درحالي كه همگان مي دانند كه ما با 
بحران ساختاري قيمت گذاري دل بخواهي مواجه هستيم، 
رانتي ها بهره مندي هاي مخرب و ضد توسعه اي نامتعارف 
شركت هاي خصولتي و رانتي معدني را ناديده مي گيرند 
و مي گويند هرچه فرياد داريد بر سر كسري بودجه دولت 
بزنيد و يكي از بزرگ ترين ظلم هاي اينها اين اس��ت كه 
حداكثر حساسيت را در زمينه سياست هاي تورم زا به مزد 
و حقوق ضعيف ترين گروه هاي درآمدي معطوف كردند 
و مي گويند اندك��ي افزايش مزد كاركنان تورم زا اس��ت 
درحاليكه تمام ش��واهد نشان مي دهد كه نقطه عزيمت 
تورم شوك هاي وارد شده به قيمت هاي كليدي بوده است. 
اگر نمايندگان مجلس مي خواهند اين را به عينه ببينند، 
روند كس��ري بودجه را نگاه بيندازند چراكه در سي ويك 
سال گذشته باالترين جهش ها در كسري مالي دولت به 
دنبال ش��وك هاي قيمتي رخ داده است.  مومني با بيان 
اينكه اين ائتالف واقعيت ركود تورمي را هم انكار مي كنند، 
گفت: هركس كه الفباي اقتصاد سياسي را آموخته مي داند 
كه راه اداره كش��ور سفله پروري نيست. راه نجات از ركود 
تورمي ارتقاي بنيه توليدي و قطع يد از رانتي ها، دالل ها 
و واردات چي ها است. اگر شما به اسم تشويق توليد، براي 
بورسي كه سوداگري در آن نسبتي با مصالح توليدي ندارد 
خرج كنيد، راه نجات بخشي براي كشور انتخاب نكرده ايد و 
من متاسفم كه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به اين 
مهم نيز ديد واژگونه اي دارند. مسائل حياتي توليدكننده ها 
را رها كرده اما مشغول دوپينگ كردن در بورس هستند. 
وي افزود: ائتالف سه گانه اي كه گفته شد يك جوري القا 
مي كنند كه انگار كل نقدينگي دست مردم است و آن توزيع 
به شدت وحشتناك نابرابر نقدينگي را حذف مي كنند. 
بانك مركزي مي گويد ۸6 درصد نقدينگي شبه پول است 
و 7۵ درصد آن دست يك درصد از صاحبان سپرده! لذا با 

هياهو مي گويند به نام مردم و به  كام ديگران كار كنيم.
ادامه درصفحه 6

مس��ووليت اجتماع��ي فردي 
درمقايس��ه ب��ا مس��ووليت 
اجتماعي گروه��ي مفهومي 
جديد؛ اما قدمتي طوالني دارد. 
گفته معروفي است كه مي گويد 
با ديگران طوري رفتار كنيد كه 
دوست داريد با شما رفتار شود. 
مس��ووليت اجتماعي فردي با 
ايجاد يك موضع فعال نس��بت ب��ه تاثيرگذاري مثبت بر 
ديگران و محيط بيرون از دايره خود گس��ترش مي يابد. 
مس��ووليت اجتماعي فردي اساس مسووليت اجتماعي 
گروهي اس��ت زيرا يك اجتماع از افرادي تش��كيل شده 
است و در نتيجه فرهنگ مسووليت اجتماعي را مشخص 
مي كند. اين رابطه آميخته بين مسووليت اجتماعي گروهي 
و مسووليت اجتماعي فردي است. افراد از نظر اجتماعي 
مسووليت پذيرتر شده و درواكنش به اين اجتماع ها بايد 
براي برآوردن نيازهاي افراد مسووليت پذيري اجتماعي 
بيشتري پيدا كنند. يكي از موضوعاتي كه امروزه در دنيا 
در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه اجتماعي مورد توجه 
قرار مي گيرد، موضوع مس��ووليت اجتماعي شركت ها، 
بنگاه ها و افراد است و تعهدي است كه شركت ها و بنگاه ها 
در كن��ار درآمد و سودش��ان در عرصه هاي ديگر از جمله 
محيط زيست، آموزش و مس��ائل اجتماعي، پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي؛ براي حمايت از كاركنان شان و 
ارتقاي ش��اخص هاي فرهنگي و اجتماعي خانواده هاي 
كاركنان شان انجام مي دهند. در دنيا موضوع مسووليت 
اجتماعي يك موضوع كامال شناخته شده است و بدون التزام  
منش��ور دارد. به عنوان مثال آموزشكده هايي كه در قبال 
پول آموزش مي دهند؛ همين ها براي مناطق آسيب ديده 
يا دانش آموزان كم بضاعت، به رايگان محصول خودشان را 
)كتب درسي يا آموزشي( عرضه مي كنند يا كال بچه هاي 
كم بضاعت درسخوان و باهوش را بورسيه آموزشي مي كنند 
يا مراكز توانبخشي يا سالمندي يا حتي نمازخانه تاسيس 
ادامه درصفحه 8 مي كنند . 

حسين حقگو 

دكتر منيژه نويدنيا 

»تعادل« اظهارات معاون وزير كار 
در باره خط فقر 4ميليوني را بررسي مي كند

 حميد حاج اسماعيلي: بانك مركزي خط فقر را
 11ميليون تومان اعالم كرده است

 فرشاد مومني، اقتصاددان به تشريح
 5 كانال تورم زايي بودجه سال 1401 پرداخت

رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از مردم قم: 

محدوده واقعي خط فقر

همين صفحه     همين صفحه    

صفحه 2    

 تحميل تورم فزاينده
 و اين يك هشدار بزرگ است! 

مذاكره و تعامل با دشمن، به معني تسليم نيست

 نمايندگان به دنبال 
جلب نظر مجمع تشخيص

شروع به كار خودپرداز ارزي
 و كارت ارزي و ريالي در كشور

 گمرك چابهار: جوها متعلق به 
 شركت امور پشتيباني دام است 

جوابيه سازمان برنامه و بودجه 
به گزارش » تعادل« 

طرح  سرگردان 
واردات خودرو 

بازار ارز و طال  
در مسير ريزش

 ماجراي
 رها شدن جوها 

در بندر چابهار

کسری بودجه
خط قرمز دولت 

سيزدهم است

  در س�ي ويك س�ال اخير با 5 دولت روبرو 
هستيم كه علي الظاهر روساي دولت در بخش 
اعظم كائنات با يكديگر اختالف دارند اما در 
فهم مسائل اقتصادي يكسان عمل كرده اند.

   ي�ك اتح�اد س�ه گانه مي خواه�د نقش 
متغيرهاي اصلي تورم زايي را ناديده بگيرد.

   در روزنامه هاي خاص، افراد خاص دست و پا 
مي زنند كه اصال فكر نكنيد شوك هاي قيمتي 

روي تورم نقش داشته است.
   يكي از حكمت هايي كه روي نقش كسري 
بودجه به عنوان عامل تورم تاكيد مي كنند 
اين اس�ت كه نقش بانك هاي خصوصي را از 

ذهن تصميم گيران دور كنند. 
   مي گوين�د اندكي افزايش م�زد كاركنان 
تورم زا اس�ت درحالي كه تمام شواهد نشان 
مي دهد كه نقطه عزيمت تورم ش�وك هاي 

وارد شده به قيمت هاي كليدي بوده است.
   اگر شما به اسم تشويق توليد، براي بورسي 
كه سوداگري در آن نسبتي با مصالح توليدي 
ندارد خرج كني�د، راه نجات بخش�ي براي 
كش�ور انتخاب نكرده ايد و من متاسفم كه 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به اين 
مهم نيز ديد واژگونه اي دارند. مسائل حياتي 
توليدكننده ه�ا را رها كرده اند اما مش�غول 

دوپينگ كردن در بورس هستند.
  ي�ك ج�وري الق�ا مي كنند كه ان�گار كل 
نقدينگي دست مردم اس�ت.بانك مركزي 
مي گويد 86 درصد نقدينگي شبه پول است 
و 75 درصد آن دست يك درصد از صاحبان 

سپرده است.
  عكس مار مي كشيدند و مي گفتند بگذاريد 
ما نرخ ارز را افزايش دهيم. قرار بود سال 73 
قيمت ارز روي 200 ريال تثبيت شود اما االن 
از 30 هزار تومان نيز گذش�ته اس�ت و هيچ 
خبري از تثبيت نيست. سپس گفتند اگر نرخ 
ارز تا آن چيزي كه مي گفتيم پايين نيامد بايد 
دولت ارز به بازار تزريق كند تا قيمت بر اساس 
توازن بين عرضه و تقاضا تثبيت شود. با اين 
فريب 350 ميليارد دالر از منابع ارزي كشور 

را دود كردند.

برش



رهبر انقالب اسالمي در ديدار جمعي از مردم قم خطاب 
به دولت بر لزوم عمل به وعده ها و ايجاد سازوكار استفاده 
از نظرات و مش��اركت هاي مردمي تأكيد كردند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي روز )يكشنبه( 
در ديدار تصويري با جمعي از قشرهاي مختلف مردم قم، 
قيام تاريخي ۱۹ دي ۱۳۵۶ قم را نشان دهنده »عمق اعتقاد 
ديني« و »غيرت ديني همراه با عقالنيت« خواندند و با اشاره 
به كينه عميق امريكا به نظام برخاسته از اعتقادات ملت ايران 
گفتند: بايد با درك وظيفه كنوني، با اميد و وحدت و قدرت به 
سمت چشم انداز روشِن آينده حركت كنيم كه در اين مسير 
مسووالن نيز بايد با تقويت و تكميل ابعاد مردمي، تالش هاي 

مشهود خود را براي حل مشكالت گسترش دهند.
رهبر انقالب حادثه ۱۹ دي ۱۳۵۶ را منشأ ايجاد حركتي 
سلسله وار در شهرهاي مختلف و در نهايت پيروزي انقالب 
خواندن��د و افزودند: اينگونه ح��وادث كه مضامين قوي و 
پيام هاي بزرگي براي نسل هاي آينده دارند، نبايد در غبار 
فراموشي، كمرنگ شوند. ايش��ان افزودند: حادثه ۱۹دي 
و دنباله هاي سياس��ي- اجتماعي آن، نشان دهنده عمق 
اعتقادات ديني مردم بود زيرا اگر امام به عنوان يك مرجع 
تقليد و عاِلم ديني در مركزيت آن نبود، هيچ ش��خص و 
جريان ديگري نمي توانست ملت را شهر به شهر به خروش 
و قيام وادارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به محوريت 
علماي ديني شجاع و سياست ش��ناس در اغلب حوادث 
تاريخي و اجتماعي ۱۵۰ س��ال اخير ايران از جمله قضيه 
تنباكو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قيام ۳۰ تير و 
قيام ۱۵ خرداد گفتند: عناصر با نفوذ ممكن است شماري 
از مردم را به حركت درآورند اما به موج درآوردن اقيانوس 
عظيم ملت در مقابل استعمار و استكبار و دنباله هاي آنها، 
فقط كار عاِلم و مرجع ديني است و از همين جا مي توان راز 
دشمني عميق مستكبران را با دين، علماي ديني، علماي 
سياسي، فقه سياسي و اسالم سياسي درك كرد. ايشان با 
اشاره به كساني كه شعار »مرگ بر امريكا« را علت خصومت 
هميشگي استكبار با جمهوري اسالمي مي دانند، افزودند: 
امريكا از ُبن دندان با نظام اسالمي دشمن است زيرا اين نظام 

را برخاسته از دين و مظهر اعتقادات ديني ملت مي داند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، غيرت ديني را از ديگر عوامل قيام 
۱۹ دي برشمردند و گفتند: برخي تالش و تبليغ مي كنند 
كه غيرت ديني را »بي منطقي و خشونت« بنامند اما حقيقت 
اين است كه غيرت ديني همراه با عقالنيت و برخاسته از 
بصيرت اس��ت و بصيرت نيز شعبه و مظهري از عقالنيت 
است ضمن اينكه در عمل نيز در اغلب موارد، غيرت ديني 
با عقالنيت همراه بوده است. ايشان امام خميني )رض( را 
مظهر كامل غيرت ديني همراه با عقالنيت و خردمندي 
دانستند و افزودند: شاگرد شايسته امام، آيت اهلل مصباح نيز، 
هم در غيرت ديني در اوج بود و هم در عقالنيت يك فيلسوف 
به معني واقعي كلمه بود. رهبر انقالب تصميم رژيم طاغوت 
براي چاپ مقاله موهن درباره امام در يكي از روزنامه ها را 
تصميمي براساس محاسبه و نقشه خواندند و گفتند: طاغوت 
با درك نفوذ روزافزون امام در مردم، مي خواس��ت جايگاِه 
انگيزه بخش و انرژي بخش ايشان را تنّزل دهد و مركزيت 
نهضت را از بين ببرد و اگر مشت محكم مردم قم در ۱۹ دي 
۵۶ به سينه طاغوت نمي خورد، اين حركت را در شكل هاي 
مختلف ادامه مي داد. رهبر انقالب با اشاره به پشت گرمي 
طاغوت به حمايت واشنگتن و سخنان كارتر رييس جمهور 
وقِت امريكا در ۱۰ دي ۵۶ در تهران افزودند: كارتر براساس 
محاسبات غلط امريكايي ها كه همچنان ادامه دارد، ايراِن 
پهلوي را »جزيره ثبات« ناميد اما قيام مردم قم و سلسله 
قيام هاي بعد از آن، به گونه اي نقش��ه محاس��باتي رژيم و 
امريكا را بر هم زد كه كارتر مجبور شد سال ۵۷، ژنرالي به نام 
هايزر را به ايران بفرستد تا با كشتار، كودتا يا هر روش ديگر، 
نهضت اسالمي ملت ايران را سركوب كند كه به فضل الهي 
ناكام ماند. حضرت آيت اهلل خامنه اي به شهادت رساندن 

سردار سليماني را نمونه ديگري از استمرار محاسبات غلط 
امريكايي  ها دانستند و افزودند: تروريستها مي خواستند حاج 
قاسم را به عنوان نماد حركت عظيمي كه نماينده اش بود از 
بين ببرند، اما حركت عظيم و ابراز ارادت و محبت عمومي 
ملت ايران و مردم كش��ورهاي ديگر در دومين س��الگرد 
شهادت سردار، به عنوان يك حركت عظيم ناشي از دست 
قدرت خداوند، نشان داد كه دستگاه محاسباتي امريكايي ها 

حقاً و انصافاً معيوب و خراب است.
رهبر انقالب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهاي پر شكوه 
پيروزي انقالب و برپايي نظام مردم ساالري ديني، وظيفه 
يك ملِت زنده را عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظايف 
كنوني، و تعيين چشم انداز و گام هاي استوار براي حركت 
پر قدرت به سمت آن چش��م انداز دانستند و افزودند: اين 
وظيفه داني و آينده شناسي موجب كاميابي و پيروزي نهايي 
يعني حيات طيبه ملت ايران و تأمين دين، دنيا و رفاه روحي 
و جسمي براي ملت خواهد شد. ايشان با ابراز خرسندي از 
گسترش فكر و عمل جوانان مومن و حزب اللهي در سراسر 
كش��ور، گفتند: برخي اظهارنظره��ا و گزارش ها گوياي 
حقيقت ملت نيس��ت و باطن و احساسات واقعي مردم را 
بايد در مسائلي همچون تشييع شهيد سليماني درك كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه چند تذكر مهم خطاب به 
مردم و مسووالن براي حفظ نشاط و حركت رو به پيشرفت 
انقالب اسالمي بيان كردند. ايشان »غيرت ديني« را عامل 
نجات كشور در بزنگاه هاي مختلف و تبديل كردن تهديدها 
به فرصت خواندند و افزودند: غيرت ديني را حفظ كنيد زيرا 
اين غيرت ديني مردم بود كه كشور را در دفاع مقدس -يعني 
آن جنگ بين المللي كه امريكا، شوروي، ناتو و ارتجاِع آن روز 
براي به زانو در آوردن انقالب به راه انداخته بودند- پيروز كرد. 
رهبر انقالب، تشييع تاريخي شهيد سليماني را نمونه ديگري 
از فوراِن غيرِت فرصت ساز مردم دانستند و گفتند: در آن 
مراسم، ملت ايران بار ديگر وحدت و هويت ديني و انقالبي 
خود را عيان كرد و اگر آن پيكر مقدس به سوريه، لبنان و 
پاكستان نيز مي رفت، همانند ايران و عراق مورد استقبال 

عظيم ملت هاي مسلمان قرار مي گرفت.
ايش��ان ۹ دي ۸۸ را مصداق ديگري از تجّلي غيرت ديني 
مردم خواندند و خاطرنشان كردند: در آن حادثه نيز غيرت 
ديني مردم آثار سوء تهديدها را از بين برد و آنها را به فرصت 

تبديل كرد، بنابراين بايد گويندگان، نويسندگان و صاحبان 
نفوذ تالش كنند تا غيرت ديني مردم محفوظ بماند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي »حساس��يت زدايي از اصول و 
مباني انقالب به وسيله تبليغات وسيع در فضاي مجازي و 
رسانه هاي بيگانه و برجسته سازي سخنان افراد كم مايه و پر 
ادعا« را از ديگر برنامه هاي دشمنان دانستند و گفتند: اصول 
انقالب از جمله »شكل گيري حكومت و جامعه بر اساس 
هندسه ديني«، »استقالل« و»مبارزه با فساد و بي عدالتي« 

نبايد تضعيف شوند.
ايش��ان در همين زمينه افزودند: »تسليم نشدن در برابر 
دشمن مس��تكبر و زورگو« نيز جزو اصول انقالب است و 
اينكه در مقطعي با دشمن مذاكره، صحبت و تعامل شود 
به معناي تسليم ش��دن در مقابل آن نيست، همچنانكه 
تاكنون تسليم نشده و از اين پس نيز نخواهيم شد. رهبر 
انقالب، حساسيت زدايي از اصول انقالب را بخشي از جنگ 
نرم وسيع و متنوع عليه ملت دانستند و با دعوت از اهل فكر 
و قلم و صاحبان فعاليت هاي اجتماعي و مجازي براي مقابله 
با اين نقشه، افزودند: اين تصور كه اصول انقالب براي مردم و 
آينده سودمند نيست خالف واقع و بي انصافي محض است.

ايشان با تأكيد بر اينكه پايبندي به اصول انقالب از مهم ترين 
ابزارهاي پيش��رفت كشور است، خاطرنش��ان كردند: در 
طول اين ۴۳ س��ال هر جا پيش��رفت و حركت كرده ايم، 
محصول روحيه و مجاهدت افراد مومن و انقالبي بوده و هر 
جا كار زمين مانده، پاي فرصت طلبي، فساد، اشرافي گري 
و نگاه ه��اي غيرانقالبي در ميان اس��ت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در تذكري ديگر، همگان را به »حفظ وحدت و 
انسجام ملي« فراخواندند و تأكيد كردند: البته در خصوص 
بعضي كه در مقابل انقالب مي ايس��تند، انقالب چاره اي 
جز ايس��تادگي ندارد اما نبايد »اختالف نظر و سليقه« به 
جبهه گيري در مقابل يكديگر، تضعيف اميد و مخدوش 

شدن انسجام عمومي منجر شود.
ايشان با اشاره به تخصص برخي دشمنان انقالب در سياست 
»تفرق��ه بينداز و حكومت كن« و ت��الش آنها براي ايجاد 
اختالفهاي مذهبي و درگير كردن شيعه و سّني، افزودند: 
نبايد اجازه داد اين مسائل در كشور اتفاق بيفتد و اوج بگيرد، 
همچنانكه قرن ها است شيعه و س��ّني در كشور در كنار 
يكديگر و بدون درگيري و اختالف زندگي كرده اند، بنابراين 

نبايد براي اختالفها بهانه اي به وجود بيايد كه خوشبختانه 
نيز به وجود نيامده است. رهبر انقالب اسالمي افزودند: حاال 
يك كسي حرف غلطي مي زند و يك نفر هم احساس تكليف 
مي كند اما اين مسائل را نبايد ادامه داد و همه بايد انسجام 
عمومي را حفظ كنند. ايشان، جمهوري اسالمي ايران را 
مظهر اس��الم و حاكميت امت اسالمي خواندند و با اشاره 
به اظهار عالقه و تعصب اهل سنت در كشورهاي مختلف 
به جمهوري اسالمي، گفتند: مراسم هاي عظيم تجليل از 
شهيد سليماني در كشورهاي اسالمي نمونه اي از اين عالقه 
و تعصب و پشتيباني امت اسالمي از جمهوري اسالمي از 
شرق آسيا تا غرب آفريقا است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
توصيه بعدي با تأكيد بر لزوم تقويت اميد به آينده، گفتند: 
جواِن اميدوار، بهتر كار و ت��الش و تحقيق مي كند البته 
تقويت اميد فقط با حرف زدن نيست و مسووالن بايد با كار 
و تالش خود كه امروز بحمداهلل به آن مشغول هستند، دل 

جوانان را از اميد لبريز كنند.
ايش��ان با اش��اره به مكتوم ماندن موفقيتهاي جمهوري 
اسالمي در عرصه هاي گوناگون، افزودند: با وجود مشكالت 
اقتصادي و معيش��تي به خصوص براي طبقات ضعيف و 
مشكالتي همچون مشكالت بانكي و مالياتي، جمهوري 
اسالمي دستاوردهاي مهمي در بخش هاي مختلف داشته 
كه بايد براي مردم و كساني كه فقط با بيان مشكالت از اين 

موفقيتها غافل هستند، بيان شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تحس��ين گرايش مردمي و 
محسوس دولت، تقويت و تكميل اين حركت را ضروري 
خواندن��د و افزودند: بايد ب��ه وعده ها ني��ز در موِعد خود 
عمل كرد و اگ��ر به هر دليلي اجراي وعده ممكن نش��د، 
صريح و صادقانه ب��راي مردم توضيح داد. ايش��ان ايجاد 
سازوكاري براي استفاده از ديدگاه ها و شيوه هاي پيشنهادي 
صاحبنظران، متخصصان و مردم و بررسي چگونگي استفاده 
از مشاركت هاي مردمي را در اقدامات دولت الزم دانستند 
و به دولتمردان توصيه كردند از ظرفيت هاي مردمي براي 
نظارت عمومي بر مسائلي نظير فس��اد و ويژه خواري نيز 
اس��تفاده كنند. رهبر انقالب در پايان سخنانشان تأكيد 
كردند: مس��ووالن با همه وجود براي مردم كار كنند و با 
نيت خالص، كار و تالِش محسوِس فعلي را گسترش دهند 

تا خداوند اين تالش ها را هرچه بيشتر ُپر بركت گرداند.

جوابيهدولت
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رييس جمهور: آمار نشان از
 سير نزولي تورم دارد

رييس جمهوري با اش��اره به ض��رورت كنترل تورم و 
كاهش آن، گفت: ما نبايد ش��اهد باش��يم كه فقير ما 
فقيرتر و غني  ما غني تر شده است. بايد اين روند كاماًل 
به نحوي باشد كه سفره و معيشت مردم آسيب نبيند و 
وضع آنان متفاوت شود. به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي روز يكشنبه در صحن مجلس شوراي 
اس��المي براي دفاع از كليات اليحه بودجه ۱۴۰۱ با 
گراميداش��ت ۱۹ دي و قيام مردم قم اظهار كرد: قيام 
۱۹ دي، آغاز نهضت عظيم اسالمي بود كه منتهي به ۲۲ 
بهمن شد. ياد همه شهدا به ويژه حاج قاسم سليماني 
را گرامي مي داريم به ارواح ش��ان درود مي فرستيم و 
از ارواح بلندش��ان استمداد مي طلبيم. وي با اشاره به 
حضور خود در مجلس ادامه داد: حضور امروز من در 
مجلس و در حضور نمايندگان محترم به دليل احترام 
به قانون و ايين نامه مجلس و براي تبيين اليحه بودجه 
۱۴۰۱ اس��ت، چون در جلسه گذشته و در روز تقديم 
اليحه ابعداد و شاخص هاي بودجه ۱۴۰۱ را بيان كردم.
رييس جمهوري افزود: امروز همگرايي بين مجلس و 
دولت ضروري است كه در جهت رفع مشكالت مردم، 
انتظار دلس��وزان انقالب اين است كه اين همگرايي و 
همپوشاني صورت گيرد. رييسي با بيان اينكه تاكيد 
ك��رد: در جاهايي كه اين هم��كاري صورت مي گيرد 
و آهن��گ مجل��س و دولت يكي اس��ت مثل موضوع 
مسكن و حمايت از توليد كه هم خواست مردم است 
و هم نظر مجلس و دول��ت، اين همگرايي مفيد واقع 
مي شود و در موضوع بودجه هم بايد همين طور باشد. 
وي افزود: امروز انتظار مردم و اميد آنان به دولت براي 
اينكه گره گش��ايي كند و مش��كالت معيشت شان را 
حل كند، امي��د و انتظار بااليي اس��ت. اقداماتي هم 
در اين باب انجام ش��ده اس��ت. دولت هم تالش دارد 
وعده هايش تحقق عيني پيدا كند و پايبند به وعده ها 
باشد در عمل. رييس جمهوري با اشاره به موفقيت ها 
در كنترل شيوع كرونا، اظهار كرد: خدا را شاكرم كه در 
اين زمينه موفق عمل كرديم تا ديگر موفقيت برخي 
كش��ورها و غربي ها را به رخ ما نكشند و به لطف خدا 
امروز پايين ترين حد بس��تري و فوتي كرونا در كشور 
وجود دارد. رييسي يادآور شد: در تورم نيز كه خواست 
مردم و دلسوزان كنترل آن است، هم سير نزولي آغاز 
شده اس��ت و هم تورم در حال كنترل است و آمارها و 
پيگيري ها نشان مي دهد كه سير صعودي تورم به سير 
نزولي بدل شده و اين امر آغاز شده و به كاهش قيمت ها 
خواهد انجاميد. وي تاكيد كرد: روند افزايشي صادرات 
غيرنفتي ۴۰ درصدي ش��ده است و بايد تالش كرد تا 
اين ميزان افزايش يابد. سهم ما در اقتصاد منطقه بسيار 
باال است و هنوز اين سهم به دست نيامده. همچنين 
برخالف تحريم ه��ا و تهديدها امروز افزايش صادرات 
نفتي و ميعانات را داريم. از طرف ديگر ارز حاصل از اين 
مبادالت دارد به منابع ارزي كشور بازمي گردد و منابع 

ارزي رو به افزايش است.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه توازن در سياس��ت 
خارجي و تعامل با كشورها را وعده داده بوديم، اظهار 
كرد: اين امر براي كشورهاي همسايه دارد اتفاق مي افتد 
و براي اين كشورها و براي كش��ورهاي دنيا توازن در 
سياست خارجي اثبات شده است. روابط اقتصادي و 
تجاري ما با برخي از كشورها ظرف سه چهار ماه اخير 
تا سه برابر افزايش يافته است. وي با بيان اينكه افزايش 
اعتماد مردم به دولت سرمايه بسيار بزرگي است، يادآور 
شد: اگر مشكالتي مثل زلزله و سيل و از همه مهم تر 
حمله سايبري را داش��تيم كه مي خواستند كشور را 
دچار بحران كنند، با اعتماد مردم اين وضعيت را كشور 
بدون مشكل پشت سر گذاشت. رييسي تصريح كرد: 
امروز خود غربي ها هم مي دانند كه مهم ترين دستاورد 
دولت مساله خنثي سازي تحريم هاست. رفع تحريم ها 
در يك حركت عزتمندانه دارد دنبال مي ش��ود و هم 
قرارگاه خنثي سازي تحريم ها برپاست تا اين تحريم ها 
را براي خود مانع ندانيم. وي با اشاره به اليحه بودجه 
۱۴۰۱ اظهار كرد: هدف گيري دولت رشد ۸ درصدي 
اقتصادي است. در سال هاي گذشته مشكالت جدي 
داشتيم و رش��دي كمتر از يك درصد داشته ايم. بايد 
اقداماتي انجام شود كه ما را به اين ميزان رشد برساند تا 
اشتغال ايجاد شود و توليد رونق يابد. رييس جمهوري با 
اشاره به ضرورت كنترل تورم و كاهش آن، تصريح كرد: 
ما نبايد شاهد باشيم كه فقير ما فقيرتر و غني  ما غني تر 
شده است. بايد اين روند كاماًل به نحوي باشد كه سفره 
و معيشت مردم آسيب نبيند و وضع آنان متفاوت شود.
رييس��ي با اش��اره به موضوع ارز ترجيحي در بودجه 
۱۴۰۱، يادآور شد: ما كار را كه در دولت شروع كرديم، 
آن ۸ ميليارد دالري كه در قانون پيش بيني شده بود 
چيزي از آن نمانده بود. در نيمه دوم سال مبلغي براي 
ارز ترجيحي براي دولت نمانده بود. اگر مي خواستيم 
آنچه در قانون پيش بيني شده بود را اجرا كنيم بايد ارز 
ترجيحي را بدون اينكه جبران شود، حذف مي كرديم 
اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست. وي افزود: ما 
موضوع را در جلسات مختلف مطرح كرديم و در شوراي 
هماهنگي سران قوا هم طرح شد و نهايتًا به اين رسيد 
كه براي ماه هاي بعد بايد ارز ترجيحي ادامه پيدا كند و 
بعد هم براي جبرانش تمهيدات مقدماتي شود. خدمت 
مقام معظم رهبري هم كه موضوع مطرح شد ايشان 
تأكيد كردند كه نظر مجلس اخذ شود. رييس جمهوري 
ادامه داد: بع��د از فرمايش رهبري موضوع را در دولت 
مطرح كرديم و به عنوان اليح��ه دوفوريتي در دولت 
تصويب شد كه اول، ادامه دادن ارز ترجيحي در چند ماه 
آتي تا شرايط آماده شود و دوم، در صورت حذف، جبران 
آن براي مردم چون حذف ارز ترجيحي بدون جبران 
براي خانواده هاي نيازمند كار درستي نيست. رييسي 
يادآور شد: مجلس بعد از تقديم اليحه راي به فوريت آن 
نداد. يعني مجلس نه اعالم كرد كه ارز ترجيحي كه االن 
پولي به عنوان آن وجود ندارد را چه كنيم و نه بر فرض 
اينكه نبايد ارز ترجيحي ادامه پيدا كند، درباره جبران 
آن نظر دادند. دو راه كه بيشتر نيست يا ادامه دادن ارز 
ترجيحي يا حذف آن و جبرانش براي مردم كه مجلس 

براي هيچكدام اعالم نظر نكردند.

تورم ۵۰  درصدی حاصل 
بی تدبیری های هشت ساله

کسری بودجه
خط قرمز دولت سيزدهم است

به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه تعادل درباره احتمال 
وجود کسری بودجه در برنامه سال آينده دولت، سازمان 
برنامه و بودجه در توضيحات نسبت به اين خبر واکنش 
نشان داد. اين در حالی است که صحبت های مطرح شده 
در اين گزارش به س��خنان جبار کوچکی نژاد ،  نماينده 
مجلس شورای اسالمی  در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا 
اختصاص داشت. در ادامه متن کامل توضيحات سازمان 
برنامه و بودج��ه را می خواني��د. در دولت قبل علی رغم 
بی عملی در افزايش درآمدهای پايدار دولت هزينه های 
جاری به ش��دت افزايش يافت و به عبارتی دولت قبل با 
رشد هشت برابری نقدينگی هزينه های خود را از جيب 
مردم تأمين کرد، در اين بين بيش��ترين آسيب به قشر 
متوس��ط و کم درآمد وارد ش��د و عبور ضريب جينی از 
۴۰ واحد بيانگر افزايش فاصله طبقاتی است. هزينه های 
جاری در دولت گذشته بيش از ۶/۴ برابر شد؛ برای تأمين 
اين هزينه ها عالوه بر انتشار قابل توجه اوراق مشارکت و 
انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئيس کل بانک 
مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتيجه 
هم شد عبور نقدينگی از مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان و 
تورم ۵۰ درصدی؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار 
ميليارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و اين 
در حالی بود که حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان تخصيص 
بدون وجود منابع در خزانه گيرک��رده بود؛ يعنی دولت 
خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحويل گرفت. اگر دولت 
موفق شود تغيير ريل بودجه يعنی کنترل ريشه های تورم 
و ايجاد رش��د اقتصادی را محقق کند و برای شش سال 
متوالی به رشد اقتصادی هشت درصدی برسيم؛ اقتصاد 
کشور تازه به س��ال ۱۳۹۰ برخواهد گش��ت.  دولت در 
بودجه سال ۱۴۰۱ تمام تالش خود را به عمل آورده است 
که اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ را بر اساس واقعيت های 
اقتصادی کشور، رفع نيازهای اساسی و تأمين هزينه های 
اجتناب ناپذير تنظيم نمايد. در اين راستا کل اعتبارات 
هزينه ای کشور حدود ۷ درصد افزايش داده شده است، 
ليکن اعتبارات تملک دارايی سرمايه ای )عمرانی( کشور 
۴۳ درصد افزايش داده شده است اين در حالی است که 
دولت در سال ۱۴۰۱ بايد بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
تعهدات ايجادش��ده توس��ط دولت قبل را تسويه کند و 
بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم فقط به صندوق های 
بازنشستگی کمک کند و اصواًل بودجه سال ۱۴۰۱ برای 
رفع گلوگاه های اقتصادی و توس��عه کشور تنظيم شده 
است ليکن دولت مجبور به تأمين هزينه های ثابت ازجمله 
حقوق و مزايای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری 
می باشد بعالوه بازپرداخت اصل و سود اوراق مصرف شده 
در دولت های گذش��ته که سررسيد آن ها سال ۱۴۰۱ را 
بايد پرداخت کند لذا اصاًل بودج��ه ۱۴۰۱ از روش مدل 
کالن اقتصادی و بر مبنای بودجه ريزی از صفر تنظيم شده 
است تا پاسخگوی نيازهای اساسی کشور باشد لذا هرگونه 
مقايس��ه با سقف اول و دوم س��ال ۱۴۰۰ غيراصولی و از 
پشتوانه کارشناسی برخوردار نمی باشد.  دولت در راستای 
مردمی کردن اقتصاد کشور هرسال بخشی از سهام و سهم 
رشد که شرکت های دولتی خود را به مردم و بخش های 
غيردولتی واگذار می کند با توجه به ظرفيت های قانونی 
واگذاری اين مبلغ در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۷۱ هزار ميليارد 
تومان است که نسبت به مبلغ ۲۵۵ هزار ميليارد تومان 
سال ۱۴۰۰ از کاهش ۶۸ درصد کاهش داده شده است 
لذا اينکه تحليل شود دولت برای رفع گرفتاری خودش 
مبادرت به واگذاری شرکت های دولتی می کند، از اساس 
بی پايه است. دولت به منظور کاهش تراز عملياتی بودجه 
يعنی کاهش ش��کاف بين درآمدها و هزينه های خود و 
بر اساس مدل های اقتصادی و ظرفيت اقتصاد ايران در 
اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ حداکثر تالش خود را برای واقعی 
کردن درآمدهای پايدار و پ��اک ازجمله ماليات نمود تا 
بتواند مطابق ش��اخص ها و معيارهای اقتصادی نسبت 
ماليات به توليد ناخالص داخلی به يک ثبت معقول برسد 
در اين راستا اين نس��بت به ۶/۹ درصد در اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ رسيده است. که با افزايش پايه های مالياتی و 
جلوگيری از فرار مالياتی و استفاده مطلوب از ظرفيت های 
موجود قابل تأمين است لذا نسبت پيش بينی شده يک 
نسبت معقول و دست يافتنی است اينکه رشد را نسبت به 
سال ۱۴۰۰ بگيريد و سپس تحليل نماييد يعنی يک روش 
سنتی و ناکارآمد است که هرسال موجب افزايش کسری 
بودجه می شود. با توجه به اينکه اليحه بودجه ۱۴۰۱ از 
يک روش مقول اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ 
درصد با مشارکت استان ها تدوين گرديده است پيروی 
می کند لذا الزم است سند و ابزارهای الزم برای تحقق اين 
مهم فراهم و تشکيل صندوق پيشرفت و عدالت به عنوان 
يک مرکز تسهيل گر مالی از الزامات آن می باشد تا بتوان 
تحرک الزم برای رشد اقتصادی و رونق توليد و افزايش 
بهره وری را در سطح استان ها با اتکا به بخش های پيشرو 

اقتصاد در استان ها به عمل آورد.

 يارانه جديد به دی نرسيد؛
احتماال از بهمن

بعد از يارانه معيشتی،  يارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی امروز)دوشنبه( به حساب سرپرستان خانوار 
واريز می شود و با وجود اعالم اوليه، يارانه جديد که 
احتماال رقمی بين ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است در 
دی ماه پرداخت نشده و به بهمن ماه موکول خواهد 
شد، اين در حالی است که منابع پرداخت اين يارانه 
بايد از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که هنوز 
اين اتفاق نيفتاده است. در چند ماه اخير که دولت 
بر برنامه خود برای اصالح وضعيت يارانه های پنهان 
تاکيد داش��ته و ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مطرح است، از سوی چند مرجع دولتی اعالم شد 
که يارانه جديدی در ازای اين حذف ارزی به صورت 

نقدی پرداخت خواهد شد.

رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از مردم قم: 

از حذف ارز 42۰۰ توماني تا نگراني از افزايش مالیات

مذاكره و تعامل با دشمن در مقطعي، به معني تسليم نيست

عبوركليات بودجه از خوان مجلس
مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و سخنراني 
رييس جمهور و دفاع نماينده دولت، كليات اليحه بودجه 
۱۴۰۱ را با ۱۷۴ راي موافق، ۷۶ راي مخالف و ۶ راي ممتنع 
از مجموع ۲۶۰ نماينده حاضر تصويب كردند. اليحه بودجه 
۱۴۰۱ در اين مرحله براي شور دوم و بررسي جزييات به 
كميسيون هاي تخصصي و تلفيق ارجاع داده مي شود. اين 
مهم ترين خبري بود كه روز گذشته از دل جلسه نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در بهارستان بيرون آمد. مجلس كه 
پيش از اين در كميسيون تلفيق موافقت ابتدايي خود را با 
اليحه پيشنهادي دولت نشان داده بود، در صحن علني نيز 
به طرح دولت راي مثبت داد تا فرآيند تصويب نهايي بودجه 
يك گام به جلو برود. مجلس در طول هفته هاي آينده بررسي 
جزييات بودجه را در دستور كار قرار مي دهد و نمايندگان تا 
اسفند ماه امسال زمان دارند تا قانون بودجه را براي اجراي 
نهايي به شوراي نگهبان بفرستند. كليات بودجه در حالي 
در مجلس راي آورد كه در روزهاي گذشته گمانه زني هايي 
از سوي برخي بهارستان نش��ينان مبني بر عدم رضايت 
بخشي از نمايندگان از اليحه پيشنهادي دولت مطرح شده 
بود. نخستين اليحه پيشنهادي دولت سيزدهم در حالي 
در مجلس تاييد شد كه سال گذشته نمايندگان مجلس با 
دولت دوازدهم چالش هاي بيشتري داشتند و حتي موافقت 
با اليحه ابتدايي نيز با چالش هاي جدي مواجه شده بود. 
عبور اليحه بودجه از خوان اول تصويب در مجلس در حالي 
نهايي شد كه طرح سال آينده دولت زير سايه سنگين دو 
موضوع مهم قرار دارد. نخستين بحث، ارز ۴۲۰۰ توماني و 
نحوه ادامه حيات آن يا قطع تخصيصش خواهد بود. دولت 
در هفته هاي گذش��ته اعالم كرده كه عمال شرايط تداوم 
تخصيص اين ارز را ندارد و به دنبال حذف آن خواهد بود. اين 

در حالي است كه در بخش مربوط به هزينه هاي يارانه اي، 
اعتباري حدودا ۱۰۰ هزار ميليارد توماني براي جبران حذف 
اين ارز و حمايت هاي جديد از مردم پيش بيني شده است.

در صورت نهايي شدن اين طرح دولت، طرحي كه از بهار 
سال ۱۳۹۷ اجرايي شده ديگر وجود خارجي نخواهد داشت. 
دولت قبل همزمان با آغاز دور جديد تحريم هاي امريكا، ارز 
ترجيحي را براي واردات گروهي از كاالهاي اساسي در نظر 
گرفت. با وجود آنكه فهرست كاالهاي دريافت كننده اين 
ارز در سال هاي بعد كوچك تر شد اما در بودجه سال جاري 
نيز سرانجام نمايندگان مجوز دادند كه دولت در شش ماهه 
نخست سال همچنان اين ارز را به اقتصاد كشور تزريق كند 
و پس از آن براي ادامه برنامه ريزي هاي جديد خود را ارايه 
كند. در جلسه روز گذشته مجلس نيز بار ديگر بحث بر سر 
حذف اين ارز بخشي از تمركز نمايندگان را به خود اختصاص 
داد. قاليباف - رييس مجلس شوراي اسالمي - در اين رابطه 
گفت: طبق اصالح آيين نامه بودجه به صورت دو ش��وري 
بررسي خواهد شد. نمايندگان مطمئن باشند اصالحات در 
ارز ترجيحي و بحث هاي معيشتي مدنظر است و با همكاري 
دولت انجام مي شود. بدون شك سند بودجه، سندي براي 
زندگي مردم است لذا اين اطمينان را به مردم مي دهيم كه 
در بحث ارز ترجيحي و معيشت به خصوص در كاالهاي 
اساسي سياس��ت هاي جبراني در ارز به طور مستقيم در 
كاالهاي اساسي در بودجه به گونه اي لحاظ مي شود كه در 
زندگي مردم تاثيري نداشته باشد و آن را جبران مي كنيم.

رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: حوزه محروميت زدايي 
و اش��تغال نيز از دغدغه هاي ما است زيرساخت ها، دانش 
بنيان ها، پروژه هاي نيمه تمام و پيش��ران هاي اقتصادي 
مدنظر است دولت به دنبال رشد هشت درصدي است ما 

هم همه تالش مان را مي كنيم اما اين بايد زماني رخ دهد 
كه مطمئن شويم معيشت مردم تضمين مي شود حتما 
در بحث سياست هاي جبراني در كاالهاي اساسي اولويت 
مجلس شوراي اسالمي سياست پلكاني خواهد بود. رحيم 
زارع - س��خنگوي كميسيون تلفيق مجلس -  نيز گفت: 
دولت امس��ال در اليحه بودجه ۳۴۰۰ هزار هزار ميليارد 
تومان نقدينگي را به سمت توليد حمايت كرد و از اين ميان 
۱.۵ ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي، ۱۸۰ هزار ميليارد 
تومان از بخش خصوصي، ۸۰۰ ميليون دالر سرمايه گذاري 
خارجي و ۵۶۰ هزار ميليارد تومان از حوزه بازار سرمايه و 
۴۳۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركت ها برداشت 
كرديم و اين براي اولين بار اس��ت كه تصميم گرفته شده 
نقدينگي سرگردان حمايت شود. وي افزود: ما در كميسيون 
تلفيق با حذف ارز ترجيحي به طور مشروط موافقت كرديم 
مشروط به اينكه دولت تضمين كند به اينكه اقالم پرمصرف 
خانوارها با قيمت ثابت و بدون تغيير به دست مردم برسد. در 
اين رابطه نرم افزاري توسط بانك مركزي آماده شده و قرار 
است در كميسيون تلفيق و صحن مجلس براي نمايندگان 
ارايه شود تا نمايندگان در جريان جزييات آن قرار گيرند، ما 

با پرداخت يارانه نقدي كور به مردم موافق نيستيم.
 ب��ه اي��ن ترتيب ب��ه نظر مي رس��د ب��ر خ��الف برخي 
گمانه زني هاي ابتدايي درباره احتمال حذف يك باره ارز 
۴۲۰۰ توماني، نمايندگان به دنبال آن هس��تند كه اين 
طرح را به شكل پلكاني اجرايي كنند و البته مجلس در اين 
مسير تضميني براي عدم فشار جديد بر زندگي مردم را 
نيز در دستور كار قرار خواهد داد. در كنار موضوع ارز، بحث 
بر سر درآمدهاي مالياتي دولت نيز چالش ديگري است 
كه در روزهاي گذشته بخشي از مردم و فعاالن اقتصادي را 

نگران كرده است. عدم دسترسي به درآمدهاي نفتي باعث 
شده در سال هاي گذشته تالش براي افزايش درآمدهاي 
مالياتي دولت به يكي از اولويت هاي تيم اقتصادي دولت 
بدل شود و در بودجه سال آينده نيز صحبت ها از افزايش 
درآمدها در اين حوزه داغ ش��ده اس��ت. در شرايطي كه 
بسياري از فعاالن اقتصاد معتقدند با توجه دامنه گسترده 
فرار مالياتي در ايران، بسياري از فعاليت هاي سفته بازي و 
غيرمولد عمال از ماليات دادن معاف هستند، توليدكنندگان 
مجبورند ماليات خود را به ش��كل كامل پرداخت كنند 
و همين موضوع براي آنها مشكل س��از خواهد بود. وزير 
اقتصاد در پاس��خ به اين نگراني ها اع��الم كرده كه دولت 
براي افزايش درآمدهاي مالياتي به دنبال كاهش فرارهاي 
مالياتي خواهد بود و مردم نبايد نگراني داش��ته باش��ند. 
خاندوزي گفته: افزايش درآمدهاي مالياتي كه در اليحه 
بودجه سال آينده ديده شده متكي بر كاهش فرار مالياتي 
است، نه افزايش فشار و بار مالياتي بر مؤدياني كه ماليات 
خود را به صورت شفاف پرداخت مي كنند. اين افراد نبايد 
نگران افزايش درآمد مالياتي باشند. افزايش مالياتي دولت 
تمركز بر كاهش فرار مؤديان و شناسايي افرادي است كه 
ماليات پرداخت نمي كنند. درصد كمي از مؤديان مالياتي 
كه بيشترين درآمد را دارند ماليات پرداخت نمي كنند كه 
تمركز دولت روي اين افراد اس��ت. با وجود اين اظهارات 
مطرح شده از نمايندگان مجلس و تيم اقتصادي دولت به 
نظر مي رسد تا زماني كه تصويري واضح تر از آينده اقتصادي 
ايران در سال آينده ارايه نشود، نگراني ها باقي خواهند ماند، 
نگراني هايي كه بايد ديد تا چه حد در برنامه اقتصادي دولت 
ديده مي شوند و تيم اقتصادي دولت سيزدهم در نخستين 

گام چه براي اقتصاد ايران در سر دارد.



 با حضور وزير امور اقتص��ادي و دارايي و مديرعامل بانك 
ملي، از خودپرداز ارزي و كارت ارزي و ريالي رونمايي شد و 
افراد داراي حساب ارزي مي توانند از خدمات دستگاه هاي 
خودپرداز برخوردار شوند.سامانه كارا افتتاح شد و افراد از 
اين پس مي توانند حساب ارزي در بانك ملي افتتاح كنند 
و سپس كارتي در اختيار آنها قرار مي گيرد كه با استفاده از 
آن مي توانند خريد ريالي داشته باشند.»محمدرضا فرزين« 
افزود: براين اساس افراد مي توانند با ارزي كه در حساب هاي 
بانك ملي خواهند داشت حساب ارزي داشته باشند و هر 
زمان كه مايل باشند مي توانند ارز خود را برداشت يا واريز 
كنند.همچنين حساب ارزي غيرحضوري نيز افتتاح شد و 
از اين پس افراد و صرافي مي توانند به صورت غيرحضوري 
افتتاح حساب داشته باشند.نخستين بار است كه در سيستم 
بانكي كارت ارزي و ريالي داريم.افراد مي توانند با كارت ارزي 
از خودپرداز برداشت ريالي داشته باشند و درصدد هستيم 
خودپردازهاي ارزي را در بانك ملي افزايش دهيم. اكنون 
۱۱ خودپرداز در سطح شهر فعال است و در ماه هاي آينده با 
خريد دستگاه هاي مربوطه اين تعداد را افزايش خواهيم داد.

وي اظهار داشت: افراد مي توانند افتتاح حساب ارزي داشته 
باشند و سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ يورو يا دالر 
در روز و سقف واريز نيز يك هزار دالر يا يورو است. وزير امور 
اقتصادي و دارايي نيز گفت: سياست اصلي و مهم وزارت 
اقتصاد اين است كه از هر ابزاري كه بتواند بر كاهش تقاضاي 
اسكناس ارز در كش��ور كمك و فرآيندها را تسهيل كند 
استقبال مي كند.»سيد احسان خاندوزي« افزود: شبكه 
بانكي از جهت كاهش تقاضاي اسكناس ارز توان پيشرفت 
دارد و ابزارهاي كمي در خدمات حوزه ارزي در كشور وجود 
دارد و هر كدام از نوآوري هاي مالي كه بتواند به پيشرفته تر 
شدن سيستم، اتكا به حساب ها و كاهش تقاضاي اسكناس 

ارز كمك كند، مورد حمايت وزارت اقتصاد است.

    نرخ ها در بازار 
از سوي ديگر، نرخ دالر روزيكشنبه، ۱۹ دي ماه در بازار آزاد 
بازهم كاهش يافت و به قيمت 2744۰ تا 276۰۰ تومان 
معامله شد. قيمت درهم نيز به 7۵8۰ تومان رسيد. قيمت 
س��كه نيز كاهش يافته و به ۱2 ميليون و 7۰ هزار تومان 
رسيد. دالر در صرافي هاي بانكي با ۵۱ تومان كاهش قيمت 
نس��بت به روز گذشته، 26 هزار و 8۳8 تومان معامله شد. 
قيمت فروش يورو با ۵۰ تومان كاهش قيمت نسبت به روز 
گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۵2۵ تومان بود. قيمت خريد هر 
دالر 26 هزار و ۳۰7 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ هزار 
و ۹2۰ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 26 هزار و ۹4 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار 
و ۳۳۱ تومان بودو اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در 
اين بازار 2۹ هزار و 648 تومان و نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و 
۹۱8 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 28 هزار و ۳۱۳ تومان فروخته و حواله 
دالر ب��ه بهاي 24 هزار و ۹۱8 تومان معامله ش��د. قيمت 
س��كه در بازار تهران با ۱۳۳ هزار تومان كاهش نسبت به 
روز گذشته به ۱2  ميليون و ۳67 هزار تومان رسيد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت ۱۱ ميليون و 7۰۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 6۰۰ هزار تومان 
و سكه يك گرمي 2 ميليون و 24۰ هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به 
يك ميليون و ۱۹2 هزار تومان رس��يد و قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج  ميليون و ۱66 هزار تومان شد.همچنين قيمت 

اونس جهاني طال با نرخ يك هزار و 7۹6 دالر معامله شد.

    بازار ارز در مسير ريزش
بازار ارز كشور پس از پشت سر گذاشتن روزهاي ملتهب مهر 
و آذر بار ديگر به آرامش رسيده و با خالي شدن حباب ناشي 
از انتظارات در حال بازگشت به تعادل و ثبات است. نرخ دالر 
پس از صعود به كانال ۳۰ هزار توماني در ماه گذشته، موفق 
به شكست اين نرخ نشد و آرزوهاي سفته بازان و نوسانگيران 
افزايشي را با درجا زدن در اين كانال بر باد داد. حاال و پس از 
عبور از روزهاي غبارآلود گذشته حباب انتظارات تركيده 
و نرخ ارز در حال كاهش و حركت به سمت ثبات و تعادل 
است.سيگنال هاي كاهشي بازار ارز را محاصره كرده اند و 
تواني براي ايجاد شوك قيمتي در بازار ارز ديده نمي شود. به 
 نظر مي رسد حتي اخبار منفي از مذاكرات احياي برجام نيز 
پيش خور ش��ده و پيش��رفت هرچند اندك مذاكرات و 
افزايش خوشبيني ها به پايان خوش آن اميدها براي ماهي 
گرفتن دالالن و سفته بازان از آب گل آلود را به ياس تبديل 
كرده اس��ت. در اين گزارش آخرين تحوالت ب��ازار ارز و 

سيگنال هاي آن مورد بررسي قرار گرفته است: 

    پنچ ميليارد دالر از منابع بلوكه شده كشور 
آزاد شد

احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم در مجلس با بيان 
اينكه طي چند ماه اخير فروش منابع نفتي كشور افزايش 
يافته و درآمدهاي نفتي ما بيشتر شده است تاكيد كرده 
اس��ت كه حدود پنج ميليارد دالر از منابع بلوكه شده، 
آزاد ش��ده كه بخش عمده اي از آن وارد كشور و مابقي 
نيز تبديل به خط اعتباري ش��ده است.وي همچنين 
رايزني هاي مثبت با همسايگان به ويژه عراق، پاكستان، 
عربستان، قطر و تركمنستان را از دستاوردهاي دولت 
و در راستاي اقدامات استراتژيك سياسي و اقتصادي 
كشور دانسته و از بهبود شرايط كشور سخن گفته است. 
در همين خصوص نيز رييس كل بانك مركزي چندي 
 پيش وصول درآمدهاي ارزي كش��ور در سال جاري را 

سه برابر مدت مشابه سال قبل اعالم كرده بود.

   آزادسازي منابع ايران در كره
وزارت امور خارجه كره جنوبي روز پنجش��نبه اعالم كرد 
چوي جونگ كان معاون اول وزير امور خارجه كره جنوبي با 
مذاكره كنندگان ارشد درگير در مذاكرات احياي برجام در 
وين گفت وگو كرد. اين وزارت خانه يك روز قبل )چهارشنبه( 
اعالم كرده بود كه هياتي به سرپرستي چوي جونگ كان 
به وين س��فر مي كند تا راه هاي حل مس��اله دارايي هاي 
مسدود ش��ده ايران در كره را بررس��ي كنند. وزارت امور 
خارجه كره جنوبي پ��س از ديدار معاون وزير خارجه آن با 
همتاي ايراني اش در وين، در بيانيه اي با اشاره به محورهاي 
گفت وگوي آنها از موافقت طرف كره اي با انجام گرفتن فوري 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در بانك هاي كره اي خبر 
داد. گفتني است بدهي كره به ايران حدود 7 ميليارد دالر 
تخمين زده مي شود كه در صورت پرداخت نقش مهمي 

در تامين ارز واردات كشور و كاهش نرخ ارز خواهد داشت.

  افزايش نرخ ارز در سامانه نيما
اختالف قيمت ارز در سامانه نيما و بازار غيررسمي همواره 
يكي از چالش هاي مط��رح در زمينه بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي به كشور و مورد انتقاد صادركنندگان بوده است. 
در واقع بخشي از صادركنندگان به دليل آنكه بازگشت ارز 
به كش��ور از طريق سامانه نيما را به صرفه نمي دانستند از 
اين امر استقبال نكرده و به خروج سرمايه از كشور يا قاچاق 
دامن زده اند. اما با سياست هاي در نظر گرفته شده نرخ ارز 
در سامانه نيما طي روزهاي اخير افزايش يافته و از 2۳ هزار 
تومان به 2۵ هزار تومان رسيده است. اين موضوع به طور 
قطع با استقبال صادركنندگان مواجه و عرضه ارز در نيما را 
بيشتر خواهد كرد. عرضه بيشتر در نيما به معناي تسهيل و 
افزايش واردات و كاهش تقاضا در بازار آزاد است كه موجبات 
كاهش نرخ غيررسمي را نيز به دنبال داشته و خواهد داشت.

    اقدامات بانك مركزي 
براي ساماندهي پرداخت ارز خدماتي

بانك مركزي در يك ماه اخير با دو اقدام ضربتي، دس��ت 
دالالن و سفته بازان را از بازار اسكناس ارز كوتاهتر از پيش 
كرده و آرامشي نسبي را به صرافي ها تزريق كرده است به 
گونه اي كه ديگر ش��اهد ايجاد صف هاي طويل در مقابل 
صرافي ها نيستيم. اقدام اول قطع پرداخت ارز سهميه اي بر 

اساس كدملي و محدود كردن پرداخت ارز به موارد 2۵ گانه 
بر اساس مدارك بود. بر اين اساس بانك مركزي پرداخت 
22۰۰ دالر به هر كدملي را ك��ه به محملي براي جوالن 
سودجويان و س��فته بازان از طريق اجاره كارت ملي افراد 
تبديل ش��ده بود را ممنوع و منوط به ارايه مدارك مثبته 
كرد. همچنين بانك مرك��زي در دومين اقدام خود به 
ساماندهي ارز مسافرتي پرداخت و ميزان ارز پرداختي 
به مسافرت هاي زميني را كه قبال 22۰۰ دالر و برابر با 
مسافرت هاي هوايي بود را به ۳۰۰ يورو كاهش داد. اين 
رويكرد نيز نقش مهمي در كاهش تقلب سودجوياني كه 
با بليت مسافرت زميني نسبت به دريافت ارز مسافرتي 
اقدام مي كردند و سپس با كنسل كردن بليت و فروش 

ارز در بازار آزاد به سود مي رسيدند داشت. 

    سرفصل هاي صرافي ها
اگرچه به تازگي بانك مركزي تغييراتي در سرفصل هاي ارايه 
ارز در صرافي ها ايجاد ك��رده و در اهم آن ميزان فروش ارز 
مسافرتي توسط صرافي ها براي كشورهاي با ويزا و بدون ويزا 
دستخوش تغييراتي شد، اما اعالم برخي صرافي ها در بازار ارز 
از كاهش مجدد سرفصل هاي ارايه ارز و همچنين اختصاص 
آن به بانك ها حكايت دارد.بانك مركزي در هفته گذشته با 
هدف ساماندهي وضعيت فروش ارز مسافرتي تغييراتي در 
روند تخصيص آن به صرافي ها ايجاد كرد كه براساس آن، 
سقف تعيين شده براي سهميه ارز مسافرتي كشورهاي با 
ويزا به صورت هوايي معادل 2۰۰۰ يورو، براي كشورهاي 
بدون ويزا به صورت هوايي ۳۰۰ يورو و مسافرتي به صورت 
زميني، ريلي و دريايي نيز ۳۰۰ يورو يا معادل آن به س��اير 
ارزهاست.اما به تازگي مشاهدات ميداني از برخي صرافي ها 
و اعالم برخي از آنها حاكي از آن اس��ت كه ظاهرا دوباره در 
سرفصل هاي 2۵ گانه ارايه ارز در صرافي ها تغييراتي صورت 
گرفته و تخصيص برخي از سرفصل ها به بانك ها داده شده 
اس��ت؛ موضوعي كه با انتقاد فعاالن بازار ارز مواجه شده و 
آنها اين اقدام را عاملي در جهت حذف بسياري از مشتريان 
صرافي ها مي دانند.بانك مركزي مي گويد كه تغيير جديدي 
در سرفصل هاي ارايه ارز در صرافي ها اتفاق نيفتاده و مربوط 
به همان كاهش سقف تخصيص ارز مس��افرتي از 22۰۰ 
يورو به 2۰۰۰ يورو براي كشورهاي با ويزا و ۳۰۰ يورو براي 
كشورهاي بدون ويزاست.در اعالم بانك مركزي آمده كه 
اگرچه تغييراتي در سرفصل هاي فروش ارز اعمال شده كه 
جديد نيست ولي پيش از اين و با درخواست صرافي ها مبني 
براينكه تقاضاي كمي براي برخي از س��رفصل هاي ارزي 
وجود دارد، اين سرفصل ها برعهده بانك ها قرار گرفته است، 
اما صرافي ها همچنان بايد عمده خدمات ارزي همچون ارز 
مسافرتي، دانشجويي و نيازهاي ارزي مردم را پاسخ دهند. 
از جمله تغييراتي كه گفته مي ش��ود در سرفصل هاي 
ارايه ارز از سوي صرافي ها در سامانه سنا صورت گرفته، 
شامل كارمزد كارگزاران، درآمدهاي ريالي شركت هاي 
هواپيمايي خارجي، درآمدهاي خالص ريالي كنسولي 
سفارتخانه هاي خارجي داخل كشور و نمايندگي هاي 
ديپلماتيك مقيم ايران و... است كه اين خدمات از اين به 
بعد صرفا در بانك ها ارايه مي شود. با اين حال بررسي هاي 
صورت گرفته و گزارش هاي دريافتي از سامانه سنا به 
نوعي نشان دهنده اعمال تغييراتي در سرفصل هاي ارايه 
ارز در صرافي هاست كه در تصاوير زير قابل مشاهده است.

خبراخبار

ادامه از صفحه اول
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با اضافه دريافت سود در بانك ها 
برخورد جدي خواهد شد

وزير اقتصاد با اش��اره به دريافت چندين شكايت در 
اتباط با اضافه دريافت س��ود بانكي گفت: با مديران 
متخلف ش��عب، برخورد ج��دي خواهد ش��د. وزير 
اقتصاد در حاش��يه بازديد س��ر زده از دو شعبه بانك 
مسكن و ملي ايران به منظور نظارت بر نحوه اجراي 
دستور خود براي رعايت نرخ هاي مصوب تسهيالت و 
استرداد اضافه دريافت بانك هاي دولتي از مشتريان، 
اظهار داش��ت: گزارش هايي از طريق سامانه طراحي 
شده بر روي سايت وزارت اقتصاد در ارتباط با چندين 
تخلف دريافت كرده ايم كه در صورت اثبات، برخورد 
ش��ديد با مديران ش��عب مورد نظر ص��ورت خواهد 
گرفت. سيد احس��ان خاندوزي با اشاره به جلسه دو 
هفته پيش خود ب��ا مديران عامل بانك هاي دولتي و 
طرح مطالبات و درخواس��ت هاي وزارت اقتصاد در 
خصوص رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار 
و بانك مركزي براي اعطاي تسهيالت، تصريح كرد: 
بناي دولت سيزدهم بر آن است كه اگر مصوبه اي در 
دولت به تأييد مي رسد، حتمًا بايد فعاالن اقتصادي، 
توليد كنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل 
احساس كنند آن مصوبه واقعًا پيگيري مي شود. وي 
گفت: در پايان همان جلسه، ما وعده داديم كه حتمًا 
مساله نظارت بر آن مصوبات را به طور جدي پيگيري 
خواهيم كرد، از جمله اينكه فع��االن اقتصادي حق 
دارند حتمًا نسخه اي از قرارداد هاي بانكي خودشان 
را در اختيار داشته باشند و نيز اينكه، شرايط و ضوابط 
قانوني در مورد نرخ سود تسهيالت، جرايم، ديركردها 
و مواردي نظير اين، بايد از سوي بانك ها مراعات شود. 
وزير اقتصاد با اعالم اينكه سامانه اي به منظور گزارش 
موارد تخلف بانك ه��ا از اين مصوبه بر روي س��ايت 
وزارت اقتصاد طراحي و در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
كه مردم در تمام شهرس��تان ها و استان ها مي توانند 
ش��كايات خود را اعالم كنند، اظهار داشت: در طول 
روز ه��اي گذش��ته، چندين مورد تخلف نس��بت به 
مصوبه، از اين طريق گزارش شده كه در صورت احراز، 
ظرف روز هاي آينده، به جد با مديران شعب متخلف 
برخورد صورت خواهد گرفت و خبر آن هم منتش��ر 
خواهد شد. خاندوزي با اشاره به بازديد سرزده خود از 
دو شعبه بانكي به منظور رصد چگونگي اجراي دستور 
رعايت س��ود مصوب بانكي اظهار داش��ت: در برخي 
موارد، همكاران بانكي خيلي خوب عمل كرده بودند 
و مردم و مشتريان راضي بودند و واقعًا جاي تشكر از 
 كاركن��ان و مديران بانك��ي دارد؛ در برخي موارد هم 
به نظر مي رس��يد به ق��در كافي در اج��راي آن دقت 
نشده بود. وي افزود: همچنين مشاهده شد كه خيلي 
از مواقع، خ��ود مراجعه كنندگان نس��بت به حقوق 
خودشان اطالع نداش��تند كه بنا شد، اين كاستي ها 
پيگيري شود و با ادامه اين مسير اميدوار هستيم كه 
بانك ها بيش از گذش��ته در خدمت توليد و خانوار ها 
قرار بگيرند تا زحماتي كه در ش��بكه بانكي كش��ور 
كشيده مي ش��ود، منجر به رشد اقتصادي و تسهيل 
تأمين مالي براي توليد كنندگان كش��ور بشود. وي 
در پاسخ به سوالي در مورد جايگزيني سيستم اعتبار 
س��نجي به جاي وثيقه به ويژه در خصوص وام هاي 
خرد، با بيان اينكه قباًل در خصوص برخي شركت ها 
اعتبار سنجي وجود داشت و در برخي موارد هم صرفًا 
به بعضي استعالم ها در مورد چك هاي برگشتي، به 
ويژه در مورد اشخاص حقيقي، بسنده شده بود، اظهار 
داشت: اميدوارم ظرف هفته هاي آينده خبر خوشي در 
مورد مساله اعتبار سنجي و جايگزيني وثايق به جاي 
نظام فعلي، كه به دليل عدم دسترسي به تعداد كافي 
ضامن و وثايق الزم، نارضايتي زيادي در مردم ايجاد 

كرده، به آنها بدهيم. 

پاسخ نوبخت به مصباحي مقدم با 
استناد به گزارش رسمي بانك مركزي

»نادرست و بي اعتبار
رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني در واكنش 
به اظهارات اخير غالمرضا مصباحي  مقدم، او را شخصيتي 
محت��رم خواند و گفت: »ام��ا اظهارات ش��ان در مورد 
اس��تقراض دولت در دو ماه بهمن و اس��فند سال ٩٩ و 
همچنين ٤٥ هزار ميليارد تومان تنخواه س��ال جاري 
كه مجموعا ١٣٥ هزار ميليارد تومان بوده و با احتساب 
ضريب فزاينده پولي ٨، منجر به هزار هزار ميليارد تومان 
نقدينگي شده است، به اس��تناد گزارش رسمي بانك 
مركزي نادرست و بي اعتبار است.« به گزارش آفتاب نيوز، 
محمدباقر نوبخت گفت: »براساس گزارش هاي رسمي، 
در پايان سال ١٣٩٩ به دليل تسويه كامل تنخواه بانك 
مركزي نزد خزان��ه، مانده بدهي بخش دولتي به بانك 
مرك��زي منفي ٤/٢٢ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. 
يعني نه تنها اس��تقراضي در دو ماهه پاياني سال ٩٩ از 
سوي دولت از بانك مركزي صورت نگرفته، بلكه با تسويه 
تنخواه، مانده بدهي دولت به بانك مركزي كاهش يافته 
است.« او گفت: »تا اول تيرماه سال ١٤٠٠ با احتساب كل 
تنخواه بانك مركزي نزد خزانه كه آن  هم در اجراي قانون 
و مشابه همه سال ها، براي پرداخت هاي اجتناب ناپذير 
صورت گرفت��ه، كل مانده بدهي بخش دولتي به بانك 
مركزي در حد ٨/٤٠ هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده 
است.« او گفت: »طبق گزارش رسمي بانك مركزي از 
پايان سال ٩٩ تا آغاز تيرماه سال ١٤٠٠ پايه پولي از ٤٥٩ 
هزار ميليارد تومان به ٥٠٠ هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته است؛ يعني افزايش مانده پايه پولي در اين دوره 
٤١ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت.« او گفت: »ضريب 
فزاينده نقدينگ��ي در اول تير ماه س��ال ١٤٠٠ برابر با 
٣٩٣/٧ بوده است. با احتساب اين ضريب به جاي ٣/٧ 
همان عدد ٨ و افزايش ٤١ هزار ميليارد تومان در مانده 
پايه پولي، افزايش مانده نقدينگي دوره مورد نظر جناب 
آقاي مصباحي مقدم كال ٣٢٨ هزار ميليارد تومان خواهد 
بود، نه هزار هزار ميليارد تومان!!! هرچند بانك مركزي 
در گزارش رسمي خود، افزايش مانده نقدينگي در اين 
دوره را با 6/6 درصد رش��د، در حد ۳/22۹ هزار ميليارد 

تومان اعالم كرده است.«

ادامه سياست ارز ۴۲۰۰ 
منجر به چاپ پول مي شود

سيد حميد پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه 
گفت: با ادامه سياست ارز 42۰۰ توماني دولت براي 
تامين ارز كاالهاي اساس��ي اقدام به خريد از سامانه 
نيما مي كند و اي��ن كار منجر به چاپ پول و تحميل 
تورم به مردم مي شود. حميد پورمحمدي درباره اينكه 
تأمين ارز ترجيحي چگونه باعث تورم مي شود، گفت: 
موضوعي كه در افزايش خالص دارايي خارجي بانك 
مركزي وجود دارد و وقتي آن را مي كاويم، مي بينيم 
زمان آن نيس��ت كه خالص دارايي خارجي افزايش 
يابد. ب��ه خاطر اينكه دولت مي خواهد سياس��ت ارز 
42۰۰ تومان��ي را ادامه دهد و چون ارز در دس��ترس 
ندارد. ارزهاي نفتي به اندازه مخارج نيست. بنابراين 
ارز مورد ني��از را در بازار نيما به قيمت 24 هزار تومان 
مي خرد و به واردكننده 4,2۰۰ تومان مي فروش��د. 
2۰ هزار تومان مابه التفاوت مي دهد. از كجا مي دهد؟ 
اينجا چاپ پول مي شود. شايد بگوييد دولت اين كار را 
مي كند؟ بله، دولت است. وي افزود: براي همين بيان 
مي كنيم زمان ارز 42۰۰ منقضي ش��ده، زماني ارز ۳ 
هزار توماني سركوب شده بود قيمت را 42۰۰ تعيين 
كردند كه بازار نفس بكشد اما اكنون نرخ ارز 28 تا ۳۰ 
هزار تومان است؛ ارز 42۰۰ معنادار نيست. اين ارز دچار 
فساد است. وقتي فاصله قيمتي 4۰۰ تا ۵۰۰ درصدي 
ميان دو نوع ارز شكل مي گيرد هر كاري بكنيد در آن 
فساد به وجود مي آيد اگر تمام ابزارهاي نظارتي را به كار 
بگيرد فساد دارد. كاال را در بنادر و انبارها نگه مي دارد، 
آن را تبديل به محصول كرده و صادر مي كند. به عبارت 

ديگر قاچاق مي كند.

پرسپكتيو توافق محتمل
مذاكره كنندگان كشورمان متوجه شده اند بايد انعطاف 
الزم را نشان بدهند و اگر قرار باشد با سطح انتظارات اوليه، 
وارد گفت وگوها بشوند، دستيابي به توافق غيرمتحمل 
مي شود. در كل معتقدم دورنما و پرسپكتيوي از توافق 
نمايان ش��ده اس��ت و مي توان با اطمين��ان درباره آن 

صحبت كرد.
پرده دوم( مساله عجيب اما سكوتي است كه اين روزها بر 
تيم مذاكره كننده ايراني حاكم شده است. نه علي باقري 
و نه ساير مذاكره كنندگان ايراني، اين روزها با رسانه هاي 
داخلي و خارجي صحبت نمي كنند. حتي گفت وگوهاي 
كوتاهي كه گاه و بيگاه با صدا و سيما داشتند نيز ظاهرا 
تعطيل شده است. اين موضوع باعث بروز تعجب و نگراني 
ميان اهالي رسانه و تحليلگران شده است. علي باقري 
حتي به صورت محدود، گفت وگويي با رسانه ها ندارد. در 
شرايط فعلي، اين اوليانوف روس است كه سكان هدايت 
گفت وگوهاي رسانه اي در خصوص مذاكرات را به دست 
گرفته اس��ت و به هر بهانه اي سخن مي گويد و توييت 
مي زند. اين موضوع باعث بروز برخي واكنش هاي منفي 
در افكار عمومي ايراني شده است. مردم اين روزها از خود 
مي پرس��ند، چرا اوليانوف تا اين اندازه درباره مذاكرات 
سخن مي گويد؟ چرا تيم ايراني منويات مورد نظر خود را 
اعالم نمي كند؟ بخشي از اين پرسش ها در واقع مرتبط 
با رويكردهاي ملي و مرتبط با پرستيژ ملي ايرانيان است. 
به نظر مي رس��د، اين راهبردي است كه تيم ايراني در 
پيش گرفته است تا شخصي از تيم مذاكره كننده ايراني 
سخن نگويد. شايد بتوان اين گزاره را يكي از نقاط مبهم 
در مسير مذاكرات ارزيابي كرد. البته ظاهرا ايران در حال 
بهره برداري از ظرفيت هاي ارتباطي چين و روسيه است تا 
بخشي از فشارها از سوي آنان مهار شود، اما به  طور كلي از 
منظر روابط بين الملل اين رويكرد چندان معمول نيست. 
با عبور از اين حاشيه ها اينكه مذاكرات در مسير پيشرفت 

قرار دارد، باعث خوشحالي تحليلگران و مردم است. 
پرده سوم( يكي از پرس��ش هاي مهمي كه اين روزها 
توس��ط افكار عمومي طرح مي ش��ود آن است كه چرا 
تيم هايي از طرف عربستان، كره جنوبي و... در مذاكرات 
هسته اي ايران با كشورهاي ۱+4 و امريكا حضور دارند؟ 
حضور عربستان در حاشيه مذاكرات به همان داليلي 
صورت مي گيرد كه كره جنوبي دعوت شده است. اين 
حضور هيچ ارتباط مس��تقيمي با مذاكرات ندارد، اما 
مي توان برخي نشانه ها را از اين حضور استخراج كرد. 
نخستين پيام اين است كه امريكا عربستان را به عنوان 
يك قدرت منطقه اي دعوت كرده تا به ايران اين پالس را 
ارسال كند كه عربستان اجازه نخواهد داشت تا زمان حل 
و فصل كامل گفت وگوهاي برجامي، روابط خود را با ايران 
بهبود ببخشد. در واقع پس از حل اختالفات ايران با غرب 
است كه عربستان مي تواند اقدام به عادي سازي روباط 
خود با ايران كند. پيام بعدي آن است كه عربستان با يك 
انتظارات جانبي وارد وين ش��ده است. عربستان قصد 
دارد به اروپا، امريكا و حتي چين و روسيه بگويد كه تنها 
مساله اش با ايران برجام نيست و بايد دامنه گفت وگوها با 
ايران را پيرامون مسائل منطقه اي نيز گسترش داد. اينكه 
عربستان تا چه اندازه خواهد توانست توجه كشورهاي 
مختلف را به اين مطالبات جلب كند به تحوالت آينده و 

چگونگي دنبال شدن گفت وگوها مرتبط است.
پرده چهارم( اگر در خاطرتان مانده باشد، مدتي قبل جو 
بايدن در مصاحبه اي اعالم كرد كه بعد از احياي برجام در 
صورتي امريكا تعهداتش را عملياتي خواهد كرد كه ايران 
دور تازه اي از گفت وگوها با طرف مقابل را در خصوص 
موضوعات منطقه اي، مساله حقوق بشر، توانايي هاي 
موش��كي و... آغاز كند. بر اين اساس حضور عربستان 
در راستاي پيگيري مطالبات كشورهاي حاشيه خليج 
فارس است. بايد توجه داشت كه عربستان روابط بسيار 
نزديكي به مجموعه كش��ورهاي ۱+4 و امريكا دارد و از 
نفوذ كالم قابل توجهي در اين زمينه برخوردار اس��ت. 
در يك چنين اتمسفر پر رمز و رازي است كه مذاكرات 
ايران با طرف هاي مقابل در حال برگزاري اس��ت و بايد 
اميدوار باش��يم كه ايران بتواند از ش��كاف هاي موجود 
نهايت بهره برداري را براي استيفاي منافع حداكثري اش 

صورت بدهد.

شروع به كار خودپرداز ارزي و كارت ارزي و ريالي در كشور

ميركاظمي: چطور مي توانيم هزينه ۳۰ ميليارد دالري براي كشور بتراشيم در حالي كه ۱۶ ميليارد دالر درآمد داريم؟

بازار ارز و طال  در مسير ريزش

چالش هاي ارز تك نرخي و حذف دالر ۴۲۰۰
گروه بانك و بيمه  |

آنطور كه از ش��واهد پيداس��ت، دولت قصد دارد با حذف 
تخصيص ارز ترجيحي و اصالح نظام پرداخت يارانه گامي 
در راس��تاي حذف رانت بردارد.بسياري از كارشناسان، بر 
اين باورند كه سياست تخصيص ارز ترجيحي به هدف خود 
كه كاهش قيمت كاالهاي اساسي براي عموم مردم به ويژه 
طبقات ضعيف بود اصابت نكرده است و بالعكس موجب 
تورم بيشتر و افزايش نرخ ارز و پر شدن جيب رانتخواران شده 
است.معاون سازمان برنامه بودجه در اظهارات خود در اين 
خصوص گفته است كه تداوم تخصيص ارز ترجيحي تورم 
28 درصدي در پي دارد در حالي كه تورم ناشي از حذف آن 
نهايتا 8 درصد خواهد بود. لذا از آنجا كه نرخ ارز در كشور هم 
بستگي زيادي با نرخ تورم دارد، كاهش تورم از محل حذف 

ارز ترجيحي به تعديل قيمت ارز منجر خواهد شد.
همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه نيز از تك نرخي 
ش��دن ارز متعاقب حذف ارز 42۰۰ توماني خبر داده و 
اعالم كرده اس��ت كه طبق قانون ديگر نمي توانيم ارز 
42۰۰ را داشته باش��يم و مي توانيم از اين پس با ريال 
حمايت هاي خود را انجام دهيم يعني ديگر ارز 2 نرخي 
در بازار وجود نخواهد داش��ت. اگر بخواهيم يارانه اي به 
كااليي تخصيص دهيم به صورت ريالي خواهد بود و به 
ذينفع نهايي و مردم پرداخت مي شود زيرا تمامي مسائل 
حاكي از آن است، يارانه اي كه از طريق دو نرخي كردن 

ارز پرداخت مي شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

     احتمال تغييرات اساسي در بودجه 1۴۰1 
با پيش فرض جديد كميسيون تلفيق بودجه 

درباره ارز ترجيحي
در حالي كه رييس جمهور ب��ر ادامه تخصيص ارز دولتي 
در س��ال جاري تاكيد كرده است، مباحث مطرح شده در 
كميسيون تلفيق نشان مي دهد احتماال برنامه دولت در 
سال بعد در خصوص حذف ارز دولتي و كمك به پوشش 
كس��ري بودجه با چالش جدي رو به رو شود. بعد از تاييد 
كليات اليحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي، نوبت به صحن علني رسيد تا يك بار ديگر وضعيت 
كلي اليحه بودجه روشن ش��ود. راي نمايندگان مجلس 

عمال محدود به تاييد يا رد كليات بودجه نبود بلكه به نوعي 
تصميم گيري درخصوص بحث تداوم يا حذف ارز ترجيحي 
مطرح بود.رييس جمهور با بيان اينكه، چندي قبل دولت 
اليحه دوفوريتي به مجل��س ارايه كرد مبني بر اينكه اوال 
ارز ترجيحي براي چند ماه آتي ادامه پيدا كند دوما حذف 
ارز ترجيحي بدون جبران براي مردم به ويژه خانواده هاي 
نيازمند كار درستي نيست حتمًا بايد اين جبران صورت 
گيرد، گفت: ترجمه راي نمايندگان مجلس به عدم فوريت 
اليحه دولت اين بود كه طبق قانون بايد ارز ترجيحي حذف 
شود، لذا شرحي براي رياست مجلس نوشتم و گفتم كه در 
جلسه براي نمايندگان تبيين شود كه عدم راي به فوريت 
اليحه بدين معنا اس��ت كه ارز ترجيحي بايد حذف شود. 
حذف ارز ترجيحي را به مصلحت ندانستيم معتقد بوديم كه 
اين كار شوك وارد كردن به سفره و معيشت مردم است كه 
خط قرمز دولت است، رهبري مشكل را حل كردند و اجازه 

دادند تا تعيين تكليف قطعي، ارز ترجيحي را ادامه دهيم.
باور داريم كه اگر ارز ترجيحي قطع ش��ود حتمًا بايد براي 
جبران آن براي زندگي مردم به ويژه نيازمندان فكر جدي 
كرد. امكان ندارد بدون فكر براي سفره مردم و نيازمندان 
ارز ترجيحي حذف ش��ود.گفتني است، اين مباحث در 
خصوص تداوم تخصيص ارز دولتي در سال جاري بوده و 
بعد از اين سخنان بيش از ۱7۰ نفر از نمايندگان مجلس 
به كليات اليحه بودجه راي مثبت دادند.بر اين اس��اس 
با تاييد كليات اليحه بودجه، عمال ارز 42۰۰ توماني از 
فضاي اقتصاد ايران در سال بعد حذف شده و دولت با دو 
سناريوي مختلف رو به رو خواهد شد. از يك سو در صورت 
موافقت مجلس، رقمي نزديك به 6۰ تا7۰ هزار ميليارد 
تومان بر اساس تبصره ۱4 بين دهك هاي پايين به صورت 
ماهيانه توزيع خواهد شد. طبق اين سناريو قيمت اقالمي 
مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، لبنيات و روغن كامال آزاد 

شده و شاهد رشد قيمت ها در بازار هستيم.

    كميسيون تلفيق:
 با پرداخت يارانه نقدي كور موافق نيستيم

اين حالي است كه نمايندگان مجلس طرح جايگزيني را 
در نظر گرفته اند و احتماال شاهد بازگشت مباحثي مثل 

كوپن در شكل هاي جديد آن در اقتصاد ايران خواهيم بود.
در همين خصوص سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه با بيان 
اينكه، حذف ارز ترجيحي در اليحه بودجه مشروط خواهد 
بود، گفت: معناي حذف مشروط اين است كه دولت تضمين 
دهد كه اقالم پرمصرف را با قيمت ثابت و بدون تغيير به دست 
مردم برساند و نرم افزار آن هم در كميسيون تلفيق طراحي 
شده است. ما با پرداخت يارانه نقدي كور موافق نيستيم و در 
كميسيون تلفيق هم بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه يارانه 
حاصل از ارز ترجيحي را به صورت هوشمند به دست مردم 
برساند.چند روز قبل نيز رييس كميسيون تلفيق بودجه 
گفته بود، در بودجه سال آينده دو ابهام در مجلس وجود دارد؛ 
نخست اينكه آيا اگر ارز ترجيحي حذف شود از نظر اقتصادي 
خوب است يا خير؟ دوم اينكه چه اقداماتي انجام مي شود 
كه اين كار اتفاق بيفتد؟ ديدگاه نمايندگان در كميسيون 
تلفيق اين اس��ت كه در اجراي بودج��ه ۱4۰۱ چه اتفاقي 
مي افتد؟ آيين نامه آن كدام اس��ت و ضوابط آن چيست؟ 
ش��رايط اجتماعي آن كدام است؟ اينها سوال هاي مهمي 
است كه كميسيون تلفيق دارد. نمايندگاني كه به كليات 
بودجه در كميسيون تلفيق راي ندادند اعالم مي كنند ما راي 
مي دهيم، اما به شرطي كه مشخص شود نوع پرداخت چگونه 
است؟ اگر كاال باشد راي مي دهيم، ولي اگر پول باشد راي 
نمي دهيم.آن طور كه از اظهارات اعضاي كميسيون تلفيق 
برداشت مي شود، به نظر مي رسد ابهامات جدي در خصوص 
سازوكار توزيع يارانه بعد از حذف ارز دولتي وجود دارد. از يك 
طرف سناريوي پرداخت يارانه ريالي عمال كم رنگ شده و از 
سوي ديگر به نظر مي رسد مباحثي مثل كوپن الكترونيك 
در روزهاي آتي بيشتر در معرض توجه قرار خواهد گرفت. در 
صورت پياده سازي اين سناريو با يك سازوكار جديد در بازار 
گوشت و لبنيات مواجه خواهيم شد و عمال به جاي نهاده دو 
نرخي شاهد بازار دو نرخي اقالم ضروري مردم هستيم. نكته 
جالب توجه اينكه در صورتي كه دولت رقمي نزديك به 
۱۰ ميليارد دالر براي واردات اقالم حياتي كشور لحاظ 
كرده بود، ما به التفاوت ريالي آن حدود 2۰۰ هزار ميليارد 
تومان مي شد اما براي توزيع يارانه نقدي حتي كمتر از 
نصف اين رقم در اليحه بودجه گنجانده شده بود. در واقع 
بر اساس سناريوي دولت عمال بخشي از منابع حاصل 

از آزادس��ازي ارز ترجيحي در قالب پوشش كسري 
بودجه مصرف مي شد اما مشخص نيست مجلس چه 

برنامه اي در اين خصوص در نظر گرفته است.

     ميركاظمي: چطور مي توانيم هزينه
 ۳۰ ميليارد دالري براي كشور بتراشيم 

در حالي كه 1۶ ميليارد دالر درآمد داريم؟
 رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در چند سال گذشته 
به دليل اينكه بانك مركزي ارز الزم را نداشته، دالر 24 هزار 
توماني را از بازار خريده و 42۰۰ توماني به كاالهاي اساسي 
اختصاص داده كه اين مساله مستقيما پايه پولي را افزايش 
داده است.مس��عود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و 
بودجه در جلس��ه علني امروز مجلس ش��وراي اسالمي 
كه با دستور كار بررس��ي كليات اليحه بودجه ۱4۰۱ در 
حال برگزاري است، طي سخناني اظهار داشت: چندين 
سال است علي رغم اينكه برخي اقالم مثل سوخت و ارز 
ترجيحي را ثابت نگه داشتيم ولي تورم ۵۰ درصد را به مردم 
تحميل كرديم.وي با بيان اينكه ريشه هاي اصلي تورم در 
جاي ديگر اس��ت، عنوان كرد: اولين ريشه تورم در عدم 
درست ديدن مصارف و منابع از سوي دولت و استقراض 
بانك مركزي است كه ما اين را در بودجه ۱4۰۱ به گونه اي 
تنظيم كرديم كه خلق پول و استقراض از بانك مركزي را 
خط قرمز قرار داديم. امس��ال به لطف خدا علي رغم همه 
تحميل هزينه هاي دولت قبل به دولت س��يزدهم ولي 
اجازه نداديم كه از بابت دولت خلق پول شود. ميركاظمي 
خاطرنشان كرد: ريشه بعدي تورم در مساله دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي است. ما يك مقدار ارز محدود داريم 
به طور مثال ۱۵ ميليارد دالر كه هم بايد ارز ترجيحي بدهيم 
و هم بايد بانك مركزي اين را به شكل نيمايي بفروشد و به 
حساب خزانه واريز كند كه ما بتوانيم حقوق و دستمزد را 
بدهيم، خب اي��ن دو كار را نمي تواند با اين منابع محدود 
انجام دهد كاري كه مي كند اين است كه ارز را در بازار 24 
هزار تومان مي خرد و آن را با قيمت 42۰۰ هزار توماني در 
اختيار وزارت جهاد كشاورزي براي تهيه كاالهاي اساسي 
قرار مي دهد كه اين مساله موجب افزايش پايه پولي مي شود 

و خروجي آن تحميل تورم ۵۰ درصدي به مردم است. 



گروه بازارسرمايه|
بازار سرمايه اين هفته را افت معامالت شروع كرد.هفته اخير 
پيش بيني مي شد كه شاخص محدوده يك و ميليون 400 
هزار واحد را بشكند اما روند معامالت برعكس بود و شاخص 
نزولي شد. با انتش��ار اخبار مثبت از مذاكرات پيش بيني 

مي شود كه بازار آرام آرام تغيير مسير بدهد. 
مذاكرات در وين آغاز شده در مقابل شاخص كل بازارسرمايه 
روند نزولي به خود گرفته است. در ميان كارشناسان بازار 
سهام دو نگاه متفاوت نسبت به تاثير مذاكرات وجود دارد. 
عده اي معتقدند بورس در بدترين وضعيت خود اس��ت و 
مذاكرات هر طور كه پيش برود، وضعيت بازار سهام از اين 
بدتر نمي شود. بنابراين حتي اگر توافقي حاصل شود كه 
كمي بعيد به نظر مي رسد هم بازار سهام منتفع خواهد شد.

در مقابل عده اي به نتيجه نرسيدن مذاكرات را مساوي با 
افزايش انتظارات تورمي و در نتيجه رشد بورس مي دانند. 
اما به طور كلي كارشناسان در اولويت تاثير سياست هاي 
داخلي دولت بر بازار سهام اتفاق نظر دارند. فردا اولين روز 
بازار سهام پس از مذاكرات برجام در دولت رييسي است. بايد 
ديد نتيجه چه مي شود و بازار چه واكنشي نشان خواهد داد.

  سناريوي پيش روي بازارسرمايه
فردين آقابزرگي، كارشناس بازارسرمايه نيز درخصوص 
تاثير مذاكرات روي بازارس��هام نوشت: اقتصاد ايران نيز از 
اين قاعده مستثني نيست و به ويژه بازار سرمايه كه به مرور 
زمان و با توسعه ضريب نفوذ سهامداري بسياري از فعاالن 
بازار مرتبا رخدادهاي سياس��ي اثرگ��ذار مانند انتخابات 
رياس��ت جمهوري، تصميمات و نتايج مذاكرات برجام را 
پيگيري مي كنند و به دليل س��رعت واكنش ها و قابليت 
نقدشوندگي فزاينده در بورس، معموال نتايج و پيامدهاي 

اينگونه مسائل در بورس بيشتر قابل مشاهده است.
موضوع برج��ام و تأثيرات آن بر ب��ورس در حالت ها، 
مفروضات و سه س��ناريو قابل بررسي و تحليل است: 
س��ناريوي اول، حصول توافق بين طرفين مذاكرات 
برجام و پيشرفت محسوس در حل و فصل منازعات 
و در نتيج��ه گش��ايش هاي اقتصادي در م��راودات 
بين الملل، احتمال كاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط 
خارجي و گش��ايش اقتصادي به دليل تلطيف روابط 
سياسي با كشورهاي غربي و تراز تجاري ارزي مثبت، 
ورود ارز حاصل از صادرات به س��هولت و قرار گرفتن 
در چرخه گردش مالي دولت كه مي تواند با عرضه ارز 
در كوتاه مدت به نام حمايت از اقشار ضعيف جامعه و 
كنترل تورم، نرخ ارز را كاهش دهد يا با تثبيت در نرخ 
فعل��ي )۲۳ هزار تومان( كنترل كن��د. اگر چه در اين 
سناريو و در كوتاه مدت، جريان نقدينگي ارزي وضعيت 
تأمين مواد اوليه و ماشين آالت مورد نياز كارخانجات 
را تسهيل و تس��ريع مي كند اما روند نابرابر واردات در 
برابر صادرات به مرور زمان و در ميان مدت و بلندمدت 
موجب تضعيف توليد و ص��ادرات و در نتيجه كاهش 
بنيه اقتصادي كشور مي شود و به جهت رشد مستمر 
نقدينگي در كشور كه هم اكنون روزانه حدود ۳ همت 
است با اتخاذ چنين سياستي موجب كاهش يا سكون 
مقطعي نرخ ارز خواهد ش��د و اما ن��رخ ارز به صورت 
پلكان��ي در دوره هاي ۳ تا 4 س��اله و با تغيير دولت ها 
جهش ناگهاني خواهد يافت. در اين س��ناريو در ابتدا 
ارزيابي شركت ها برمبناي ارزش جايگزيني و ارزش روز 
دارايي ها روندي كاهشي خواهد بود و در نتيجه بورس و 
سطح عمومي قيمت ها روندي نزولي را تجربه خواهند 
كرد. همچنين ورود بخشي از منابع ارزي بلوكه شده 
ايران در خارج از كش��ور و افزايش عرضه ارز در بازار به 
منظور كنترل بيشتر تورم و جلوگيري از افزايش قيمت 

كاال و خدم��ات در جهت حمايت از مصرف كنندگان 
و اقش��ار ضعيف جامعه و در نتيجه كاهش قيمت ارز 
ممكن است در عملكرد سود و زيان برخي شركت ها 
و صنايع ارزآور و كاموديتي محور تأثير منفي داشته 
باشد كه البته در ميان مدت به واسطه رفع موانع تأمين 
مواد اوليه و قطعات ماشين آالت توليدي اين اثر منفي 

تا حدود زيادي كاهش خواهد يافت.
سناريوي دوم، عدم حصول توافق يا تأخير در تصميمات 
برجام و احتم��ال افزايش نرخ ارز متأث��ر از تداوم جريان 
روابط سياس��ي با كش��ورهاي غربي و تراز تجاري ارزي 
منفي است در اين سناريو كماكان به دليل محروميت از 
مراودات بين المللي و منابع ارزي، در عرضه ارز محدوديت 
وجود خواهد داشت و كماكان انتظارات تورمي، تقاضاي 
ارز را افزايش خواهد داد و در نتيجه در مناسب ترين شكل 
ممكن نرخ ارزها در سطح فعلي پايدار خواهد بود )هرچند 
در ميان مدت يك س��اله حداقل به ميزان نرخ تورم مورد 
انتظار براي سال ۱400 به ميزان 40 تا ۵0 درصد نرخ ارز 
هم تقريبا به همين ميزان رشد خواهد كرد( . در اين سناريو 
نيز كماكان اجراي طرح هاي توسعه و تأمين قطعات يدكي 
ماشين آالت با مشكل پيشين مواجه خواهد بود و در نتيجه 
فرآيند توليد در كشور با اصطكاك بيشتري به جريان ادامه 
خواهد داد و آثار آن بر مقادير توليد و فروش ش��ركت ها و 
صنايع مشاهده خواهد ش��د. سناريوي سوم، همان گونه 
كه كشورهاي غربي اذعان كرده اند و نقشه طراحي شده 
و هماهنگ خود را پيش مي برند، در اين سناريو تأخير در 
برنامه هاي مطالعاتي هسته اي ايران در دستور كار است و 
همواره با طوالني كردن جلسات تصميم گيري و همچنين 
پرداختن به موضوعاتي كه از ابتدا در دستور كار آژانس و 
اعضاي ۱+ ۵ نبوده است، موجبات به درازا كشيدن حصول 
نتيجه و در نهايت به زعم خودشان، كند كردن برنامه هاي 
هس��ته اي ايران را فراهم خواهند كرد و در اين حالت كه 
محتمل ترين سناريو است، همواره فعاالن اقتصادي در ابهام 
به سر خواهند برد و تصميمات اقتصادي با ثبات و استحكام 
در نتيجه گيري همراه نخواهد بود و اين سناريو دقيقا اقتصاد 
كور را هدف قرار مي دهد و در نتيجه بازار سرمايه و بورس نيز 

دچار سردرگمي و توام با احتساب پيش بيني هاي همراه با 
احتماالت خواهد بود و به طور صريح و قاطع نمي توان در 
امور اقتصادي برنامه ريزي كرد. جذب س��رمايه خارجي 
نياز به ابزارهاي پوش��ش ريسك نوسان قيمت ارز، فراهم 
بودن شفافيت و چگونگي بازگشت س��رمايه از داخل به 
خارج و همچنين ضمانت هاي الزم براي جلب اطمينان 
سرمايه گذاران خارجي دارد كه در حال حاضر اين ابهامات 
هنوز رفع نش��ده اند. بنابراين انتظار ورود سرمايه از خارج 

كشور در پايين ترين سطح احتماالت وجود دارد.
در حال حاضر بازار سرمايه و بورس ما تحت تاثير رشد قابل 
توجه در س��ال ۹۹، افزايش عرضه اوراق بدهي در بورس، 
ادامه ساختار معامالتي محدودكننده )دامنه نوسان و حجم 
مبنا(، تداوم انتشار اطالعات و تصميمات متناقض در حوزه 
اقتصاد كشور، تكيه بيش از اندازه وقايع اقتصادي و بورس به 
مذاكرات برجامي، نداشتن پلن دوم براي مقابله با به نتيجه 
نرسيدن تفاهمات برجامي، سايه سنگين بازار پول بر بازار 
سرمايه و بي توجهي به خواسته هاي فعاالن بازار سرمايه، 
تأثير پاندمي كرونا بر كسب و كار و مشاغل، بررسي سوابق 
رفتاري شاخص هاي بورسي پس از طي دو دوره صعودي 
قابل توجه در سال هاي ۹۸ و ۹۹ است و انتظار تداوم رشد 
سطح عمومي قيمت ها و شاخص بورس ها در سال ۱400 
در مقايسه با بازدهي س��ال ۹۹ متصور نيست و حداكثر 
بازدهي مورد انتظار در سال ۱400 به ميزان تورم پيش بيني 

شده به ميزان 40 تا ۵0 درصد خواهد بود.

  اخبار مذاكرات محرك بورس
حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه نيز در مطلبي در 
خصوص وضعيت بازار نوشت: روند بازار سهام در هفته جاري 
به اخبار و اطالعاتي كه از مذاكرات هسته       اي منتشر مي شود 
بستگي دارد. به عبارتي حركت بازار به اين گزاره بستگي دارد 
كه مذاكرات ايران با كشورهاي۱+4 به چه صورت پيش رود 
و به چه كيفيتي باشد. اگر اخبار مثبتي از مذاكرات منتشر 
شود بازار سرمايه نيز روند رو به رشد خود را آغاز خواهد كرد. 
همچنين وضعيت بازار جهاني هم مي تواند اثرات مهمي 
بر بورس بگذارد، اما آنچه درباره بازار قطعي اس��ت و همه 

كارشناسان و تحليلگران بر آن توافق دارند اين است كه بازار 
در حال حاضر هيچ مشكل بنيادي ندارد و صرفا از كمبود 
نقدينگي رنج مي       برد. ساير پارامترهاي بنيادي نيز وضعيت 
مناس��بي دارند و بازار ارزنده اس��ت؛ با اين حال اگر شاهد 
رشد شاخص نيستيم به عدم ورود نقدينگي مربوط است، 
نه مشكالت بنيادي. اكنون بازار سرمايه به لحاظ قيمتي 
ارزنده است و براي خريد سهام جذابيت دارد. حتي بسياري 
از سهم       ها بسيار پايين تر از ارزش ذاتي خود معامله مي شوند. 
همان طور كه تاكيد شد دليل اين اتفاق كمبود نقدينگي 
است. نقدينگي يا تقاضايي كه بايد بازار را فعال كند، منتظر 
است در محيط كم       ريسك       تري وارد شود. به عبارتي بسياري 
از فعاالن بازار سرمايه و سرمايه       گذاران منتظرند تا تكليف 
مذاكرات هسته       اي مشخص ش��ود تا بعد از آن براي ورود 

سرمايه هاي خود به بازار تصميم گيري كنند.
همه تصميمات اقتصادي و سياس��ت هاي پولي از جمله 
تصميمات بودجه       اي، كاهش نرخ دالر، افزايش نرخ بهره بر 
بازار اثرگذار هستند و به نظر مي رسد بازار در هفته هاي آينده 
آماده ش��روع يك روند رو به رشد خواهد شد و حتي شايد 
اين روند صعودي از هفته پيش       رو آغاز شود. به نظر مي رسد 
دليلي براي كاهش بيشتر قيمت سهام شركت ها و ريزش 
شاخص وجود نداشته باشد، مگر اينكه مذاكرات ايران با 
كشورهاي ۱+4 درباره موضوعات هسته       اي و احياي توافق به 
بن       بست بخورد؛ تنها در اين صورت است كه ريسك پذيري 
وضعيت بازار سهام افزايش مي يابد كه در اين صورت ممكن 

است بازار روند نزولي را بازهم تجربه كند.
 در غير اين صورت همه عوامل اثرگذار بر بازار و همچنين 
اخبارمثبت است و از روند رو به رشد بازار حكايت مي كند. 
مخصوصا اينكه در چند روز آينده ش��اهد انتش��ار كامل 
گ��زارش ۹ماهه ش��ركت ها نيز خواهيم ب��ود. در همين 
راستا پيش       بيني       ها نيز حاكي از وضعيت خوب سودآوري 
شركت ها در اين گزارش هاست. به نظر مي رسد بازارسرمايه 
براي شروع روند رو به رشد خود به يك محرك نياز دارد كه 
اين محرك مي تواند مذاكرات هسته       اي و اخبار مثبتي كه در 
اين راستا است، باشد كه در صورت وقوع اين اتفاق در آينده 

نزديك شاهد رونق بازار سرمايه خواهيم بود.
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واريز سود شركت ها از طريق 
سجام در انتظار قانون جديد

غالمرضا ابوتراب��ي نايب ريي��س هيات مديره و 
قائم مق��ام مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري 
مرك��زي در خصوص واريز س��ود ش��ركت هاي 
بورس��ي از طريق س��جام، اظهار كرد: حدود ۵۵ 
درصد ش��ركت هاي بورس��ي و فرابورسي كه در 
مجامع عمومي عادي ساالنه سود تقسيم كرده اند 
طبق برنام��ه زمان بندي ارايه ش��ده در كدال از 
طريق س��امانه س��جام اقدام به پرداخت س��ود 
كرده اند. او بيان كرد: براساس اطالعات موجود؛ 
از ابتداي امس��ال تاكنون، س��ود تقسيمي ۲۳۲ 
ناشر از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه واريز شده است. همچنين 
براساس درخواست هاي ارايه شده سود تقسيمي 
۳0 ناشر ديگر تا پايان سال از طريق اين شركت 
)سمات( پرداخت خواهد شد. ابوترابي افزود: به 
همين خاطر مجموع س��ود تقسيمي پرداخت از 
سوي اين ش��ركت تا پايان سال به ۲۶۲ شركت 
خواهد رسيد. البته ممكن است درخواست هاي 
جديد ديگري نيز از س��وي شركت ها ارايه شود. 
اين مس��اله در حالي اس��ت كه س��ال ۹۹ سود 
تقس��يمي ۱۲۳ ناش��ر از طريق اين ش��ركت به 
س��هامداران سجامي پرداخت ش��ده است. قائم 
مقام مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي 
كرد: بديهي است كه برخي از شركت ها زيان ده 
بوده اند و عماًل سود تقسيمي نداشته اند يا مجامع 
عمومي عادي ساالنه آنها به داليل مختلف برگزار 
نشده كه اين تعداد از كل شركت هاي ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار كسر شده است. 
از سوي ديگر نيز برخي از شركت ها هنوز مجامع 
عمومي عادي س��االنه خود را به دليل نرسيدن 
سال مالي برگزار نكرده اند كه آنها نيز از مجموع 

شركت هاي مندرج كم خواهند شد.
ابوترابي بيان كرد: در حال حاضر زيرساخت هاي 
الزم در ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه براي پرداخت سود تقسيمي 
ش��ركت ها به س��هامداراني كه در سامانه سجام 
ثبت نام كرده اند فراهم شده است، به طوري كه از 
قبل نيز با بيشتر بانك ها در خصوص فراهم آوردن 
زير ساخت هاي الزم براي اجرا درست و بي نقض 

اين امر صحبت هاي الزم انجام شده است.
قائم مق��ام مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي تاكيد كرد: واريز س��ود از طريق سامانه 
س��جام در صورت الزام قانوني و ابالغ آن به تمام 
شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق 

بهادار به طور كامل اجرا خواهد شد.
ابوترابي گفت: تمام سهامداران شركت هايي كه 
در سامانه سجام ثبت نام نكرده اند هر چه سريع تر 
نس��بت به ثبت نام در اين س��امانه اقدام كنند تا 
امكان پرداخت س��ود س��هام آنه��ا از طريق اين 
شركت فراهم شود. او در خصوص برخي اظهارات 
مبني بر مقاومت بعضي از ش��ركت ها براي عدم 
پرداخت سود س��هام از طريق سجام گفت: قطعا 
اگر اين امر الزام قانوني شود، همه شركت ها ملزم 
خواهند شد كه س��ود سهامدارانشان را از طريق 
شركت سپرده گذاري پرداخت كنند و اگر در اين 
خصوص اقدام نكنند مرتكب تخلف مي ش��وند و 

مطابق مقررات با آنها برخورد مي شود.
قائم مق��ام مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي در پايان گفت: مسووالن سازمان بورس 
و اوراق به��ادار براي رفاه حال تمام س��هامداران 
بيش از پيش تالش مي كنند تا سود سهامداران 
شركت هاي مندرج در بازار سرمايه به راحتي به 
حساب آنها واريز شود، به گونه اي كه آنها مجبور 
نباش��ند براي دريافت سود س��هام به بانك ها يا 

شركت ها مراجعه كنند و متحمل هزينه شوند.

دولت براي حذف ارز ترجيحي 
نيازي به مصوبه مجلس ندارد

محس��ن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس كليات بودج��ه ۱40۱ را مثبت ارزيابي 
كرد گفت: هدف گذاري دولت سيزدهم براي نيل 
به رشد اقتصادي هش��ت درصدي، نشان دهنده 
برنامه ري��زي خوب اين دول��ت در تدوين اليحه 
بودجه ۱40۱ است. محس��ن زنگنه در اين باره 
افزود: دولت در حوزه بودجه هاي استاني و منابع 
بانكي در بودجه ۱40۱، تكليفي براي اس��تان ها 
قرار داده اس��ت تا اين منابع هم در اختيار رشد 
اس��تان قرار گيرد و پروژه هاي ملي را هم تا حد 
امكان اس��تاني كند.وي ادامه داد: تمركز عمده 
بودجه ۱40۱ بر ماليات باعث شده ديدگاه خوبي 
به حوزه ماليات ها داشته باش��يم و دولت هم بر 
پايه هاي جديد مالياتي تمركز دارد و اين از نقاط 
مثبت بودجه ۱40۱ است.نماينده تربت حيدريه 
در مجلس در ادام��ه به موضوع حذف ارز 4۲00 
توماني اش��اره كرد و گفت: با ح��ذف ارز 4٢٠٠ 
توماني، حدود ۱00 هزار ميليارد تومان به جمع 
۷۵ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي اضافه ش��ده 
و يارانه هر ف��رد بين ٩٠ هزار تومان تا ١١٠ هزار 

تومان خواهد بود.
زنگنه با بيان اينكه هدف مجلس كمك به دولت 
است تا بتواند مس��ائل مالي را كنترل كند گفت: 
اگر دولت بخواه��د تصميمي ب��راي ارز 4۲00 
توماني بگيرد حتما شرايط جامعه و نگراني هاي 
تورم را در نظر خواهد گرفت و مجلس نيز آمادگي 
كمك براي مديريت اقتصادي و همراهي دولت 
را دارد. نماينده تربت حيدريه در مجلس درباره 
افزايش ماليات بر صادرات موادخام و نيمه خام، 
گفت: افزايش ماليات جزو احكامي است كه بايد 
در بودجه ۱40۱ به آن رس��يده ش��ود و نيازمند 
اصالح است اما در مورد اين موضوع در حال حاضر 

نمي توان نظر درستي داد.

فعال طرحي براي حذف
دامنه نوسان نداريم

به گفته ميثم فدايي، سرپرس��ت فرابورس ايران، 
در دس��تورالعمل جديد بازارگرداني، يكس��ري 
اختيارات از جمله تصميم گيري براي حجم مبنا و 
دامنه نوسان، به بورس ها و بازارگردان داده شده كه 
فرابورس ايران نيز بر همين اساس، براي آن دسته 
از ش��ركت هاي پايه ك��ه ۲0 روز متوالي در صف 
فروش يا خريد باشند؛ يعني، معامله اي انجام نشده 
و سهم آن شركت قفل شده باشد، حجم مبنا را بر 
مي دارد تا زماني كه به تعادل برسد. در سه روز اول 
اجراي اين طرح، سه سهم به تعادل رسيدند؛ به طور 
مثال، يكي از سهم ها ۱۲0 روز در صف فروش بود 
و با اين كار، صف فروش آن جمع شد. همچنين، 
به تبعيت از اين طرح، اطمينان از نقدش��وندگي 
سهام مردم نيز باال رفته است. پيش بيني مي شود 
كه عمده اين دسته از شركت ها، تا دو هفته آينده 
به حالت تعادل برسند. يكي از روش هاي كنترل 
تغييرات قيمت سهام در بورس هاي جهان، تغيير 
دامنه نوسان يا تعيين كمترين قيمت و بيشترين 
قيمت، براي معامله س��هام اس��ت. در اين روش، 
سفارش هاي خريد و فروش��ي كه در خارج از اين 
محدوده قرار گيرند، ثبت نمي شوند و قيمت، تنها 
در محدوده خاصي تغيير مي كند كه باعث مي شود، 
نوسان روزانه آن قابل كنترل باشد. پيش تر، خواجه 
حق وردي معاون نظارت ب��ازار فرابورس از حذف 
مشروط دامنه نوس��ان خبر داده بود. به گفته او، 
ب��راي نماد هايي كه بازارگردان دارند، با ش��رايط 
هيات مدي��ره بورس ها مي توان دامنه نوس��ان را 
افزايش داد و اي��ن افزايش هيچ س��قفي ندارد و 

ضوابط آن در حال تدوين است.

بسته ۱۰بندي خاندوزي
شفاف نيست

اقتص�اد آنالي�ن| س��يد كاظ��م موس��وي، 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با اشاره به س��خنان امروز رييس دولت 
س��يزدهم در صحن مجل��س، بيان ك��رد: آقاي 
رييس��ي امروز از بودجه اي كه به مجلس تقديم 
ك��رده دف��اع ك��رده و درخواس��ت راي دادن به 
كلي��ات را از نماين��دگان داش��ت.وي ادامه داد: 
رييس جمه��وري از مجلس خواس��ت كه درباره 
جزييات اليحه بودجه ۱40۱ در كميسيون هاي 
تخصصي به بحث و بررس��ي پرداخته ش��ود اما 
با رويكردي تعاملي نس��بت به اليح��ه دولت، به 
كليات آن راه داده ش��ود. نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي: در حال حاضر 
فضاي مجلس بينابيني است و مواضع نمايندگان 
نس��بت به بودجه سال آينده تقريبا برابر است اما 
كفه ترازو اندكي به سود موافقان تصويب كليات 
اليح��ه بودجه س��نگيني مي كند.نماينده مردم 
اردبيل در مجلس شوراي اسالمي به گفت: بنده 
نيز يكي از نمايندگاني هس��تم ك��ه موافق راي 
آوردن كليات بودجه سال۱40۱ هستم، اگر چه 
ف��راز و فرودهايي دارد و در برخي موارد مانند ارز 
4۲00 توماني و همچنين بحث يارانه هاي نقدي 
نكات قابل بحثي وجود دارد اما به طور كلي انتظار 
مي رود كليات اين اليحه به تصويب مجلس برسد.

وي ادامه داد: در زمينه اتكاي بيش از اندازه بودجه 
به درآمدهاي نفتي نيز يكي ديگر از موارد مناقشه 
برانگيز اين اليحه است، اما اين موارد را مي توان 
با چكش كاري در كميسيون هاي تخصصي حل 
و فصل كرد. از همين رو اس��ت ك��ه اعتقاد دارم 
تصويب اين اليحه كامال به س��ود اقتصاد كشور 

خواهد بود. 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با تاكيد بر اهميت تقويت معاش جامعه، 
بيان كرد: متاسفانه س��فره مردم بسيار كوچك 
ش��ده، اين اعتقاد وجود دارد كه تصويب كليات 
اين بودجه مي تواند جلوي كوچك تر ش��دن اين 
سفره را گرفته و تا حدودي مشكالت كشور را نيز 
برطرف كند. وي افزود: البته بازهم تاكيد مي كنم 
كه ما در پي رفع برخي از مشكالت و نارسايي هاي 
موجود در اليحه بودجه ۱40۱ هستيم اما به طور 
كلي به نظر مي رسد كه موضع نمايندگان موافق 
با تصويب آن بر مخالفان خواهد چربيد و ما شاهد 
راي آوردن كليات بودجه خواهيم بود. موس��وي 
تصريح كرد: نمايندگان محترم بايد در نظر داشته 
باش��ند كه بايد با رويكرد تقوي��ت و حفظ ثبات 
اقتصادي كش��ور، اقدام به تصويب كليات بودجه 
كنند. اين نكته هيچ ارتباطي هم به مذاكراتي كه 
در وين جريان دارد نخواهد داش��ت، اين بودجه 
كامال مستقل است و ارتباطي به برجام و مسائل 
پيراموني آن ندارد. اين نماينده مجلس با اش��اره 
به حضور ابراهيم رييسي در صحن علني مجلس 
تاكيد كرد: آقاي رييسي در جلسه امروز سخني 
از بورس مطرح نكردند اما در زمينه بس��ته اي كه 
آقاي خاندوزي و وزارت اقتصاد پيشنهاد كرده اند 
ابهاماتي را در پي خ��ود دارد كه بايد مورد بحث 
و بررس��ي قرار گيرد.  وي ضمن اش��اره به بسته 
حمايتي وزارت اقتصاد از بازار سرمايه، خاطرنشان 
كرد: اين پيشنهاد كه به بسته ۱0بندي هم مشهور 
شده، غيرشفاف است، از همين رو انتظار مي رود 
وزارت اقتصاد در اين زمينه اقدام به شفاف سازي 
كند. به دليل اينكه ش��فاف نيس��ت و فشاري كه 
به بودجه ۱40۱ وارد مي كن��د و مي تواند منجر 
به تشديد كس��ري بودجه شود ضروري است كه 
دولت براي رفع اين ترديدها اقدام عاجلي را ترتيب 
دهد.  موسوي در پايان به وجود نارسايي در زمينه 
عملكرد دول��ت در وزارت اقتصاد اش��اره كرده و 
گف��ت: البته وزارت اقتصاد مش��كالت عديده اي 
دارد كه يكي دو تا هم نيستند، ان شاءاهلل در زمان 
مقتضي به اين موضوع هم رسيدگي خواهد شد.

»تعادل« تاثير مذاكرات وين را روي بورس بررسي مي كند

مسيربورستغييرميكند؟

فرش قرمز بورس براي سهامداران
ش��اخص كل بازار بورس در دومين روزكاري هفته يعني 
يكش��نبه، ۱۹ دي ماه با ۲۵ هزار و ۶۷۹ واحد كاهش، در 
جايگاه يك  ميليون و ۳۳۶ هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و ۸۳۳ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و 4۹ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با پنج هزار 
و ۹44 واحد كاهش به ۳۵۳ هزار و ۱۹4 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۷۳۶ واحد افت به ۲۲۲ هزار 
و 4۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲0 هزار و 4۲۸ واحد 
و شاخص بازار دوم، 4۶  هزار و ۶۸۲ واحد كاهش داشتند.

ارزش كل معام��الت خرد دو ه��زار و ۷۶0ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي ۳۲درصد يعني ۸۷0ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان ۱۹درصد از كل معامالت 
شد.بيش��ترين تزريق پول حقوقي به ب��ورس و فرابورس 
در س��ه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« 
و »فرآورده ه��اي نفتي« رقم خ��ورد در حالي كه برآيند 
معام��الت گروه هاي »رايان��ه و فعاليت هاي وابس��ته به 
آن« و »قند و ش��كر« به نفع حقيقي ها تمام شد.سه نماد 
»فملي«، »وگردش« و »ش��پنا« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »قنقش«، »توسن« و »شفنح« معطوف بود.

همچنين افزايش س��هام حقيقي ها در ۱۳نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۱0۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۳0ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم 4۹0ميليارد تومان بود. عالوه 
بر اين، در بين همه نمادها، ايران خ��ودرو )خودرو( با ۹0 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۸۶ 
واحد، پديده شيمي قرن )قرن( با 4۳ واحد، گروه صنعتي 
بوتان )لبوتان( با 4 واحد، تايد واتر خاورميانه )حتايد( با ۳4 
واحد و داروسازي روز دارو )دروز( با ۲۲ واحد، تاثير مثبت 
بر شاخص بورس داش��تند.در مقابل صنايع پتروشيمي 
خليج فارس )فارس( با ۲ هزار و ۹۳۵ واحد، فوالد مباركه 

اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۱۹۲ واحد، گسترش نفت و گاز 
پارسيان )پارسان( با يك هزار و ۶0۶ واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با يك هزار و ۲۹۷ واحد، پتروشيمي پارس 
)پارس( با يك هزار و ۱4۷ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير )وغدير( با يك هزار و ۱۱۳ واحد، پتروشيمي نوري 
)نوري( با يك هزار واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( 
با ۹۳۸ واحد و پتروش��يمي پرديس )ش��پديس( با ۸۹۵ 
واحد، با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.برپايه 
اين گزارش، در اين روز نماد ايران خودرو )خودرو(، پااليش 
نفت تهران )ش��تران(، ملي صنايع مس اي��ران )فملي(، 
س��ايپا )خس��اپا(، فوالد ماركه اصفهان )فوالد(، پااليش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( و پاالش نفت اصفهان )شپنا( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه يك ميليارد و 44۵ ميليون برگه سهم به ارزش 

سه هزار و ۳۱۱ ميليارد ريال داد و ستد شد.

  فرابورس كاهشي شد
طي روز يكشنبه شاخص فرابورس بيش از ۲۵۶ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۱۱۷ واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميليارد و ۵۲۹ 
ميليون برگه س��هم به ارزش ۱۶ هزار و 4۸۵ ميليارد 
ريال داد و ستد شد.در دومين روزكاري هفته نمادهاي 
توسعه سامانه نرم افزاري نگين )توسن(، توسعه مسير 
برق گيالن )بگيالن(، صنع��ت روي زنگان )زنگان(، 
ذوب روي اصفهان )فروي( و توليد و صادرات ريشمك 
)ريشك( با تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه 
بودند.همچنين پليمر آريا ساسول )آريا(، پتروشيمي 
زاگرس )زاگرس(، پتروش��يمي تندگويان )شگويا(، 
پااليش نفت الوان )شاوان(، فرابورس ايران )فرابورس(، 
صنعتي مينو )غصينو(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، نفت 
ايرانول )ش��رانل(، گروه توس��عه مالي مهر آيندگان 

)ومهان( و توليد نيروي برق دماوند )دماوند( تاثير منفي 
بر شاخص فرابورس داشتند.

  اعالم قيمت پايه محصوالت پتروشيمي 
قيمت پايه محص��والت پليمري و ش��يميايي براي 
معامله در بورس كاالي ايران از س��وي دفتر توس��عه 
صنايع تكميلي پتروش��يمي با ن��رخ ارز ۲4۷۶۶۱.۵ 

ريالي اعالم شد.

  ابهام براي بازارسرمايه
برزو حق ش��ناس، كارشناس بازار س��هام درباره وضعيت 
بازار گفت: بورس به دليل ابهامات تحميل شده نمي تواند 
روند داشته باش��د. از طرفي چون از لحاظ بنيادي خيلي 
ارزشمند است نمي تواند ريزش زيادي داشته باشد. نتيجه 
اين موضوع سردرگمي و منفي هاي فرسايشي است.وي 
ادام��ه داد: مذاكرات برجام يكي از مهم ترين ابهامات بازار 
سرمايه و ساير بازارهاي مالي است. بحث بودجه همچنان 
محل ابهام است و س��يگنال هاي متضادي از آن مخابره 
مي شود.  در اين شرايط پولي به بازار نمي آيد.اين كارشناس 
عنوان كرد: بايد ابهامات برطرف شود تا خريدار حضور پيدا 
كند. بر خالف تابلوي قرمز امروز نكات مثبتي در بورس به 
چشم مي خورد. س��هم ها وقتي منفي مي خورند خريدار 
به بازار مي آيد و نس��بت سهم ها بعضا حتي در صف هاي 
فروش خوب است.حق شناس منفي هاي بازار را طبيعي 
دانست و گفت: كف جديدي براي بورس متصور نيستم و 
 حضور يك خريدار قوي را در منفي هاي شديد در سهم ها 
مي بينم.وي ادامه داد: برخالف مرداد سال ۹۹ كه نسبت ها 
بد بود ولي سهم ها صف خريد بودند االن نسبت ها خوب 
است اما سهم ها صف فروش هستند و اين نشان از اين است 
كه خريداري قوي در كف وارد خواهد شد. من به آينده بازار 
اميدوارم و معتقدم بازار مخصوصا در گروه ها و سهم هاي 

كوچك در حال شناسايي كف قطعي است.



گروه راه و شهرسازي |
 نشست علني ديروز شوراي شهر تهران تحت تاثير گزارش دهي 
رييس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و همچنين 
آغاز فعاليت قرارگاه اجتماعي شهرداري در مبارزه با معتادان 
متجاهر قرار داشت.مديريت جديد شوراي شهر طي سه ماهه 
گذشته نشان داده است، در كنار تشديد فعاليت هاي فرهنگي 
و مذهبي، تمايل دارد به جاي ريشه يابي مشكالت اقتصادي و 
اجتماعي و مبارزه با علل موجده آنها، به معلول ها بپردازد و به 
جاي حل مسائل، صورت مساله را پاك كند. پلمب خانه هاي 
پالك قرمز و جمع آوري معتادان متجاهر با كمك پليس يكي 
از اقدامات و تمايالت محوري مديريت جديد شهري است. در 
بخش فرهنگي اما مديريت شهري تالش دارد تا با ساخت يا 
حمايت از ساخت آثار سينمايي در حوزه دفاع مقدس فعاليت 
داشته باشد. كاري كه به نظر نمي رسد در چهارچوب وظايف 
و كارهاي شهرداري قرار داشته باشد. ضمن اينكه هم اينك 
شهرداري با كمبود ش��ديد بودجه مواجه هست و به تازگي، 
در مورد همين طرح مبارزه با معتادان متجاهر، مس��ووالن 
ارشد شهرداري اذعان كردند كه اگر چه خود را موظف به رفع 
اين پديده مي دانند اما در عين حال، اين به معني اين نيست 
كه انجام اين كار وظيفه شهرداري است يا ساير دستگاه هاي 
مسوول در اين زمينه وظيفه اي ندارند. در چنين شرايطي است 
كه ميثم امرودي، رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
ديروز در پارلمان ش��هري پايتخت گفت: ما بودجه براي كار 
جديد نداريم مثال دو سال قبل اعالم كرديم كه مي خواهيم 
فيلمي براي حاج قاسم سليماني بسازيم اما به دليل شرايط 
اين امر محقق نشد و عمال از سال ۱۳۹۳ لقب هنري سازمان 
مورد بي توجهي قرار گرف��ت.  اگرچه نبود بودجه و اعتبار به 
پاشنه آشيل مديريت شهري پايتخت تبديل شده است و نه 
تنها بس��ياري از پروژه هاي فرهنگي و مذهبي كه بسياري از 
ملزومات توس��عه حمل و نقل عمومي و مترو نيز روي زمين 
مانده است. چه آنكه درآمدهاي حاصل از تراكم فروشي به دليل 
افت سرمايه گذاري و كاهش ساخت و ساز در تهران به شدت 
تضعيف شده اس��ت. درآمدهايي كه به گفته احمد صادقي، 
عضو ش��وراي ش��هر حدود 42 درصد از مجموع درآمدهاي 
ش��هرداري را ش��كل مي دهد. در عين حال، صادقي با اشاره 
به اينكه حوزه شهرسازي 42 درصد از درآمدهاي شهرداري 
را تامين مي كند، اين حوزه را مستعدترين بخش شهرداري 
براي وقوع فساد برشمرد. اين عضو شوراي شهر تهران ديروز 
در تذكر پيش از دستور خود با اشاره به اينكه حوزه شهرسازي 
مستعدترين بخش شهرداري براي وقوع فساد است، اظهار 
كرد: 42 درصد از درآمدهاي شهرداري از اين معاونت تامين 
مي ش��ود كه شامل پروانه ها، تخريب و نوس��ازي و پايان كار 
مي شود و در ارتباط مستقيم با تعداد زيادي از شهروندان است 
و مواجهه و مراجعه حضوري مردم به كاركنان ادارات مي تواند 
زمينه فساد و سوءاستفاده را فراهم بياورد و پرسنل و مراجعان 
را در مواجه با خطر روابط فساد آلود قرار دهد. وي افزود: آسيبي 
كه اگر مهار نش��ود هيچ حد و مرزي ندارد و عالوه بر س��لب 

اعتماد مردم موجب كاهش س��رمايه اجتماعي شهرداري و 
شوراي شهر مي ش��ود و تنها راه حل اين مساله ايجاد ارتباط 
قاعده مند مبتني بر سيستم هاي هوشمند بين شهروندان و 
شهرداري و قطع ارتباط مستقيم بين شهرداري و مردم است. 
صادقي درخص��وص طرح اختيارات ش��هرداري تهران در 
كميسيون هاي داخلي مناطق گفت: باتوجه به موارد صريح 
اين مصوبه كه به صراحت به ايجاد شفافيت و هوشمندسازي 
در درگاه هاي ش��هروندي و ارايه فرمول مناس��ب محاسبه 
شهروندي به صورت شفاف و اعالم ضرايب پايه و ضرايب متغير 
هر مكلف بايد رعايت شود اما در حال حاضر به صورت دستي 
و توسط كاربر صورت گرفته و به صورت سيستمي هوشمند 
بدون دخالت كارمند و از طريق محاسبه انجام نمي شود. وي 
افزود: اين موضوع خارج از نرخ هاي مصوب شوراي شهر و به 
صورت روش غيرشفاف و بدون درج ريز مبالغ مبنا و در يك 
فرآيند بسيار نامشخص فرآيند آن ديده مي شود و از اين رو 
جهت جلوگيري شهروندان و درآمد غيرقانوني شهرداري بايد 

به صورت سيستمي آن را عملياتي كند.

    بسته محرك اقتصادي چه شد؟
عضو شوراي شهرتهران با اشاره به اينكه شهرداري موظف 
بوده است بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و شرايط 
كرونا را ظرف 6 ماه الزم االجرا كند، ابراز داش��ت: نسبت به 
تكميل و تجهيز خدمات شهروندان در به روز رساني و كاهش 
خدمات اما پيش از گذشت يك سال اقدام مناسبي صورت 
نگرفته و مراجعات شهروندان بيش از پيش بوده است. وي 

بازگشت به روش هاي سنتي را امري ناپسند داست.

    تذكر درباره رانت هاي تبليغاتي
مهدي اقراريان، ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز درخصوص 
مصوبه ۱۸۹۸ شوراي شهر با هدف وحدت رويه و تمركز بر 

توزيع عادالنه امتيازات عمومي و واگذاري امتياز بهره برداري 
از ابزارهاي تبليغاتي در مالكيت شهرداري تذكر داد و گفت: 
س��ازمان حمل و نقل و ترافيك تفاهمنامه اي داشت كه به 
مدت يك س��ال از سال ۹۸ بوده و يك س��ال آن تمام شده 
و شاهد هستيم فضاهاي تبليغاتي ايستگاه هاي اتوبوس و 
دوچرخه هاي بي دود را بدون هماهنگي با سازمان زيباسازي 
اجاره مي دهد. او ادامه داد: اگر اين مساله باب شود و تمركز 
مديريت را در حوزه فضاي تبليغاتي شهر از دست دهيم 
و هر مجموعه مستقاًل فضايي را بخواهد اجاره دهد دچار 
آشفتگي مي ش��ويم. االن زمزمه هايي به گوش مي رسد 
كه روزنامه همش��هري هم فضاي تبليغي درخواس��ت 
كرده است. فلسفه وجودي سازمان زيباسازي اين بود كه 
تمركزي در حوزه تبليغات محيطي انجام شود. اين موضوع 
را به شهردار تهران تذكر مي دهم كه يك ناهماهنگي بين 
مجموعه زيباسازي و سازمان حمل و نقل ترافيك وجود 

دارد و براي آن تدبير عاجل كنند.

    انتخاب غيرقانوني سرپرست اتوبوسراني
محمد آخوندي نيز در تذكر خود با اشاره به انتصاب سرپرست 
شركت واحد اتوبوسراني گفت: ماده ۱۵ اساسنامه شركت 
واحد مقرر مي دارد مجمع شركت واحد اتوبوسراني، انجمن 
شهر يا شوراي شهر است. انتخاب هيات مديره نيز از وظايف 
مجمع عمومي است. براساس صورتجلسه مجمع عمومي 
در تاريخ ۱6 دي ۱۳۹۹ تا پايان دوره پنجم موارد به شهردار 
تهران تفويض ش��ده و با توجه به اتمام دوره شهردار موظف 
است، موارد مذكور را در شوراي شهر مطرح و پس از تصويب 
و تأييد نسبت به انتخاب سرپرست اقدام نمايد. با توجه به عدم 
تشكيل مجمع انتخاب سرپرست شركت واحد اتوبوسراني 
براساس روال قانوني انجام نش��ده است. مهدي چمران در 
واكنش به تذكر آخوندي گفت: اين موضوع مطرح ش��د و 

تذكر كتبي هم داده شد. ديروز نيز از طرف شهردار نامه اي 
آمد و درخواست برگزاري جلسه در شوراي شهر براي بررسي 
اين موضوع مطرح و براي سه شنبه هفته آينده آن را تشكيل 
مي دهيم. هيات مديره مي تواند مديرعامل انتخاب كند ما 
درخواست كرديم حكم بيايد تا ببينيم شهردار آن را انتخاب 

كرده يا هيات مديره.

    اعتراض به توقف بارگذاري اطالعات 
در سامانه شفافيت 

در تحولي ديگر، ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران نس��بت به توقف بارگذاري اطالعات در 
سامانه شفافيت اعتراض كرد. به گفته اماني، به شهرداري 
تاكيد شده كه سامانه شفافيت را فعال كنند و نسبت به دوره 
قبل گسترش دهند و امكان دسترسي راحت تر براي مردم، 
رس��انه ها و فعاالن مديريت شهري را فراهم كنند. اماني در 
گفت وگو با ايلنا در پاسخ به س��والي درباره توقف بارگذاري 
اطالعات در سامانه شفافيت اظهار كرد: من هم به اين مساله 
معترض هستم. به شهرداري تاكيد كرديم و از آنها درخواست 
كرديم كه سامانه ش��فافيت را فعال كنند و نسبت به دوره 
قبل گسترش دهند و امكان دسترسي راحت تر براي مردم، 
رسانه ها و فعاالن مديريت شهري را فراهم كنند.  عضو شوراي 
ش��هر تهران ادامه داد: ظاهرا دوستان مي گويند، بحثي در 
زمينه شفافيت و هوشمندي داريم و بايد به صورت يكپارچه 
اين كار انجام شود و هنوز اين طرح كامل نشده است و پس از 
تكميل اين مشكل غيرفعال بودن شفافيت برطرف مي شود.  
او ادامه داد: ظاهرا مي خواهند ساختار واحدي براي حوزه هاي 
هوشمندسازي و شفافيت مش��خص كنند كه از يك اتاق 
راهبري شود.بنابراين منتظريم طرح را ارايه دهند و به موقع 
پيگيري خواهيم كرد.  عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران در واكنش به اينكه در دوران گذار مديريت شهري 
بسياري از فرآيندها در شهر متوقف مي شود، اظهار كرد: اولين 
طرحي كه تصويب كرديم طرح تحويل و تحول در شهرداري 
بود و به همين دليل نيز آن را مصوب كرديم كه ش��هرداري 
وضعيت فعلي و گذشته را روشن كند و كارها را شروع كند، اما 
متاسفانه اين مصوبه هنوز اجرايي نشده و بعد از گذشت دو ماه 

از تاريخ انقضاي آن هنوز به شوراي شهر ارسال نشده است.

    قيمت گذاري بهاي بليـت موزه هاي 
شهرداري

ديروز اما در صحن علني ش��وراي شهر، اليحه شهرداري 
تهران درخص�وص سياست گذاري و قيمت گذاري بهاي 
بلي�ت همه موزه هاي ش��هرداري بررسي و تصويب شد. 
بررسي اليحه شهرداري تهران درخص�وص سياست گذاري 
و قيمت گذاري به�اي بلي�ت همه موزه هاي شهرداري تهران 
مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضاي ش��ورا نظرات 
مختلفي در اين زمينه مطرح كردند. سرانجام اين اليحه با 
همه پيشنهادات مربوطه با 20 راي موافق به تصويب رسيد.
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هشدار نارنجي آلودگي هوا 
تا سه شنبه

ديروز كيفيت هواي پايتخت ۱2۹ و در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حساس بود، به گونه اي كه كيفيت هوا در 
20 ايستگاه در شرايط قرمز و ناسالم براي همه قرار داشت. 
در اين حال، پيش بيني مي شود، شرايط هواي ناسالم 
امروز نيز تداوم داش��ته باشد. به گزارش ايسنا، سازمان 
هواشناسي در اين شرايط جوي توصيه مي كند پرهيز از 
هر گونه رفت وآمد غيرضروري در سطح شهرها به ويژه 
براي سالمندان، كودكان و افراد با سابقه بيماري، پرهيز 
از فعاليت هاي فيزيكي و ورزشي در فضاي باز، مديريت 
مصرف سوخت هاي فسيلي و زمان فعاليت واحدهاي 
صنعتي در سطح و حومه كالن شهرها در دستور كار قرار 
گيرد. شاخص كيفيت هوا )AQI( به پنج دسته اصلي 
تقسيم بندي مي شود. بر اساس اين تقسيم بندي از عدد 
صف��ر تا ۵0 هوا»پاك«، از ۵۱ ت��ا ۱00 هوا »قابل قبول 
)سالم( يا متوس��ط«، از ۱0۱ تا ۱۵0 هوا »ناسالم براي 
گروه هاي حس��اس«، از ۱۵۱ تا 200 هوا »ناسالم براي 
همه گروه ها«، از 20۱ تا ۳00 هوا »بس��يار ناسالم« و از 
۳0۱ تا ۵00 شرايط كيفي هوا »خطرناك« است. در اين 
حال، اداره كل هواشناسي استان تهران با صدور هشدار 
نارنجي رنگ نسبت به انباشت آالينده هاي جوي به ويژه 
»ذرات معلق كمت��ر از 2.۵ميكرون« و كاهش كيفيت 
هوا خبرداد. اين وضعيت جوي از دوشنبه )20دي ماه( 
شروع مي شود و تا سه شنبه )2۱ دي ماه( ادامه دارد. به 
دنبال ايجاد اين پديده جوي سكون جو، افزايش شاخص 
آلودگي هوا و شرايط ناسالم براي تمامي گروه هاي سني 
پيش بيني مي شود و در صورت عدم مهار منابع آالينده، 
رخداد شرايط بسيار ناسالم در مناطق پرتردد و صنعتي 
دور از انتظار نيست. اداره كل هواشناسي استان تهران در 
اين شرايط جوي مديريت بهينه در استفاده از سوخت 
و مهار فعاليت واحدهاي صنعتي آالينده هوا، اجتناب 
از حضور در فضاي باز براي همه افراد به ويژه سالمندان، 
خردس��االن و افراد داراي س��ابقه بيماري هاي قلبي و 
ريوي، اجتناب از فعاليت فيزيكي طوالني مدت و ورزش 
در فضاي باز و پرهيز از ترددهاي غير ضروري براي همه 
افراد را توصيه مي كند. در هشدار نارنجي  رنگ سازمان 
هواشناسي پيش بيني مي شود كه پديده اي جوي اثرات 
منفي به دنبال داشته باشد و خسارت هاي احتمالي را 
سبب شود. هشدار نارنجي براي آماده باش دستگاه هاي 
مسوول براي مقابله با يك پديده خسارت زا صادر مي شود.

آغاز جمع آوري
معتادان متجاهر در پايتخت 

مهدي چمران، رييس ش��وراي ش��هر ته��ران از آغاز 
جمع آوري معتادان متجاهر در س��طح ش��هر تهران 
با مش��اركت و همكاري پليس، س��ازمان بهزيستي و 
شهرداري تهران از روز گذشته خبر داد. چمران در پايان 
سي و هشتمين جلسه شوراي ش��هر تهران در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينكه بحث آسيب هاي اجتماعي 
از مواردي اس��ت كه در اين دوره از مديريت ش��هري 
مورد توجه قرار دارد، گفت: قرار اس��ت در قالب قرارگاه 
آس��يب هاي اجتماعي و با مشاركت پليس شهرداري 
تهران و بهزيس��تي به موضوع جم��ع آوري معتادان 
متجاهر و ساماندهي آنها پرداخته شود كه اين طرح از 
روز گذش��ته در پايتخت اجرا شده است. وي گفت: هر 
كدام از اين دستگاه ها و سازمان ها سهميه اي خواهند 
داشت. به عنوان مثال ش��هرداري تهران مكلف شده 
است كه حدود ۵ هزار نفر از اين افراد را ساماندهي كند. 
چمران با بيان اينكه موضوع حرفه آموزي و شغل نيز يكي 
از مواردي است كه در فرآيند جمع آوري و ساماندهي 
معتادان مورد توجه قرارگاه خواهد بود، تصريح كرد: بايد 
به گونه اي رفتار شود كه پس از پايان فرآيند درماني افراد 
آنها بتوانند با آموزشي كه مي بينند معيشت خود را ادامه 
دهند و ديگر به اعتياد و شرايط گذشته بازنگردند. رييس 
شوراي شهر تهران ادامه داد: يكي ديگر از موضوعات كه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه گرمخانه ها در 
محيط مس��كوني قرار نگيرد كه اين موضوع مورد نقد 

شهروندان است كه بايد به آن توجه شود.

ضرورت هوشمندسازي 
تونل هاي ترافيكي تهران 

سيد مهدي پورهاشمي، مدير پروژه هاي تونلي سازمان 
مهندس��ي و عمران شهر تهران، با اش��اره به ضرورت 
هوشمند سازي تونل هاي ترافيكي، خواستار مشاركت 
شركت هاي دانش بنيان در اين امور شد. به گزارش ايرنا، 
سيد مهدي پورهاشمي با تاكيد بر اينكه هوشمندسازي 
تونل ه��ا از مهم ترين نيازه��اي زيربنايي حمل و نقل 
شهري است، از ش��ركت هاي دانش بنيان خواست تا 
ضمن همكاري با س��ازمان مهندس��ي و عمران شهر 
تهران، طرح ها و ايده هاي خ��ود در جهت ارتقاي امور 
مربوط به هوشمندس��ازي تونل هاي ترافيكي را ارايه 
كنند. وي كنترل و مديريت بحران در تونل هاي شهري 
را با توجه به ش��رايطي همچون فضاي بس��ته و تراكم 
باالي وسايل نقليه، امري دش��وار دانست و با تاكيد بر 
اينكه فائق آمدن بر ش��رايطي همچ��ون قطعي برق، 
آتش س��وزي، تصادف، توقفات و نواق��ص ناگهاني در 
تونل ها نيازمند همگام سازي زيرسيستم هاي خدماتي 
است، يادآور شد عدم يكپارچگي زيرسيستم هاي فوق 
نتيجه اي جز نظارت غيرهوش��مند، كاهش بهره وري 
نيروي انساني و اتالف منابع مالي نداشته و حتي ممكن 
است س��بب وقوع خس��ارات غيرقابل جبران جاني و 
مالي شود. پورهاش��مي با بيان اينكه يكپارچه سازي، 
مانيتورينگ و صدور فرامين ضروري، فراهم ساختن 
قابليت اتصال به كليه زيرسيستم هاي تونلي از قبيل 
سيستم هاي هوشمند، توزيع برق، روشنايي، تهويه، اعالم 
 و اطفاي حريق و تجهيزات مراكز كنترل، نيازمند ابزار و 
نرم افزارهاي خاص اس��ت، خاطرنشان كرد: عملكرد 
مطلوب سيستم هاي كنترل نيز مستلزم دريافت بدون 
وقفه اطالعات از حسگرهاي نصب شده در محدوده تونل 
و تجزيه و تحليل اين اطالعات است تا بتوان بدون فوت 

وقت، جريان ترافيك تونل را كنترل و مديريت كرد.

 حمايتگري
 يا توزيع رانت نامولد ؟!

 ابزار توليد، تجهيزات، مواد اوليه و محصوالت كارخانه ها 
و واحدهاي تولي��دي و فروش اموال، اعمال محروميت از 
خدمات بانكي و اجتماعي از قبيل بهره مندي از حساب 
بانكي، دس��ته چك و كارت بازرگان��ي، همچنين اعمال 
مجازات حب��س بر مديران و س��رمايه گذاران واحدهاي 
توليدي بر اث��ر اتهامات اقتصادي، معطلي م��واد اوليه و 
ماشين آالت در گمركات كش��ور يا هر اقدام ديگر كه به 
توقف يا بروز اختالل در فعاليت   هاي توليدي يا تعطيلي اين 
واحدها منجر شود، ممنوع است.« اين طرح با انتقادهاي 
زيادي و از جمله انتقاد بازوي پژوهش��ي اين نهاد، يعني 
مركز پژوهش هاي مجلس مواجه ش��د كه عنوان داشته 
اين طرح: »ابتدا به كاهش انگيزه بازپرداخت تسهيالت 
از سوي فعاالن اقتصادي ضعيف   تر منجر مي شود، سپس 
مطالبات غيرجاري بانك ها افزايش و به تبع آن، تمايل آنها 
براي ارايه تس��هيالت به واحدهاي توليدي كاهش پيدا 
مي كند. اين سياست در بلندمدت باعث مي شود، بانك ها از 
توليدكنندگان وثايقي طلب كنند كه در توان آنها نيست. در 
واقع ممنوعيت چنين گسترده اي باعث مي شود، دسترسي 
توليدكنندگان به تسهيالت، سخت   تر از گذشته شود و 
هدف طرح محقق نشود.« اما اين مخالفت ها و نقدها به نظر 
نمي رسد در نهايت راه به جايي ببرد و اين طرح همچون 
طرح هاي سلف خود با اعمال تغييرات و نظراتي مصوب 
مي شود. قانوني كه البته گره اي از كار بنگاه هاي صنعتي 
نمي گشايد چرا كه مشكل و مساله جاي ديگري است. ذكر 
يك مثال تاريخي شايد به بي ثمر بودن اين نوع اقدامات 
كمك كند.  دولت دوازدهم به قصد حمايت از بنگاه هاي 
صنعتي در ۱۳۹6 آيين نامه اجرايي، قانوني تصويب كرد 
كه اين قانون مربوط به بيش از نيم قرن قبل بوده اس��ت: 
»قانون حماي��ت و جلوگيري از تعطيل��ي كارخانه هاي 
كشور.« قانوني كه در تاريخ ۱۳4۳/۳/۱۹ به تصويب رسيد 
و طي آن مقرر ش��د تا »هيات حمايت از صنايع« مركب 
از نمايندگان وزارتخانه هاي مختلف آن زمان تشكيل و 
به مواردي همچون توقف، صدور قرار تامين، عدم امكان 
بازپرداخت وام صنعتي و... ورود كرده و به حمايت از صنايع 
داخلي بپردازد و مانع تعطيلي كارخانه ها ش��وند. اينكه 
عملكرد اين قانون چه بوده است، بررسي مستقلي مي طلبد. 
اما اينكه آيين نامه اجرايي آن بعد از نيم قرن نوشته مي شود 
خود بيانگر بي اثر بودن اين قانون است. اما اينكه نمايندگان 
مجلس با تصويب قانون ديگري قصد دارند همان راه را در 
قالبي ديگر بپيمايند عجيب تر است!  واقعيت آن است كه 
مشكالت بنگاه هاي صنعتي در كشورمان همان  طوري  كه 
در فوق عنوان شد از جاي ديگري نشات مي گيرد و عمدتا 
توسط همان كساني ايجاد شده است كه مي خواهند براي 
حل آنها نسخه بپيچند و قانون بنويسند. چنانكه گزارش 
شاخص مديران خريد )شامخ( كه بر اساس نظرسنجي از 
مديران بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي تهيه مي شود گوياي 
اين امر است. در نظرسنجي آذرماه اين گزارش آمده است: 
»به عقيده اكثر فعاالن اقتصادي، افزايش قيمت هزينه هاي 
توليد مانند قيمت انرژي و مواد اوليه، منجر به افزايش قيمت 
محصوالت طي ماه گذشته شده بود و با توجه به كاهش 
قدرت خريد مشتريان، سطح تقاضا نيز كاهش يافته است. 
به عقيده اين افراد به دنبال نابساماني شديد در ثبات قيمت 
ارز و ساير هزينه هاي توليد، امكان پيش بيني و برنامه ريزي 
براي ماه هاي آينده وجود ندارد و آنان نمي توانند هيچ افق 
برنامه ريزي براي ادامه فعاليت ها طي ماه هاي آينده متصور 
باشند.« چنانكه مشخص است تمام موارد مشكل زا براي 
فعاليت هاي بنگاه هاي توليدي مرتبط با امر سياستگذاري و 
سياست هاي اقتصاد كالن است كه از حيطه عمل بنگاهدار 
خارج است؛ از بي ثباتي نرخ ارز و افزايش نقدينگي تا افزايش 
قيمت مواد اوليه و قيمت انرژي و...  بر اين اس��اس به نظر 
مي رسد به  جاي تصويب و اجراي طرح هاي حمايت از توليد 
يا انواع طرح هاي حمايتي ديگر كه جز پول پاشي و ايجاد 
صنايع گلخانه اي نتيجه اي در بر نداشته است، بايد به اصالح 
نظام حكمراني و سياستگذاري پرداخت؛ »حمايتگري 
تنها زماني به نتيجه منجر خواهد شد كه برآمده از برنامه 
حاكميت و مبتني بر اهداف بلندمدت و مالحظات بين 
بخشي و در درجه اول در  پي توليد محور كردن اقتصاد ملي 
باشد در غير اين صورت حمايتگري به توزيع رانت نامولد 
انجاميده و تش��ديد رانت جويي در فضاي سياستگذاري 
كشور را به دنبال خواهد داشت.« )الگوي راهبردي حمايت 

از توليد- مركز پژوهش هاي مجلس، آبان ۱۳۹6( 
واقعيت آن است كه با رتبه ۱62در بين ۱7۱ كشور جهان 
در ش��اخص »آزادي اقتصادي« و رتبه ۱27 در بين ۱۹0 
كشور جهان در »فضاي كس��ب و كار« و قرار داشتن در 
جدول چند كش��ور معدود داراي تورم ب��االي ۳0 و 40 

درصد... هيچ فعاليت مولدي دوام و بقا نخواهد داشت!

42 درصد درآمدهاي شهري از ساخت و ساز تامين مي شود

تجربه صنعتي سازي شهرك اكباتان در تهران چه پيامي براي امروز دارد؟

شهرسازي مستعدترين بخش شهرداري براي فساد

هزينه  ساخت در تهران از ۲۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان
گروه راه و شهرسازي|

 در حال��ي كه تازه ترين آمارهاي رس��مي از افت تمايل به 
سرمايه گذاري در پروژه هاي ساختماني حكايت دارد، برخي 
از كارشناسان مسكن بدون توجه به فضاي اقتصاد كالن كه 
توان هر گونه تحرك توليدي را از فعاالن عرصه هاي مختلف 
گرفته است، تالش دارند با ارايه راهكارهاي درون بخشي، 
جاذبه هاي س��رمايه گذاري در بخش مس��كن را معرفي 
كنند. راهكارهايي كه اگر چه درست ارزيابي مي شود اما 
درباره كارايي و كارآمدي اين راهكارهاي در شرايط كنوني 
اقتصاد ترديدهايي وج��ود دارد. با اين حال، مرور برخي از 
اين راهكارها خالي از لطف نيست. به طور نمونه ابوالحسن 
ميرعمادي، كارشناس بازار مسكن گفته است، هزينه هاي 
ساخت مي تواند با صنعتي سازي و استفاده از تكنولوژي روز 
كاهش پيدا كند. ميرعمادي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
هزينه هاي ساخت مسكن در شهر تهران حدودا بين 20 تا 
۱20 ميليون تومان در هر متر مربع اس��ت كه 40 درصد 
مربوط به زمين، 40 درصد هزينه هاي مصالح و ساخت، 

۱0 درصد خدمات مهندس��ي و دس��تمزد و ۱0 درصد 
عوارض شهرداري و تاسيسات شهري مي شود. وي افزود: 
از طريق نظام ساخت و ساز سنتي فعلي نمي توان نسبت به 
كاهش قيمت ساختمان اميدوار بود. تنها راه كاهش قيمت 
مسكن، سري سازي و صنعتي سازي است كه تجربه آن را 
در ايران داشته ايم. حتي در حال حاضر انبوه سازان ايراني 
در كشورهاي ديگر مثل ونزوئال در حال اجراي پروژه هاي 
بزرگ صنعتي سازي هستند اما در كشور خودمان به دليل 
نبود سياس��ت گذاري و برنامه ريزي مناسب از اين مدل 
كمتر استفاده مي شود. اين كارشناس بازار مسكن، حذف يا 
كاهش قيمت زمين و كاهش مدت زمان اجراي پروژه را در 
كنترل هزينه هاي ساخت مسكن موثر دانست و گفت: دولت 
مي تواند زمين هاي خود را به صورت فروش اقساطي طوالني 
مدت در اختيار سازندگان قرار دهد. سيستم ساخت نيز بايد 
صنعتي و نيمه صنعتي شود كه تا مدت زمان اجراي پروژه 
كاهش پيدا كند و هزينه دستمزد پايين بيايد. در حال حاضر 
نيمي از هزينه هايي كه سازندگان براي دستمزد پرداخت 

مي كنند، هدر مي رود و در واقع هزينه هاي غيرمفيد است. 
ميرعمادي با اشاره طرح ساخت شهرك اكباتان در دهه 
40 شمسي اظهار كرد: تمام مديريت اجراي پروژه اكباتان 
بر عهده ايراني ها بود. آن زمان براي كاهش هزينه ها صفر 
تا صد پروژه توسط شركت س��ازنده مديريت شد؛ بدين 
صورت كه شركت سازنده با در اختيار گرفتن خط توليد 
كارخانجات، هزينه هاي واسطه گري مصالح ساختماني را 
حذف كرد. يادم مي آيد كه درب و پنجره را شركت سازنده 
در كارگاه هاي خودش مي س��اخت ي��ا مثال براي موكت 
واحدها يك كارخانه را خريداري كردند كه هزينه موكت 
۵0 درصد پايين آمد. حتي واحدها را مبله تحويل مي دادند؛ 
با مبل هايي كه خودشان ساخته بودند. خريد كارخانجات 
مرتبط براي انبوه ساز به صرفه بود؛ چون پروژه در مقياس 
بزرگي تعريف شد. وي كاهش هزينه عوارض شهرداري را از 
ديگر راهكارهاي پايين آمدن قيمت ساخت دانست و گفت: 
در حال حاضر بخش قابل توجهي از نقدينگي سازندگان را 
دستگاه هاي خدماتي دريافت مي كنند كه هزينه هاي آن 

به خريدار نهايي تحميل مي شود. از طرف ديگر نوسانات 
اقتصادي تاثير منفي روي بازار ساخت و ساز دارد. صبح كه 
بيدار مي شويم مي بينيم قيمت برخي نهاده هاي ساختماني 
گران شده است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه 
بخش ساختمان پيشران اقتصاد است تاكيد كرد: بالغ بر 
۱200 حرفه و صنعت با بخش مس��كن مرتبط هستند 
كه تحرك مس��كن مي تواند به رونق اقتصادي و افزايش 
اشتغال منجر شود. قيمت مسكن نيز مي تواند كاهش پيدا 
كند؛ به شرطي كه سياست گذاري اصولي صورت گيرد و 
صنعتي سازي اجرا شود. ميرعمادي اظهار كرد: متاسفانه 
تا صحبت از انبوه س��ازي مي شود سريعا مي روند سراغ 
خارجي ها؛ در حالي كه هم اكنون مهندسان ايراني در 
كشورهاي ديگر پروژه هاي فاخري را اجرا مي كنند. ممكن 
است چين و تركيه، تكنولوژي را به كشور ما بياورند، ولي 
در عين حال از اجراي پروژه در كش��ور ما تجربه كسب 
مي كنند و ما به آنها وابس��ته مي ش��ويم. بنابراين بايد 

تكنولوژي را از آنها بياموزيم و خودمان اجرا كنيم.

برابر راي ش�ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۸۰۰۰5۱۸ هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي شبانكاره تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي جمالي منحصر فرزند خليفه به شماره شناسنامه ۴۷۴ صادره از دشتستان به شماره 
ملي ۶۱۰۹۸۲۰۸۷۳ در شش�دانگ يك قطعه زمين محصور به انضمام اعياني احداثي در آن به مساحت  ۳5۰۲/۳۰متر مربع پالك ۶5۷ فرعي از ۷۳۳5 
اصلي مفروز و مجزي ش�ده از پالك ۷۳۳5/۳۶۰ اصلي واقع در بخش سه ش�بانكاره قريه قاليي خريداري از مالك رسمي حاجي زارعي و شركاء محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
م الف۷5۷

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

داريوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك واحد شبانكاره

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

توليد، پشتيباني ها، مانع زدایی ها 

برگ س�بز تراکتور کش�اورزی  به رنگ قرمز روغنی با شماره موتور 
 N3HKA5DH2TAM05835 و شماره شاس�یYAW0413Y
به نام  حاتم فرهادی گوهر چقايی با شماره پالک ۱۹   5۹۴  ک ۱۲ با کد 

ملی ۳۲5۲۷۲۶5۴۸مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودی

آقاي احمد حيدري مالك ششدانگ پالك  ۹۱5/۷۴5۰واقع در عبدامام گناوه بخش شش بوشهر با تسليم استشهاد محلي گواهي شده دفتر ۹۴ گناوه 
مدعي است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك ۹۱5/۷۴5۰ واقع در عبدامام گناوه بخش شش بوشهر كه به نام نامبرده صادر و تسليم گرديده 
اس�ت سپس به موجب نامه شماره ۹۲۰۱۶۲ مورخه۹۲/۰۴/۰5  دادياري شعبه اول دادسراي گناوه در قبال مبلغ يك ميليارد و هفتصد وبيست وپنج 
ميليون تومان به انضمام ساير پالك هاي موضوع نامه بازداشتي و نامه شماره ۹۲۰۱۶۲ مورخه ۹۲/۰۴/۰۹ اجراي احكام حقوقي دادگستري گناوه در قبال 
مبلغ نامعلوم بازداشت گرديده است، به علت جابه جايي مفقود گرديده است و درخواست صدور المثني را نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره 
يك اصالحي ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون ثبت اعالم مي گردد كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايد. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.

تاريخ انتشار: ۱۰/۲۰/ ۱۴۰۰
55۷ م الف

آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك۹۱۵/۷۴۵۰  واقع 
در عبد امام گناوه بخش شش بوشهر 

محمد چهابدار -رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه از طرف، عبدالحسين بكتاش

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است

خانم كبري نظامي مالك ششدانگ پالك۹۱۷/۱۰۴۳ واقع در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر با تسليم استشهاد محلي گواهي شده دفتر 
5۶ گناوه مدعي اس�ت كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك  ۹۱۷/۱۰۴۳واقع در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر كه به نام نامبرده 
صادر و تسليم گرديده است سپس به موجب سند رهني شماره ۱۲۳۰5۹ مورخه  ۸۷/۰۳/۲۲تنظيمي دفتر ۳ بوشهر در قبال مبلغ ده ميليارد 
ريال نزد بانك صادرات در رهن مي باشد به علت جابه جايي مفقود گرديده است و درخواست صدور المثني را نموده است. لذا مراتب طبق 
اصالح تبصره يك اصالحي ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون ثبت اعالم مي گردد كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده يا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثني 

سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار: ۱۰/۲۰/ ۱۴۰۰

55۶ م الف

 آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك۹۱۷/۱۰۴۳  واقع 
در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر 

محمد چهابدار- رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه از طرف، عبدالحسين بكتاش

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۰۴۸مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷هيأت اول/دوم  موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای مسعود زارعی ده چراغی فرزند مولود  بشماره  شناسنامه وکد ملی 5۹۶۰۰۰۸۷۰۱ 
صادره از جوانرود در ششدانگ  يک باب ساختمان  به مساحت   ۳۴/۳۰متر مربع در  
محدوده اراض�ی پالک ۱ فرعى از ۱۲۹ اصلی واقع در بخش يک حومه کرمانش�اه به 
آدرس ديزل آباد  بين خيابان اول و دوم لوازم يدکی زارعی خريداری از مالک رسمی 
آقای غالمحسين عود سنجی محرز گرديده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز  آگهی ميش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
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ش��نبه اين هفته قيمت بيت كوين براي هفتمين روز 
متوالي سقوط كرد و به نزديكي حمايت رواني ۴۰,۰۰۰ 
دالري رسيد. اين طوالني ترين روند نزولي پيوسته قيمت 
از سال ۲۰۱۸ است. برخي از كارشناسان معتقدند تغيير 
سياست هاي بانك مركزي امريكا و كاهش تورم در اين 
كشور، مي تواند فشار بيشتري بر قيمت بيت كوين وارد 
كند. در حال حاضر بيت كوين در محدوده ۴۱,۸۰۰ دالر 
نوسان مي كند و قيمت در ۲۴ ساعت گذشته تقريباً بدون 
تغيير بوده اس��ت. جرياني كه بازار در هفت روز گذشته 
تجربه كرد، طوالني تري��ن روند نزولي قيمت از تاريخ ۴ 
اوت ۲۰۱۸ )۱۳ مرداد ۹۷( اس��ت. آخرين بار كه قيمت 
به زير سطح ۴۰,۰۰۰ سقوط كرد به سپتامبر )شهريور( 
سال ۲۰۲۱ باز مي گردد؛ حركتي كه در ادامه با جهش 
بيت كوين به اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري همراه بود. هفته 
گذشته تولد ۱۳ سالگي شبكه بيت كوين بود، اما اين تولد 
شباهت زيادي به يك جشن واقعي نداشت. تحليل گران 
بازار ارز ديجيتال هشدار داده اند كه ممكن است در ادامه 
فشار فروش بيت كوين بيشتر شود و اين در حالي است 
كه هفته گذشته نشانه هايي از تثبيت روند قيمت در بازار 
ديده مي شد. عملكرد بيت كوين در ژانويه )دي( سال هاي 
مختلف معموال ضعيف است، اما امسال با توجه به سقوط 
۱۱ درصدي قيمت بيت كوين از ابتداي ۲۰۲۲، مي توان 
گفت اين روند نزولي ش��ديدتر از قبل بوده است. پس از 
انتشار صورتجلسه بانك مركزي امريكا در هفته گذشته، 

وضعيت بازار آشفته شد. از متن صورت جلسه فدرال رزرو 
مي توان اينگونه برداشت كرد كه مقامات بانك مركزي 
امريكا به دنبال راهكارهايي جدي تر براي مقابله با تورم 
بي سابقه موجود در امريكا هستند؛ آن هم در شرايطي 
كه نرخ تورم در امريكا به باالترين سطح خود در ۴۰ سال 
گذشته رسيده است. بسياري از سرمايه گذاران گفته اند 
بيت كوين در سال هاي اخير و به دنبال آشفتگي شرايط 
اقتصادي پس از همه گيري ويروس كرونا، از سياست هاي 
پولي تورم زاي بانك مركزي بهره برده است. از جمله اين 
سياس��ت هاي تورم زا مي توان به چاپ ۴ تريليون دالر 
جديد براي كمك به بازارهاي سنتي آسيب ديده اشاره 
كرد. بنابراين، دگرگون شدن اين سياست ها مي تواند به 
عنوان بادي در خالف جهت رشد قيمت بيت كوين در 
نظر گرفته شود. باوري ميان فعاالن بازار وجود دارد مبني 
بر اينكه معامالت بيت كوين ش��بيه به سرمايه گذاري 
در دارايي هاي پرخطر مانند س��هام شركت هاي حوزه 
فناوري است و تغيير سياست هاي بانك مركزي مي تواند 
در مجموع ميل سرمايه گذاران به مشاركت در بازارهاي 
پرخطر و با بازدهي ب��اال را كم كند. يكي از تحليل گران 
صرافي ارز ديجيتال كوين بيس، جمعه هفته گذشته در 
گزارشي نوشت: »احساس بالتكليفي اي كه از عوامل كالن 
اقتصادي نشأت گرفته است، مي تواند به كاهش نسبي 
اطمينان س��رمايه گذاران منجر شود.« اختالف قيمت 
بيت كوين با اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري، روز جمعه به 

۳۵ درصد رسيد. اين در حالي است كه فاصله قيمت از 
اوج تاريخي در جريان چرخه هاي نزولي قبلي به نزديكي 
۸۰ درصد هم رسيده و ماه ها زمان برده است تا بازار بتواند 
موقعيت خود را مجدداً بازيابي كند. برخي از معامله گراني 
كه هميشه احساساتي صعودي دارند، معتقدند كه بازار 
همچنان در ابتداي يك روند صعودي گسترده است و از 
سوي ديگر، تحليل گران موسسه تحقيقاتي فاند استارت 
فته اند قيمت تا رس��يدن به س��طح ۳۹,۷۵۰ دالر، در 
ميان مدت حمايت قدرتمند ديگ��ري پيش روي خود 
ندارد؛ تقريباً همان محدوده اي كه قيمت در ماه سپتامبر 
)شهريور( از آن پايين تر نرفت. در عين حال، پيتر برنت، 
تريدر سرشناس بازارهاي مالي، مخالفت ضمني خود را با 
خريد بيت كوين در قيمت هاي كنوني اعالم كرده است. 
برنت در واكنش به توييت كاربري كه گفته بود فرصت هاي 
بيشتري براي خريد بيت كوين ارزان تر پيش خواهد آمد، 
نوش��ت از يك قاعده سفت وسخت پيروي مي كند و در 
تريدهايي كه به ضرر ختم مي ش��ود چيزي به اندوخته 
خود اضافه نمي كند. وي براي شفاف ترشدن حرف خود 
افزود: »بعد از رسيدن قيمت نقره به اوج ۵۰ دالر در سال 
۱۹۸۰ مردم صحبت هاي مشابهي مطرح مي كردند ولي 
قيمت نقره به ۳.۶۵ دالر رسيد و ۲۴ سال طول كشيد تا 
روند صعودي آن شروع شود.« البته او تأكيد كرد شايد 
بيت كوين دچار اين سرنوشت نشود. با وجود اين، مايكل 
ون دپوپ، معامله گر سرشناس ارزهاي ديجيتال، اخيراً در 

رابطه با نشانه هاي صعودي روي نمودار بيت كوين و وي 
چين صحبت كرده است. او نگاهي هم به نمودار كاردانو 
و اتريوم انداخته و حمايت هاي كليدي آنها را مشخص 
كرده است. ون دپوپ در س��ري توييت هاي اخير خود 
گفت كه حركات قيمتي بيت كوين در حال ايجاد »يك 
واگرايي صعودي« است. ون دپوپ در اين باره گفته است: 
»در بازه هاي زماني كوتاه مدت بيت كوين، يك واگرايي 
صعودي در حال تش��كيل است و اين در حالي است كه 
حمايتي قدرتمندي ه��م در ۴۱,۰۰۰ دالر وجود دارد. 
اگر بيت كوين سطوح مقاومتي بين ۴۲,۸۰۰ تا ۴۲,۹۰۰ 
دالر را بش��كند، خري��داران احتمااًل به س��راغ حمايت 
۴۶,۰۰۰ دالري خواهند رفت و سپس واگرايي صعودي 
كامل مي شود.« با نگاهي به اتريوم، دومين ارز ديجيتال 
بزرگ از نظر ارزش بازار، ون دپوپ پيش بيني كرده است 
كه با وجود روند نزولي اخير، ممكن است رسيدن به كف 
قيمتي نزديك باش��د. اين معامله گر مشهور مي گويد: 
»اتريوم با سرعت در حال حركت به سمت پايين است و 
به منطقه عظيم ۳/۳۲۰ دالري كه قباًل به عنوان مقاومت 
عمل كرده بود، رسيده است. پس از برخورد با اين مانع، 
مقاومت مهم بعدي بين ۳/۵۰۰ تا ۳/۶۰۰ دالر اس��ت. 
ممكن است قيمت به كف نزديك شده باشد.« اتريوم در 
حال حاضر با قيمتي حدود ۳,۱۳۰ دالر معامله مي شود 
كه باز هم درست پايين تر از سطوح مقاومت تعيين شده 

در نمودار ون دپوپ است.

مومني خاطرنش��ان كرد: فريب بعدي اين است كه دائما 
ماجراي پيوند بين رش��د نقدينگي و رش��د تورم را فرياد 
مي زنند و از چه تريبون هايي و از چه ش��يوه هايي اين كار 
را مي كنند خود مي تواند موضوع بحث هاي ديگر باش��د. 
ما س��ال هاي زيادي را در سه دهه گذشته داشته ايم كه با 
باالترين رشدهاي نقدينگي، كمترين تورم ها تجربه شده 
است. در سال ۱۳۸۵ رشد نقدينگي حدود ۴۰ درصد اما 
تورم ۱۱ درصد است. اين هم از آدرس هاي غلطي است كه 
براي برخي سياستگذاران ما تبديل به يك باور شده است. 
اينها مي خواهند به اين حقيقت پشت كنند كه هر وقت ما با 
افزايش نرخ ارز مواجه بوديم بالفاصله تورم و سپس افزايش 

نقدينگي داشته ايم. 
مومني با اشاره به اينكه اگر ما بخواهيم اين مساله را حل و 
فصل كنيم بايد با اين فريب ها و تورم ها كه با بزك علمي 

بازارگرايي مبتذل ايجاد ش��ده است مبارزه كنيم، گفت: 
اينها از آغاز دهه ۷۰ آمدند يك فريب بزرگي ايجاد كردند 
كه تصميم گيري درباره تخصيص مناب��ع ارزي را به بازار 
ارز محول كنيم. بعد آمدند گفتند در ب��ازار، كاالها با هم 
همگن هستند يعني ارز با پفك نمكي و دارو با شكالت و 
بستني فرقي نمي كند و قيمت آنها بايد بر اساس عرضه و 
تقاضا تعيين شوند. با اين فريب ها عكس مار مي كشيدند و 
مي گفتند بگذاريد ما نرخ ارز افزايش بدهيم. قرار بود سال 
۷۳ قيمت ارز روي ۲۰۰ ريال تثبيت شود اما االن از ۳۰ هزار 
تومان نيز گذشته است و هيچ خبري از تثبيت نيست. سپس 
گفتند اگر نرخ ارز تا آن چيزي كه مي گفتيم پايين نيامد بايد 
دولت ارز به بازار تزريق كند تا قيمت بر اساس توازن بين 
عرضه و تقاضا تثبيت شود. با اين فريب ۳۵۰ ميليارد دالر از 
منابع ارزي كشور را دود كردند و تمام اين فجايع را به اقتصاد 

ملي تحميل كردند.  مومني در بخش ديگري از سخنان خود 
به ماجراي تشكيك برخي افراد به آمار منتشر شده از سوي 
وي درباره ميزان مصرف گوشت قرمز در كشور اشاره كرد  
و گفت: من طي چند هفته گذشته نشانه هاي بحران در 
معيشت حقوق بگيران را از كانال روند سقوط مقدار مصرف 
مواد پروتييني را نشان دادم و يك عده بلواهايي راه انداختند 
تا به آن گزارش رسمي خدشه وارد كنند و به دروغ گفتند به 
موازات كاهش مصرف گوشت قرمز مصرف گوشت ماهي 
و ميگو افزايش پيدا كرده اس��ت در حالي كه گزارش هاي 
رسمي مي گويد مصرف ماهي و ميگو خانوار در سال ۱۳۶۶ 
۱۸/۵ كيلو بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۲ كيلو رسيده است. عين 
اين قضيه درباره مصرف گوشت پرندگان هم صادق است. 
به انواع حيله ها متوسل مي شوند كه نظام تصميم گيري 
كشور به اين پيام هاي عريان حساس نشود لذا بساطي راه 
انداخته اند و شيوه هايي از تشكيك در آن آمار رسمي به كار 
بردند كه آدم شگفت زده مي شود كه كاش اين همه استعداد 

مافيايي به كانال هاي شرافتمندانه منتج مي شود. 
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به 
تشيح كانال هاي تورم زايي اليحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و 
گفت: اينكه يك فرد فاقد صالحيت تخصصي در سازمان 
برنامه بيايد آشكارا رو در روي مردم نگاه كند و بگويد اين 
بودجه تورم را كاهش خواه��د داد، حكومتگران را از يك 
مساله حياتي ديگر دور مي كند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل 
از ۵ كانال كه در اين بودجه به صورت مستقيم تعبيه شده 
در معرض افزايش چشمگير تورم و شدت بخشي به ركود 
خواهيم بود و اين بزرگترين هشداري است كه من مي توانم 
بدهم. وقتي شما دالر را به ۲۳ هزار تومان مي رسانيد، ببينيد 
آثارش چگونه در بودجه منعكس مي شود. انقدر شواهد 
اين مساله تكان دهنده است كه قابل تصور نيست. بر اساس 
اين كاري كه اينها كردند فق��ط منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي نسبت به پيش بيني عملكرد قانون 
بودجه ۱۴۰۰، ۵۸۰ درصد رشد نشان مي دهد. بخش اعظم 
اين افزايش از محل تغيير نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات 
نفت تامين شده است. پس كانون اصلي تورم زايي جهش 

در نرخ تسعير دالرهاي نفتي است.
وي افزود: كانون مهم بعدي افزايش تورم وارداتي اس��ت. 
كشوري كه با بحران در قس��مت عرضه كل روبه رو شده 
به واسطه اتكاي فزاينده به واردات، وقتي مبناي محاسبه 
حقوق گمرك��ي را ۵ برابر افزايش مي دهي��د، يقينا آثار 
چشمگيري روي قيمت كاالهاي وارداتي پديدار خواهد 
كرد. مساله سوم تحميل كننده تورم و ركود جهش ۸ برابري 

نرخ ارز واردات كاالهاي اساس��ي اس��ت. كانون تورم زايي 
بعدي، تورمي اس��ت كه قرار است از طريق بورس صورت 
بپذيرد چرا كه اينها نرخ تس��عير ارز شركت هاي بورسي 
را مي خواهند به ۹۰ درصد ارز نيمايي افزايش بدهند. اين 
اتفاق يكي از وحشتناك ترين باج هاي ضدتوسعه اي به رانت 
معدني ها است چرا كه اينها شاخص بورس كه هيچ نسبتي 
با كارنامه اقتصاد كلي ندارد را حيثيتي كردند و تحت عنوان 

رونق بخشيدن به بورس چنين امتيازاتي مي دهند. 
آخرين محوري كه در زمينه تورم زايي بودجه ۱۴۰۱ وجود 
دارد لغو معافيت مالياتي اقالم اساسي وارداتي و تحميل ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده به كاالهاي اساسي است. طنز 
بسيار تلخي كه در اينجا وجود دارد اين است كه سازمان 
برنامه و بودجه مي گويد به دستور رييس جمهور پيوست 
عدالت براي اين بودجه تهيه مي ش��ود. شما بايد پيوست 
فالكت تهيه كنيد. الاقل صادق باشيد و بگوييد قرار است 
از رمق باقي مانده فقرا، بخش هاي��ي ديگر از نان آوران را از 

نان آوري محروم كنيد. 
وي افزود: يكي ديگر از مس��ائل تكان دهنده در اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۱ نگاهي به تح��والت قاعده گذاري هاي 
مالياتي است. براي مثال يك رش��د ۱۱۲ درصدي در 
اليحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ مشاهده مي كنيم 
اما رش��د ماليات بر مستغالت ۱۶ درصد است يعني نه 
تنها با رش��د تورم همخواني ندارد بلكه دو سوم تورم را 
هم جبران نمي كند. گويي ما با يك پديده وحشتناك 
تسخيرشدگي توسط گروه هاي غيرمولد روبه رو هستيم. 
۷۵ درصد از كل افزايش درامدهاي مالياتي پيش بيني 
ش��ده در بودجه ۱۴۰۱ به درآمد و مصرف مردم اصابت 
مي كند اما ب��راي غيرمولدها در بورس انواع و اقس��ام 
تزريق هاي دوپينگي پيش بيني مي شود. مي خواهند 
بورس را هم در ليست صدقه بگيران وارد مي كنند كه 
پديده شگفت انگيزي است. اين طرز تقويت بورس جز 
دامن زدن به رانت و ربا و مفت خوارگي و تشديد فشارهاي 
معيشتي و شدت گرفتن بحران ورشكستگي بنگاه هاي 
صنعتي و فالكت مالي دولت دستاوردي نخواهد داشت.  
مومني در پايان گفت: من صميمانه عرض مي كنم كه 
بخش بزرگي از كساني كه در پخت و پز بودجه حضور 
داش��تند، صالحيت علمي تخصصي حضور در اقتصاد 
را ندارند. از اينكه ش��ما جرات نداريد با كارشناس هاي 
مستقل گفت وگو كنيد و در پستوها به صورت مونولوگ 
سياس��ت هاي مخ��رب و ضدتوس��عه اي را پخت و پز 

مي كنيد، واقعا آدم را متاثر مي كند.
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محدوده واقعي خط فقر
اگر دولت كه مركز آمار، بانك مركزي و وزارت كار را تحت 
كنترل دارد، احساس كند كه اعالم خط فقر يك ضرورت 
است )كه البته هست( در وهله نخست بايد توسط مركز 
آمار اعالم شود. در مرحله بعد بانك مركزي و وزارت كار 
مي توانند ديدگاه هاي خود را ارائه كنند، اما ماحصل اين 
ارقام نهايتا به تعريف خط فقر منجر مي شود. ضمن اينكه 
اساسا بايد مكانيسم نحوه محاس��به نيز اعالم شود. اما 
هنوز يك چنين اجماعي در دولت شكل نگرفته كه باعث 
تاسف است. اين فعال حوزه كار در ادامه افزود: واقعيت هاي 
اقتصادي و معيشتي كشور طي دهه ها و سال هاي گذشته 
گوياي آن است كه براي تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها 
نياز به يك شاخص دقيق از خط فقر و ساير شاخص هاي 
مهم آماري وج��ود دارد. دهك هاي فراواني از جمعيت 
ايران گرفتار فقر بوده و به شدت محتاج حمايت هستند. 
اما آماري از آنها در دست نيست. اينكه بيش از ۶۰ ميليون 
ايراني خود را مستحق دريافت يارانه مي دانند، نشان دهنده 
اوضاع نه چندان مناس��ب اقتصادي خانواده هاي ايراني 
است. بنابراين بيش از هر زمان ديگري به تعريف جديدي 
از خط فقر نياز داريم. حاج اسماعيلي با اشاره به ساز و كاري 
كه بر اساس آن خط فقر تعريف مي شود بايد به گونه اي 
باشد كه واقعيت هاي زندگي شهروندان را در بر بگيرد، 
گفت: من فكر مي كنم آمار و ارقامي كه برخي مسووالن 
به صورت غيررسمي اعالم مي كنند، مسووالنه نيست. 
معتقدم در وهله نخست، اين ارقام بايد به صورت رسمي 
اعالم شود، نه در قالب يك برنامه تلويزيوني. دوم اينكه بايد 
جزييات و نحوه محاسبه اين ارقام را در اختيار كارشناسان، 
دانشگاهيان و تصميم سازان قرار بدهند. واقع آن است كه 
هزينه هاي زندگي در شهرها و كالنشهرها بسيار باالست. 
كارگري كه ۴ الي ۵ ميليون تومان حقوق مي گيرد، چطور 
مي تواند هزينه اجازه، درمان، حمل و نقل، آموزش فرزندان 
و... را تامين كند؟ دوستان به راحتي اعالم مي كنند، مردم 
فقير هستند، اما متوجه نيستند كه تبعات اين فقر تا چه 
اندازه در ساير حوزه ها بروز مي كند. آسيب هاي اجتماعي، 
افزايش جرم و جنايت، كاهش نيروي كار متخصص و... 
ازجمله تبعات افزايش فقر در جامعه است. اين فعال حوزه 
كار ادامه داد: مسكن، بهداشت، آموزش، رفاه و معيشت، ۵ 
بسته اساسي است كه بايد در هر محاسبه اي مورد توجه 
قرار بگيرند. نياز است كه جزييات هر كدام از اين بخش ها 
به درستي استخراج و محاسبه شود. در كالنشهرهايي 
مانند تهران، كرج و... با كمتر از ۱۰ الي ۱۱ميليون تومان 
نمي توان ي��ك زندگي حداقلي را تامين كرد. يعني فرد 
مسكن حداقلي داشته باشد، خوراك و پوشاك اوليه را 
تامين كند. از آموزش نسبي برخوردار باشد و بهداشت و 
درمان نسبي را برآورد كند. در واقع هزينه نيازهاي ابتدايي 
زندگي بسيار باالتر از  ۴ الي ۵ ميليون تومان است. نهايتا 
بايد گفت كه اظهارات معاون وزير كار به هيچ عنوان قابل 
استناد نيست و ضروري است دولت هرچه سريع تر در اين 

زمينه اطالع رساني كنند.

ممنوعيت جديد براي 
پلتفرم هاي موسيقي در چين 

رگوالتور كپي رايت چين اعالم كرد پلتفرم هاي پخش 
موسيقي به جز در موارد استثنا اجازه ندارند قراردادهاي 
كپي رايت انحصاري امضا كنند. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از رويترز، اين در حالي است كه دولت چين 
مقابله با رفتارهاي انحصارگرايانه در بخش خصوصي را 
 )NCAC( آغاز كرده است. اداره ملي كپي رايت چين
در جلسه اي با پلتفرم هاي پخش موسيقي ديجيتال و 
همچنين شركت هاي پخش موسيقي اين دستور را 
صادر كرده است. دستور مذكور در حالي صادر مي شود 
كه رگوالتورهاي چيني صنعت فناوري را هدف گرفته 
و روي موضوعاتي مانند رفتاره��اي انحصارگرايانه، 
رقابت ناعادالنه و حقوق مصرف كننده تمركز كرده اند. 
عالوه بر تنس��نت، يك توليد كننده موبايل، شركت 
 Netease مخابراتي چاينا موبايل، شركت اينترنتي
سرويس هاي پخش موسيقي محبوبي در چين دارند. 
سرويس هاي پخش موسيقي جهاني مانند اسپاتيفاي 
در چين ممنوع هستند. به گفته اين سازمان پس از 
ممنوعيت پخش موسيقي بدون اجازه در سال ۲۰۱۵ 
و دس��تور به پلتفرم ها براي حذف ميليون ها آهنگ، 
اجراي قان��ون كپي رايت بهبود يافته، اما اين صنعت 
 NCAC هنوز نيازمند استانداردسازي است. در بيانيه
آمده است: در جلسه تاكيد شد شركت هاي ضبط و 
پخش موسيقي، شركت هاي ترانه نويسي و همچنين 
پلتفرم هاي ديجيتال در قراردادهايشان بايد عالوه بر 
مبلغي مشخص، سهمي از مبلغ دريافتي مربوط به 
اس��تفاده از اثر يا محصول را به طرف مقابل بپردازند. 
همچنين اين شركت ها نبايد قراردادهاي كپي رايت 

انحصاري را مگر در شرايطي خاص امضا كنند.

ويژه

آيين اختتاميه سومين جايزه 
سال استيكر ۲۱ دي با حضور 

هنرمندان برگزار مي شود
به گ��زارش خبرگزاري مه��ر به نقل از س��تاد خبري 
جشنواره، علي محمد كردنايج مدير روابط عمومي جايزه 
سال استيكر درباره اهداف سومين دوره اين رويداد عنوان 
كرد: سومين جايزه سال استيكر از مهر امسال با هدف 
گسترش اس��تيكرهايي با مولفه هاي مشترك مانند 
زبان و فرهنگ فارسي و با نگاه اينكه عموم مردم بتوانند 
استيكر را در ارتباطات روزمره خود وارد كنند، آغاز شد. 
وي درباره جزييات آثار و موضوعات اين دوره توضيح داد: 
ما توانستيم آثارمان را با حضور ۹۹ هنرمند جمع آوري 
كنيم و در چهار بخش اصلي و وي��ژه به كار خود ادامه 
دهيم. بخش اصلي شامل ۲ موضوع ايران فرهنگي، كه 
طبق بيانيه هيات داوران آن را به استيكر ايراني تغيير نام 
داديم و همچنين بخش شخصيت هاي ادبي و سينمايي 
ايران بود. در بخش هاي ويژه هم محصوالت ايران خودرو 
و بخش اراضي عباس آباد و المان هاي متناس��ب آنها 
موضوعات مس��ابقه بودند. كردنايج افزود: داوري آثار 
ارسالي به دبيرخانه ۷ دي توسط بهرام عظيمي رييس 
هيات داوران، مسعود شجاعي طباطبايي دبير جشنواره 
و س��اير داوران از جمله شهاب جعفرنژاد، اميرحسين 
ايماغيان، امير ياسمني و علي رادمند انجام شد. همچنين 
رأي مصطفي خوش��ابي كه به دليل كسالت در جلسه 
داوري حضور نداشت به ميثم عسگري رييس جشنواره 
تنفيذ شد. اين هفت نفر پس از بحث و بررسي آثار در 
بخش هاي مختلف نفرات برتر را مشخص كردند. وي 
درباره جوايز برگزيدگان تش��ريح كرد: در هر بخش 
مسابقه س��ه نفر حائز رتبه شدند و فقط در ۲ بخش 
ويژه ايران خودرو و اراضي عباس آباد هيات داوران نفر 
سوم را حائز رتبه نديدند. همچنين يك اثر به عنوان 
جايزه ويژه خانه شعر و ادبيات كه از حاميان جشنواره 
هستند، برگزيده و معرفي شد. براي بخش هاي اصلي 
نفر اول ۱۳ ميليون تومان به همراه تنديس و ديپلم 
افتخار، نفرات دوم ۱۰ ميليون تومان به همراه تنديس 
و ديپلم افتخار و نفرات سوم هم ۷ ميليون تومان به 
همراه تنديس و ديپلم افتخار جايزه دريافت مي كنند. 
جايزه بخش هاي ويژه هم براي نفرات اول ۱۰ ميليون 
تومان به همراه تنديس و ديپلم افتخار و براي نفرات 
دوم ۷ ميليون تومان به همراه تنديس و ديپلم افتخار 

است، در اين دو بخش نفرات سوم نداريم.

بيت كوين براي هفتمين روز متوالي سقوط كرد

طوالني ترين روند نزولي بيت كوين از سال ۲۰۱۸

تحميل تورم فزاينده و اين يك هشدار بزرگ است! 

آگهي مناقصه عمومي )يک مرحله ای ( 
ش�ركت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مش�روحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به 
پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند از تاریخ 1400/10/19  لغایت 1400/10/23 از طریق سامانه ستاد ایران به 
آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت 
مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکت های مناقصه را به دبیر خانه این شركت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل 
داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است . 

 شركت توزیع نیروي برق
 استان یزد

نوبت دوم

شركت توزیع نیروي برق استان یزد

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسي و نظارت  تماس 

حاصل نمایند .    
شناسه آگهي : 1256474

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2000005066000076

تضمین شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
زمان تحویلنوع ضمانتنامهمناقصه )ریال (

پاكت ها
زمان  بازگشائي

پاكت ها

11400/156/603

انجام فعالیت های 
تعویض سیم  به کابل 

خودنگهدار 
در حوزه مدیریت 
امور برق یک یزد

1400

1100.000.000

1- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش  واریز وجه 

نقد 
3- مطالبات.

ساعت 14
شنبه

مورخ 1400/11/09

ساعت 10:30 
سه شنبه

مورخ 1400/11/12

شهرداري پرند به استناد مجوز شماره 001943 مورخ 1400/09/18صادره از شورای اسالمی شهر پرند؛ در نظر 
دارد احداث زمین چمن مصنوعی در سه نقطه از شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل 

سه مورد کار مشابه با شهرداری ها با شرایط ذیل واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: احداث زمین چمن مصنوعی در س�ه نقطه از شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اساس 

فهرست بهای راه و باند و ابنیه 1400
2- محل اجراء پروژه : شهر پرند

3- مدت زمان اجرا: سه ماه 
4- مبلغ اعتبار:40/000/000/000  ریال )چهل میلیارد ریال(

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمان های شهرداری پرند می باشد. مهلت 
فروش و توزیع اسناد از روز دوشنبه مورخ  1400/10/20لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ1400/10/25  
می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 می باشد.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:2/000/000/000    )دو میلیارد( ریال
7- محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1400/11/2در شهرداری پرند می باشد.

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 
9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال می باشد.
11- ارائه معرفی نامه و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است. 

الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران - ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت ساختمان 

شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول: 1400/10/13
حمیدرضا اله یاری-  شهردار پرندنوبت چاپ دوم:  1400/10/20

نوبت دومآگهي مناقصه عمومي

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
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تعادل | فرشته فريادرس |
 ظاهرا قرار نيست »طرح ساماندهي صنعت خودرو« به 
سرانجام برسد؛ ايراداتي به طرح وارد شده كه به نتيجه 
رسيدن آن را نامحتمل مي س��ازد. اواخر شهريور ماه 
امسال نمايندگان مجلس به طرح پيشنهادي اعضاي 
كميسيون صنايع براي اصالح ماده 4 طرح ساماندهي 
صنعت خودرو راي مثبت دادند تا طرح ياد شده براي 
تعيين تكليف نهايي به شوراي نگهبان برود. اعضاي 
شوراي نگهبان بعد از بررسي طرح پيشنهادي ايراداتي 
به اين طرح گرفته و آن را روانه مجلس كردند. در آن 
مقطع برخي از نمايندگان حاضر در كميسيون صنايع 
اعالم كردند شوراي نگهبان ابهاماتي در ارتباط با طرح 
ياد ش��ده دارد و از اي��ن رو آن را به مجلس برگردانده 
است. مجلسيان ابهامات شوراي نگهبان را رفع كرده 
و بار ديگر آن را در اختيار اعضاي شوراي نگهبان قرار 
دادند. سخنگوي شوراي نگهبان به تازگي اعالم كرد 
كه اعضاي اين شورا با پيشنهاد نمايندگان براي اصالح 
طرح س��اماندهي صنعت خودرو مخالفت��ي ندارند، 
اما نام��ه رييس هيات عالي نظارت بر حس��ن اجراي 
سياست هاي كلي نظام مانع تصويب طرح ساماندهي 
صنعت خودرو در ش��وراي نگهبان شد. بعد اين اتفاق 
چند عضو كميسيون صنايع اعالم كردند كه مصوبه 
مجلس درباره طرح ساماندهي صنعت خودرو ارتباطي 
به مجمع تشحيص ندارند. حاال با توجه به اين موارد 
و مصوبه كميس��يون به جهت اصرار بر مصوبه قبلي 
مجلس، طبيعتًا رافع ايراد شوراي نگهبان نيست و اگر 
مجلس بر مصوبه پيشين خود اصرار دارد موضوع بايد 

به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود. 

    طرح سرگردان 
طرح س��اماندهي صنعت خودرو 26 آبان امس��ال به 
تصويب مجلس رسيد. شوراي نگهبان اين مصوبه را 
در نوبت هاي مختلفي مغاير با قانون اساسي تشخيص 
داده ب��ود. درخصوص مصوبه اخير مجلس، ش��وراي 
نگهبان مس��تند به نامه رييس هيات عالي نظارت بر 
سياست هاي كلي نظام، اين مصوبه را به دليل مغايرت با 
بند »۹« سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند »۷« 
سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه 
ايراني، با بند »2« اصل يكصدودهم قانون اساسي مغاير 
دانسته است. اما كميسيون صنايع و معادن، در جلسه 
23 آذر امسال بر مصوبه قبلي مجلس اصرار كرده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي به اظهارنظر 

كارشناسي درباره اين طرح پرداخته است.
حاال دليل شوراي نگهبان براي اعالم مغايرت مصوبه 
مجلس با اصل يكصدودهم قانون اساس��ي، اين است 
كه مصوبه مجلس مجوزي ب��ر واردات خودرو بوده و 
بنابراي��ن مغاير بند » ۹« سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي مبني بر »ترويج مص��رف كاالهاي داخلي 
همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري 
در توليد« و »اص��الح و تقويت همه جانبه نظام مالي 
كشور با هدف پاس��خگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، 
ايجاد ثب��ات در اقتصاد ملي و پيش��گامي در تقويت 
بخ��ش واقعي« و بند »۷« سياس��ت هاي كلي توليد 
ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مبني بر »مديريت 
مناب��ع ارزي با تأكيد بر تأمي��ن نيازهاي توليد ملي و 

كارآفريني و ثبات ارزش پول ملي« است. پس با توجه 
به اينكه در مصوبه كميسيون، اصرار بر مصوبه قبلي 
مجلس صورت گرفته است، ايراد شوراي نگهبان، حل 
نشده و مغايرت با سياست هاي كلي نظام مرتفع نشده 
است. حاال با توجه به اين موارد و مصوبه كميسيون به 
جهت اصرار بر مصوبه قبلي مجلس، طبيعتًا رافع ايراد 
شوراي نگهبان نيست و اگر مجلس بر مصوبه پيشين 
خ��ود اص��رار دارد موضوع بايد به مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام ارجاع ش��ود.  در همين حال، طحان 
نظيف سخنگوي ش��وراي نگهبان در نشست خبري 
روز گذش��ته خود گفت: اعضاي ش��وراي نگهبان بار 
ديگر طرح ساماندهي صنعت خودرو را به استناد نامه 
رييس هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام به مجلس برگردانده است. اين چندمين بار 
است كه طرح ساماندهي صنعت خودرو مسير شوراي 
نگهبان تا بهارستان را طي مي كند. بعد اين اتفاق چند 
عضو كميسيون صنايع در گفت وگو با رسانه ها اعالم 
كردند كه مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهي صنعت 
خودرو ارتباطي به مجمع تشخيص ندادند. اما اظهارات 
مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
نوعي شفاف سازي كرد. آن طور كه مجيد انصاري گفت 
اواخر س��ال 83 مقام معظم رهبري، نظارت بر حسن 
اجراي سياست هاي كلي نظام را به مجمع تشخيص 
واگذار كردند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت ادامه 
داد علت هم روشن بود، چون سياست هاي كلي نظام با 
مشورت مجمع تعيين مي شوند، طبيعي است كه اين 
وظيفه را هم به مجمع واگذار بفرمايند چون مجمع در 
جريان سياست هاي كلي بوده و در نظارت هم مي تواند 
آنها را مد نظر قرار دهد. انصاري خاطرنشان كرد بعد 
از مدتي در فرآيند كار مشخص شد كه مراتب نظارت 

مقداري طوالني مي ش��ود و لذا در دوره اخير مجمع، 
رهبري وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي را از مجمع به هياتي منتخب از مجمع كه 15 نفر 
هستند واگذار كردند تا كار زودتر انجام شود و خللي 
در كار قانونگذاري پيش نيايد. اين هيات تشكيل شد 
و نظارت خود را انجام مي ده��د. نمايندگان مجلس 
حال متوجه شدند كه چنانچه بخواهند بحث واردات 
محدود خودرو را از مس��ير طرح س��اماندهي صنعت 
خودرو نهايي كنند بايد نظر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به خصوص اعضاي هيات عالي نظارت بر حسن 
اجراي سياست هاي كلي نظام را جلب كنند. آن طور 
كه جواد حسيني كيا نايب رييس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس به »خانه ملت« گفت هفته گذشته 
به هم��راه تع��دادي از اعضاي كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس با دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
جلسه اي داشتيم و بر ضرورت واردات مديريت شده 
خودرو براي ساماندهي بازار تاكيد كرديم. اين ديدار 
را مي توان سرآغازي بر جلب نظر اعضاي هيات عالي 
نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام و روزنه 

اميدي براي واردات خودرو قلمداد كرد.

    اصرار مجلس بر مصوبه ساماندهي خودرو 
در همين حال، عليرضا سليمي عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس درباره ارجاع دوباره طرح ساماندهي 
صنعت خودرو از س��وي ش��وراي نگهبان به مجلس 
به دليل ايراد هي��ات عالي نظارت بر حس��ن اجراي 
سياس��ت هاي كلي نظام مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نسبت به آن گفت: شوراي نگهبان با صراحت به 
ما در مجلس اعالم كرد، ايرادي نسبت به اين مصوبه 
مجلس نديده ايم و تنها هيات عالي مجمع از آن ايراد 

گرفته  است. عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به رفت 
و برگشت دوباره مصوبه ساماندهي صنعت خودرو ميان 
مجلس و شوراي نگهبان تصريح كرد: كميسيون صنايع 
و معادن بر مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهي 
صنعت خودرو اصرار دارد و در صورت تاييد دوباره آن 
در صح��ن علني، اين مصوبه ب��راي تعيين تكليف به 

مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
وي ادامه داد: براي اولين بار كه ش��وراي نگهبان اعالم 
كرد، هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام از اين مصوبه ايراد گرفته، تعدادي از اعضاي 
كميسيون صنايع نشستي را با اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام برگزار و مطالب خود را مطرح كردند. 
سليمي تاكيد كرد: كميسيون صنايع و معادن معتقد 
است و اعالم كرده، براساس اين مصوبه به دنبال واردات 
خودرو نيست بلكه هدف از اين طرح واردات مديريت 
شده و محدود خودرو براي انتقال فناوري و تكنولوژي 
پيشرفته به كشور مدنظر قرار دارد، حتي كميسيون 
صنايع ب��راي واردات و مدت آن، ميزان و زمان تعيين 
كرده اس��ت. نماينده م��ردم مح��الت و دليجان در 
مجلس بيان كرد: طحان نظيف در كميسيون صنايع 
به ما اعالم كرد كه ش��وراي نگهبان ايرادي نسبت به 
مصوبه ساماندهي صنعت خودرو ندارد و اكنون نيز 
به دليل ايرادي كه هيات عالي نظارت مجمع نسبت 
به آن گرفته، به مجلس دوباره ارس��ال ش��ده است. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص 
تذكري هم كه شوراي نگهبان از سوي خود نسبت به 
اين مصوبه گرفته و اعالم كرده است نيز گفت: معمواًل 
شوراي نگهبان تذكراتي را در خصوص مصوبات ارايه 
مي كند تا اصالح شود و بعد از اصالح، نياز به بازگشت 

دوباره مصوبه اصالح شده، ندارد.
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ساماندهي اصناف بدون مجوز
در دستور كار 

 ش�اتا | وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در 
س��اختار جديد وزارت صمت كس��ب و كارها )صنف و 
صنعت( به ص��ورت همزمان مورد توج��ه قرار گرفته، 
گفت كه ساماندهي اصناف بدون مجوز در دستور كار 
قرار گرفته است. سيدرضا فاطمي امين در نشست هم 
انديشي با اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف ايران و مراكز 
استان ها كه با حضور اكبري تاالر پشتي، رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس برگزار شد، اظهار كرد: با استقرار 
ساختار س��ازماني جديد وزارت صمت ادغام واقعي در 
وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وقوع پيوست 
و نحوه حكمراني تغيير و به روز شد. وزير صمت با بيان 
اينكه در تبصره 18 اصناف ديده، معافيت هاي گمركي 
براي اصناف لحاظ ش��ده و تمام مزايايي كه واحدهاي 
صنعتي دارند واحدهاي صنفي نيز دارا هستند، گفت: 
دفاتر تخصصي رشته فعاليت ها همزمان صنف و صنعت 
را جلو مي برند و تمام مسائل رشته فعاليت ها در حوزه 
مربوطه در درون دفاتر تخصصي همان رش��ته فعاليت 
پيگيري مي ش��ود. وي همچنين با بيان اينكه در ستاد 
تنظيم بازار اتاق ه��اي اصناف، بازرگاني و تعاون حضور 
دارند و نظرات بخش خصوصي در تمام فعاليت ها كسب 
مي شود، با اش��اره به تفاهم نامه تامين مالي زنجيره اي 
اظهار كرد: اصناف توزيع��ي و توليدي مي توانند از اين 
تفاهم نامه استفاده و مبتني بر فاكتورهاي الكترونيكي 
س��امانه جامع تجارت تس��هيالت دريافت كنند. اين 
مقام مسوول همچنين گفت: ساماندهي اصناف بدون 
مجوز را نيز در دستور كار داريم و پيگيري خواهيم كرد. 
گفتني است كه نشست هم انديشي سيدرضا فاطمي 
امين، وزير صمت با اعضاي هيات رييس��ه اتاق اصناف 
 ايران و مراكز اس��تان ها با حضور اكبري تاالر پش��تي، 
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس برگزار شد. در 
اين نشست فعاالن اصناف به بيان مهم ترين نقطه نظرات و 
پيشنهادات خود پرداختند. از جمله مهم ترين پيشنهادات 
به هم افزايي با وزارت جهاد كشاورزي براي حل وفصل 
مسائل مشترك، سياس��ت گذاري و نظارت واحد براي 
مجموعه اصناف، نظارت بر تخفيفات فروش��گاه هاي 
زنجي��ره اي، توجه به بخش خصوصي و تش��كل ها در 
تصميم گيري ها، برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي و 
جشنواره هاي خريد و حمايت از كسب و كارهاي آسيب 

ديده از كرونا مي توان اشاره كرد.

فهرست جديد كاالهاي ملزم به 
درج قيمت توليدكننده 

س��ازمان حمايت به دنبال دس��تورالعمل درج قيمت 
توليدكننده بر روي تعدادي از كاالها، فهرست جديدي 
از كاالها را اعالم كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان، بنابر 
تصميمات متخذه و با عنايت به ضرورت و نقش حاكميت 
در كنترل بازار و حسب تاكيدات رياست محترم جمهور و 
با رويكرد حمايت از مصرف كنندگان هر گونه تغيير قيمت 
اقالم منتخب از طرف دستگاه هاي قانوني قيمت گذاري، 
پس از ارايه مستندات و مدارك مربوطه و انجام محاسبات 
كارشناسي توس��ط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و طرح و تصويب در ستاد تنظيم بازار 
صورت خواهد گرفت. اقالم منتخب اعالمي به شرح زير 
باشد: »لبنيات پرمصرف )ماست ساده، شير كم چرب، 
پنير uf(، شير خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، 
تخم مرغ، قند و ش��كر، كودهاي شيميايي پايه، روغن 
خام و تصفيه شده خوراكي، دانه هاي روغني، نهاده هاي 
دام و طيور )كنجاله، جو و ذرت(، گندم، آرد، نان، برنج، 
رب گوجه فرنگي، كنسرو تن ماهي، دارو و مكمل هاي 
دام و طيور )منتخب وزارت جهاد كشاورزي(، ماكاروني 
)رش��ته اي س��اده(، دارو تجهيزات پزشكي )منتخب 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(، انواع خودرو 
)منتخب كميته خ��ودروي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت(، انواع شوينده )منتخب وزارت صنعت، معدن 
و تجارت(، يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون، ماش��ين 
لباسشويي، كاغذ مطبوعات، چاپ و تحرير، روغن موتور، 
الستيك خودرو، انواع پوشك و دستمال كاغذي، خدمات 
پزشكي، درماني، تشخيصي و آزمايشگاهي، حمل و نقل 
بار و مس��افر درون و برون شهري )اعم از هوايي، ريلي و 
جاده اي( و عوارض جاده اي و خدمات بندري.« شايان 
ذكر است ضوابط عمومي قيمت گذاري مصوب هيات 
تعيين و تثبيت قيمت ها در پورتال اين سازمان موجود 
بوده و كليه واحدها مرتبط مي بايست در تعيين قيمت 

اقالم خود نسبت به رعايت آن اقدام نمايند.

شگرد توليدكنندگان
 در درج قيمت ها

براساس دستورالعمل درج قيمت توليدكننده بر روي 
كاالها كه از 2۷ آذرماه به صورت ناقص اجرايي ش��ده 
است، قرار ش��ده تا توليدكنندگان حوزه هاي پوشك 
بچه و دستمال كاغذي، پودر لباسشويي، انواع آب ميوه 
و آب معدني، نوشابه گازدار ماءالشعير و نوشيدني مالت، 
انواع لوزم خانگي كوچك و بزرگ قيمت توليدكننده 
 را با لحاظ س��ود بر روي محصوالت خ��ود درج كنند. 
هر چند اين دستورالعمل هنوز نيازمند چكش كاري هاي 
بس��ياري اس��ت ولي در برخي از كاالها از اول دي ماه 
اجرايي شده و در برخي كاالها نيز وعده اجرايي شدن 
از سوي توليدكنندگان مطرح شده اما به اين شرط كه 
مجوز افزايش قيمت را ب��ر روي محصوالت خود درج 
كنند. درح��ال حاضر درج قيمت توليدكننده بر روي 
كاالها عاملي ش��ده تا برخ��ي از واحدهاي توليدي به 
صورت خودسرانه نسبت به افزايش قيمت محصوالت 
خود اقدام كنند؛ به عنوان نمونه بازار امروز شاهد افزايش 
قيمت نوشيدني ها از 10 تا 25 درصد است، در بخش 
پوشك بچه نيز اعالم قيمت ها از سوي توليدكنندگان 
سليقه اي شده و هركس متناسب با قيمت تمام شده 
خود قيمت��ي را ب��ر روي كاال درج مي كند از آن طرف 
بنكدار و خرده فروش نيز مجبور است كاالها را با قيمت 

باال خريداري و با حداقل سود به فروش برساند.

تعويض كنتور كليه مشتركين 
ديماندي با كنتور فهام تا پايان 1400

سرپرس��ت ش��ركت توزيع برق مازندران در حاشيه 
برگزاري مانور تعويض كنتورهاي فهام در آمل گفت: 
در راستاي طرح سراسري هوشمند فهام كه از بهمن ماه 
سال ۹5 آغاز گرديد، تعداد 13 هزار كنتور مشتركين 
ديماندي در حوزه توزيع برق مازندران تعويض گرديد 
كه از اين تعداد بيش از 2000 دستگاه كنتور در ۹ ماهه 
نخست س��ال جاري نصب و طبق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته كنتور كليه مشتركين ديماندي تا پايان 
س��ال جاري به كنتور فهام تعويض خواهد شد .  سيد 
كاظم حسيني كارنامي اظهار داش��ت: در اين راستا 
همزمان با ساير امور توزيع شركت، به منظور سرعت 
عمل در تعويض كنتور مشتركين ديماندي به كنتور 
هوشمند، مانور تعويض اين كنتورها با حضور 6 اكيپ 
عملياتي در امور آمل غرب برگ��زار گرديد. وي ادامه 
داد: در اين مانور ك��ه با هماهنگي و برنامه ريزي هاي 
قبلي صورت گرفته 8۷ كنتور ديماندي تعويض گرديد 
كه با توجه به بعد مسافتي و پراكندگي و سختي كار 
نتيجه حاصل مثبت ارزيابي مي گردد . حسيني افزود: 
از مهم ترين مزاياي استفاده از اين كنتورها مديريت بر 
مصرف مشتركين و استفاده از اطالعات اين كنتورها 
در ايام پيك مصرف و نظارت بر نحوه مصرف مشتركين 
مي باشد. مشتركين ديماندي به آن دسته از مشتركيني 
اطالق مي شود كه قدرت درخواستي انشعاب برق آنها 
باالتر از 30 كيلووات است و معموال شامل مشتركان 

غيرخانگي و غيرتجاري هستند .

 همه اقشار با هر سطحي
از مترو استفاده مي كنند

نشس��ت مديركل امور بانوان شهرداري تهران با اعضاء 
كميته صيانت از بانوان، معاوني��ن، مديران و با حضور 
مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
برگزار شد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ در جلسه 
مشترك مشاور شهردار تهران در امور بانوان شهرداري 
تهران با مديرعامل، معاونين، مديران و كاركنان فعال در 
كميته صيانت از بانوان شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه برگزار شد. در ابتداي جلسه حسنيه عبدالهيان 
نماين��ده مديرعامل و رييس كميته صيان��ت از بانوان 
شاغل، مريم بينقي رييس اداره بانوان و توسعه فرهنگ 
عفاف و حجاب و سيدمحمد نقيب سرپرست معاونت 
ام��ور فرهنگي و اجتماعي توضيحات��ي را در خصوص 
فعاليت هاي انجام شده براي بانوان ارايه كردند. در ادامه 
مديركل امور بانوان شهرداري تهران نيز با اشاره به اينكه 
هدف از اين بازديد آش��نايي هرچه بيش��تر با شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه بود گفت: مترو يك 
وسيله حمل و نقل فراگير است و زماني كه افراد در هنگام 
جابه جايي با مترو صرف مي كنند يك زمان مرده محسوب 
مي شود اما مي شود از اين فرصت مرده استفاده كنيم و 
كارهايي را انجام دهيم تا حداقل با حال بهتري اين فضا را 
ترك كنند. مريم اردبيلي به پويش »ريحانه شهر« اشاره 
كرد گفت: اين كار شروع جديدي از يك فرآيند است كه 
بر سه پايه برنامه ريزي شده است و در اين پويش براساس 
تعامالت دوسويه مابين شهروندان و مديريت شهري 
استفاده و سطح جديدي از اين تعامالت فراهم خواهد 
ش��د. وي افزود: اگر مديريت شهري بخواهد به سمت 
مديريت بهينه حركت كند بايد زنان را به عنوان كنشگر 
اصلي مورد توجه قرار دهد.  مديركل امور بانوان شهرداري 
تهران گفت: ما از تمام مجموعه ها مي خواهيم راهكارهاي 
خود را براي تحقق »شهر دوستدار خانواده« ارايه دهند، 
ما نيز نقش حمايت گري خواهيم داشت و تمايل داريم 

اين همكاري با شركت بهره برداري مترو نيز ايجاد شود.
اردبيلي گفت: »شهر دوستدار خانواده« يك طرح نيست 
و يك فرآيند است، طي چند سال به يك بلوغ مي رسد ما 
به دنبال يك حكمراني مشاركتي نوآورانه هستيم. وي به 
موضوع آسيب هاي اجتماعي و نحوه برخورد با آنها اشاره 
كرد و افزود: براي مواجهه و رفع آس��يب هاي اجتماعي 
بايد نگاه نو داشته باشيم و نبايد فقط از زاويه اي كه ساخته 
شده اند نگاه كنيم و بايد اين ساختار ذهني را بشكنيم و آن 
را منحل كنيم. اردبيلي با اشاره به پيشنهادات ارايه شده 
براي انجام كارهايي مختص بانوان در هفته گراميداشت 
زن مثل رايگان كردن مترو، و اه��داء هديه گفت: امور 
بانوان شهرداري تهران نيز مي تواند بخشي از اين هدايا را 
تامين كند. در ادامه نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: خدمات 
مترو به بانوان به گستردگي شهر زيرزميني، بانوان خانواده 

كاركنان و بانوان شاغل در شركت خواهد بود.

 هيات اسكواش استان
چهارمحال و بختياري يك ساله شد

چهار محال و بختياري: رش��ته ورزش��ي اسكواش 
به رياس��ت آرش محمدي نافچي در تاريخ 16 دي 
ماه 1400 يك ساله شد.با حكم رييس فدراسيون 
اس��كواش ايران در 25 آذرماه 13۹۹ جناب آقاي 
آرش محمدي نافچي به عنوان سرپرس��ت هيات 
اس��كواش اس��تان انتخاب ش��د؛ كه در گام اول با 
برگزاري دوره آش��نايي مقدماتي با اس��كواش در 
فضاي مجازي با تدريس مربي ارزنده كشور مسعود 
قره ضياالديني با اس��تقبال بي نظير بيش از 35 نفر 
در كش��ور روبرو ش��د و منجر به اين شد كه ركورد 
كالس هاي مجازي در كشور شكسته شود و استان 
چهارمحال و بختياري در جايگاه نخست قرار گيرد. 
همين امر موجب اعتماد رييس محترم فدراسيون 
ش��د و به دس��تور ايش��ان مجمع انتخابات هيات 
اسكواش استان در تاريخ 16دي ماه ۹۹ برگزار گرديد 
كه آرش محمدي نافچي توانست با كسب تمامي آرا 
براي چهار سال بر صندلي رياست هيات تكيه بزند 
و به عنوان بنيانگذار ورزش اسكواش در استان پا در 
عرصه رقابت بگذارد و با تداوم فعاليت ها بيش��تر و 
بيشتر توان و پتانسيل خود و استان را به مجموعه 

اسكواش نشان دهد.

نمايندگان به دنبال جلب نظر مجمع تشخيص

گمرك چابهار: جوها متعلق به شركت امور پشتيباني دام است

طرح سرگردان واردات خودرو 

ماجراي رها شدن جوها در بندر چابهار
اعالم عدم رسيدگي به وضعيت جوهاي وارداتي متعلق به 
شركت امور پشتيباني دام در بندر چابهار كه در بارندگي 
اخير خس��ارت ديده و جوانه زده اس��ت، با واكنش هاي 
متفاوت و البته متناقضي همراه بوده كه در اسناد موجود 
مشهود است. در جريان انتشار گزارش مربوط به محموله 
جوهاي وارداتي كه در بندر چابهار در باران مانده و حتي 
بخشي از آن سبز ش��ده بود، گمرك ايران اعالم كرد كه 
اين محموله متعلق به شركت پشتيباني امور دام است كه 
از محموله 135 ه��زار تني حدود 120 هزار تن در قالب 
ترخيص ۹0 درصدي از گمرك ترخيص شده بوده ولي 
10 درصد آن، در محوطه باقي ماند و با وجود تذكرهايي 
كه گمرك به شركت و مسووالن مربوطه داشته، رسيدگي 
در اين مورد صورت نگرفته و در نهايت دچار خسارت شده 
است. لطيفي سخنگوي گمرك ايران- گفته بود كه اين 
محموله نه تنها به انبار مسقف منتقل نشده حتي روي آن 
چادر هم كشيده نشده بود. اما بعد از انتشار اين گزارش، 
در واكنش��ي اعالم ش��د كه اين جوها متعلق به شركت 
پشتيباني امور دام نبوده است و بايد تكليف صاحب آن 
مشخص شود، با اين حال پيگيري هاي ايسنا براي شفاف 
شدن موضوع از وزارت جهاد با پاسخ مشخصي همراه نبود 
تا اينكه مسووالن مربوطه در شركت پشتيباني امور دام در 
بخش خبري سيما، هر چند كوتاه در اين باره پاسخ داده 
و به نوعي مالكيت اين جوها را پذيرفتند. محسن مردي - 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام - اينگونه اعالم كرد 
كه باقي مانده اين محموله ها كه حدود 15 هزار تن بود به 
دليل تكميل ظرفيت انبارها، در محوطه قرار داشت و با 
توجه به پيش بيني هايي كه از قبل شده بود روي آنها براي 
محافظت از باران چادر كشيده شد و خوشبختانه بعد از 
پايان باران چادرها كنار زده شد و آنها را هوادهي كردند. 
توسلي - معاون شركت پشتيباني امور دام - نيز در اين 
باره نيز گفت كه اين محموله پس از ارسال اسناد و مجوز 
ترخيص از اداره بندر چابهار خ��ارج و تحويل مرغداران 
و دامداران كشور خواهد شد. كريمي-مديركل گمرك 
چابهار- در گفت وگو با ايسنا، با تاييد اينكه جوهاي موجود 
در اسكله شهيد بهشتي چابهار كه در معرض بارندگي قرار 

داشت متعلق به شركت امور پشتيباني دام كشور است، 
توضيح داد: اين جوها در دو محموله وارد بندر چابهار شده 
و در مهر و آبان سال جاري توسط شركت پشتيباني امور 
دام استان سيستان و بلوچستان به گمرك اظهار شد و در 
اين فاصله مجوزهاي مربوطه مانند دامپزشكي و بهداشت 
و استاندارد را دريافت كرده و حقوق و عوارض گمركي را 
نيز پرداخت كرده اس��ت. وي با اشاره به اينكه شركت از 
گمرك درخواست استفاده از مجوز خاص ترخيص ۹0 
درصدي كاال را داشته است، گفت: گمرك نيز در اجراي 
بخشنامه معاون امور گمركي در سال گذشته و با توجه به 
درخواست و تعهد سيستمي صاحب كاال براي ارايه مجوز 
تامين ارز از بانك مركزي، با آن موافقت كرده اس��ت و بر 
اين اساس نسبت به ترخيص ۹0 درصدي اقدام شد، اما 
حدود 1400 تن از بخشي كه مجوز ترخيص ۹0 درصدي 
داشت از سوي شركت خارج نشد و در فضاي باز محوطه 
اسكله باقي ماند كه بايد حدود 13.5 هزار تن از مجموع 

10 درصد باقي مانده را نيز به آن اضافه كرد.
مديركل گمرك چابهار با اشاره به اينكه گمرك مسووليتي 

در قبال نگه��داري كاال ندارد و مرج��ع تحويل گيرنده 
سازمان بنادر است گفت: با اين حال با توجه به وضعيت 
آب و هوايي كه پيش بيني بارندگي شديد براي آن وجود 
داش��ت طي مكاتبه هاي رسمي و ش��فاهي درخواست 
رسيدگي به وضعيت كاال را داش��تيم، در همين رابطه، 
حداقل يك هفته قبل از بارندگي طي نامه اي به مديركل 
پش��تيباني امور دام استان اعالم كرديم كه محموله جو 
متعلق به شركت در محوطه باز باقي مانده است و با توجه 
به پيش بيني هواشناسي و احتمال وارد شدن خسارت، 
رس��يدگي الزم انجام شود در عين حال اعالم كرديم كه 
در يك هفته اخير هيچ كاميوني براي بارگيري به گمرك 

نيامده است.
كريمي در مورد اينكه آيا محموله توس��ط ش��ركت به 
انبارهاي مس��قف منتقل يا روكش شد؟ گفت كه جوها 
در جريان بارندگي در محوطه اسكله شهيد بهشتي بندر 
چابهار باقي ماند و حتي روي آن چادر كشيده نشده بود 
در حالي كه اگر از گمرك درخواس��ت مي كردند به طور 
حتم همكاري مي كرديم. وي با اشاره به اينكه در مجموع 

خسارت سنگيني به محموله جو وارد نشده و حداكثر بين 
يك تا 1.5 تن آسيب ديده است يادآور شد: ولي اين امكان 
بود كه از همين ميزان خسارت هم پيش،  گيري شود، با 
اين حال ب��ا اقدامات بعدي صورت گرفته، باقي محموله 

سالم مانده و قابليت استفاده دارد.
اين مقام مسوول در گمرك با تاكيد بر اهميت تامين ارز 
براي اين 10 درصد باقي مانده يادآور شد: تا زماني كه كد 
ساتا از سوي بانك مركزي صادر نشده باشد گمرك به هيچ 
عنوان امكان ترخيص نخواهد داشت و اميدواريم سريعتر 
اين موضوع حل شده و كاال به شركت پشتيباني امور دام 
تحويل داده شود. به هر ترتيب شايد 1.5 تن جوهاي فاسد 
ش��ده در قياس با واردت چند ده ميليون تني كاالهاي 
اساس��ي در سال قابل توجه نباش��د ولي در اين جريان، 
تامين ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي و تكرار 
اين وقايع و از سويي عدم هماهنگي ها در چرخه تجارت 
مورد اهميت است كه ظاهرا قرار نيست چرخه معيوب 
تجاري كه بارها مسووالن مربوطه به آن اذعان داشته اند، 
اصالح و فرآين��د واردات و ترخي��ص كاال به طور خاص 
كاالهاي اساس��ي از رويه واحدي پيروي كند. از آن سو، 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور در واكنش به 
سبز شدن نهاده هاي دامي در بندر چابهار گفت: نسبت 
به تامين به موقع ارز و تسهيل فرآيند واردات هشدار داده 
بوديم. اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرد: محموله جو كه از بندر چابهار 
ترخيص نشده متعلق به بخش خصوصي نيست. بخش 
خصوصي در ماه هاي اخي��ر محموله جو براي واردات به 
مقصد بندر چابهار بارگيري نكرده است. در روزهاي اخير 
گزارشي در رس��انه ها درباره محموله هاي جو كه از بندر 
چابهار وارد استان ها نشده و سبز شده، منتشر شده است. 
اين محموله هاي جو كه ترخيص نشده متعلق به بخش 
خصوصي نيست زيرا در ماه هاي اخير بخش خصوصي 
محموله جو به مقصد چابهار وارد كشور نكرده است. پيش 
از اين نيز بخش خصوصي نسبت به ضرورت تامين به موقع 
ارز و تسهيل فرآيند واردات تاكيد كرده بود تا مانع رسوب 

و فسادپذيري كاالهاي اساسي شود. 
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خبرروز

انتقال ۲۳ تن محموله امدادي به مناطق سيل  زده توسط هالل احمر
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل  احمر از انتقال محموله هاي امدادي به مناطق سيل  زده به ميزان ۲۳ تن با به  كارگيري 
پنج فروند بالگرد هالل  احمر خبر داد. مهدي ولي پور گفت: در پي وقوع س��يل در اس��تان هاي جنوبي كشور، ناوگان بالگردهاي 
امدادي جمعيت هالل احمر با به كارگيري چهار فروند بالگرد mil ۱۷ و يك فروند بالگرد bell۴۱۲ تاكنون ۲۳ تن اقالم امدادي به 
مناطق صعب العبور و سيل زده كه امكان امدادرساني زميني در آن مناطق وجود نداشت، ارسال كرده است. ولي پور افزود: مجموعًا 
۷۴ سورتي در قالب بيش از ۵۰ ساعت پرواز انجام و در اين مدت ۳۱۲ نيروي امدادي نيز به وسيله بالگردهاي جمعيت به مناطق 
سيل زده اعزام شدند. ۲۳ نفر از هموطنان نيز در سيالب محصور شده بودند كه به وسيله اين بالگردها به مناطق امن انتقال يافتند.

ادامهازصفحهاول

 مسووليت اجتماعي 
فردي و گروهي

 در ح��وزه مس��ووليت اجتماعي م��اده ۱۷۲ قانون 
ماليات هاي مستقيم داريم. در اين ماده پيش بيني 
ش��ده اس��ت كه اگر موديان مالياتي در حوزه هاي 
ورزشي- آموزشي و نيز مراكز اجتماعي، توانبخشي 
فعالي��ت كنند و مراك��زي در اين حوزه ها بس��ازند 
و حمايت هاي��ي در اين خصوص داش��ته باش��ند، 
بخشي از درآمد موديان مالياتي كه مشمول اين نوع 
فعاليت ها مي شود از ماليات معاف مي شود. مسووليت 
اجتماعي با كمك به طبقه آسيب پذير جامعه باعث 
مي شود عوارض توسعه كه در ابعاد مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و.... رخ مي دهد كاهش يابد و اين 
طبقه عوارض توسعه را كمتر احساس كند. به طور 
مثال مسووليت اجتماعي ش��ركت ها، موسسات، 
بنگاه ها و سازمان هاي اقتصادي و ... خيلي در ايران جا 
نيفتاده يك موضوع مغفول مانده است. اعتقادم بر اين 
است كه اگر مسووليت اجتماعي بنگاه ها و شركت ها 
و حتي مس��ووليت هاي فردي ما در قبال ساير افراد 
تقويت شود شايد ما نياز به بهزيستي و كميته امداد 
نداشته باشيم. حتي در عرصه هاي محيط زيست ما 
مي توانيم از ظرفيت مسووليت اجتماعي براي ارتقاء 
شاخص هاي محيط زيست استفاده كنيم اگر مدير 
شركتي، در مورد كاركنانش احساس مسووليت كند 
و در خصوص رفاه و آس��ايش آنها و خانواده هايشان 
تمهيداتي فراهم كند، اين كار بدين معني است كه او 
حواسش به اطرافيانش است و سود بنگاه را يكطرفه 
نمي بيند و نيز اگر فردي توجه به همس��ايه اش دارد 
او بخوبي مس��ووليت اجتماعي را درك كرده است. 
همين كه ما حواس��مان به ديگران است، پشتوانه و 
اعتمادي ايجاد خواهد كرد ك��ه ما راحت تر زندگي 
كنيم. در مازندران رسمي است به نام بنواز، اين كلمه 
از نوازش كردن مش��تق مي ش��ود اگر در مازندران 
شخصي دچار مشكل شود و متحمل خسارت مالي 
در كشاورزي يا دامداري يا بيماري؛ مردم نانوشته به 
او كمك مي كنند. خوب مسووليت اجتماعي همين 
است. يعني قرار نيست جار بزنيم كار انجام بدهيم. 
اين موضوع كمك مي كند كه مردم با اعتماد به نفس 
بيشتري فعاليت كنند و زندگي كنند. اين يك ظرفيت 
است؛ اگر به داليلي دچار مشكل شديم يك پشتوانه 
به ن��ام مردم و ديگران در كن��ار ما زندگي مي كنند. 
مردم نسبت به يكديگر بي تفاوت نيستند. در ايجاد 
مسووليت اجتماعي خانواده و مدرسه خيلي نقش 
دارد. محيط ه��اي اجتماعي، گروه هاي مرجع همه 
نقش دارند. نكته آخر براي اينكه مسووليت اجتماعي 
مان را انجام بدهيم، خيلي منتظر قانون و بخشنامه و 
دولت نباشيم. اولين گامي كه مي توانيم برداريم بايد 
ببينيم چه كاري حتي كوچك، حتي با يك ساعت 
وقت گذاشتن براي آموزش يك نفر. خودمان ببينيم 
با چه كارهايي مي توانيم مسووليت اجتماعي را در 

جامعه به عنوان يك شهروند نهايي كنيم.

رويداد

وقتي صحبت از استحكام و امنيت ساختمان مدارس 
مي شود، حوادث تلخي به يادمان مي آيد، از آتش سوزي 
در مدارس تا خراب ش��دن ديوارهاي كالس، در اين 
بين هم دانش آموزان و معلمان از جان خود تاوان اين 
بي تدبيري ه��ا را پس داده اند. بس��ياري از مدارس در 
مناطق دورافتاده، يا سنگي و خشتي هستند، يا فرسوده 
و غيرقابل استفاده يا مدارس كانكسي و چادري و حتي 
مدارس��ي در فضاي باز دشت و كوه. اينكه كالس هاي 
درس در كجا بر پا مي شود براي خيلي ها مهم نيست. 
اما وقتي پاي جان و تامين س��المت دانش آموزان به 
ميان مي آيد بايد به تمام اين موارد با دقت و وس��واس 
توجه كرد. كودكان و نوجواناني كه در مناطق دورافتاده 
زندگي مي كنند، مانند آنها كه در شهرهاي بزرگ به 
سر مي برند، حق ادامه تحصيل دارند، حق برخورداري 
از تحصيل رايگان دارند، حق دارند از آموزش باكيفيت 
برخوردار باشند و هيچ كس نمي تواند آنها را از اين حقوق 
محروم كند. اما... بسياري از مسووالن كه سال هاست 
قوانين را به دست فراموشي س��پرده اند اين حقوق را 
ناديده گرفته و كاري مي كنند تا اين بچه ها هميش��ه 
در كمبودها و نبودها به تحصيل خود ادامه دهند. حاال 
اما اتفاق تازه اي در حال وقوع اس��ت. اينكه قرار شده 
مدارس سنگي برچيده شود و به قول رييس سازمان 
نوس��ازي مدارس كمترين حق يعني داشتن سقفي 
به عنوان كالس در اختي��ار دانش آموزان اين مناطق 

گذاشته شود. 

    برچيدن مدارس سنگي
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
از برنامه ريزي براي برچيده ش��دن مدارس س��نگي 
در كش��ور خبر داد و گفت: معتقدم كمترين حق يك 

دانش آموز در منطقه محروم اين اس��ت كه سقفي به 
عنوان كالس درس برايش بسازيم. مهراهلل رخشاني مهر 
به وضعيت بودجه اي سازمان نوسازي مدارس در اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ اشاره و اظهار كرد: ميزان رشد اعتبارات 
عمران��ي وزارت آموزش و پرورش خوب بوده اس��ت؛ 
ميانگين رشد اعتبارات س��ازمان نوسازي مدارس در 
سال ۱۴۰۱ در اليحه بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷ 
درصد رشد در پيوس��ت يك است و به ۵۳۰۰ ميليارد 
تومان مي رسد. او افزود: در رديف هاي متفرقه نيز سهم 
ما از محل هايي چون اعتبارات گاز، مجوز انتشار اوراق، 
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات سيگار و غيره ديده شده 
است. رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور با بيان اينكه يكي از برنامه هاي ويژه ما براي سال 
آينده، جايگزيني مدارس سنگي است گفت: ما امروز 
دغدغه مدارس سنگي را داريم كه حدود ۴۰۰۰ مورد 
است. مدارس سنگي در نقاط صعب العبور واقع شده اند 
و جمعيت دانش آموزي آنها متغير است. اين مدارس 
عمدتا مربوط به عشاير كوچ رو هستند كه به عنوان مثال 
يك زمان از سال ۲۵ دانش آموز دارند و يك زمان ديگر 
پنج دانش آموز؛ آنهايي كه در كوچ و در مسير هستند 
مثال يك ماه بعد به جمعيت فعلي اضافه مي ش��وند و 
جمعيت مدرسه به ۱۰ دانش آموز مي رسد و دوباره سه 
ماه بعد مي روند و تعداد كم مي شود. رخشاني مهر ادامه 
داد: اين مناطق صعب العبور هستند و امكان دسترسي 
به آنها بسيار مشكل است، حتي اگر بخواهيم كانكس 
هم ببريم بايد با هلي كوپتر حمل شود. به همين خاطر 
از همان مصالح منطقه اس��تفاده و سنگ ها را روي هم 
گذاشته اند و اغلب خانه هايش��ان هم از همين جنس 
است. سنگ ها را روي هم چيده اند و يك سرپناهي شده 

و اسمش را مدرسه گذاشته اند.

    اتاقي براي روزهاي سرد زمستان
او تاكي��د كرد: معتقدم كمترين ح��ق يك دانش آموز 
در منطقه محروم اين اس��ت كه يك سقفي به عنوان 
كالس درس برايش بسازيم. نمي شود نسبت به اينها 
بي توجه باشيم و بگوييم همين است كه هست. معلم 
تخصيص مي دهيم، ميز و نيمكت و امكانات مي دهيم 
كه خوب اس��ت، اما باالخره بايد يك اتاقي هم به ويژه 
براي فصل س��رما براي اين دانش آموزان فراهم كنيم. 
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
با بيان اينكه برچيده شدن و جايگزيني مدارس سنگي 
در كوتاه مدت هم امكان پذير نيست و شايد در يك دوره 
چهارساله بشود براي آن برنامه ريزي كرد، در پاسخ به 
اينكه مدارس سنگي بيشتر در كدام استان ها پراكنده اند 
عنوان كرد: اين مدارس بيشتر در مناطق عشايري واقع 
هستند كه از چهارمحال و بختياري شروع مي شود و 
بعد بخش هايي از خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و 
استان لرستان را دربرمي گيرد. در واقع عمده اينها در 
مرز مشترك بين چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 
بويراحمد و خوزس��تان قرار دارند. البته در استان هاي 
ديگر چون آذربايجان غربي هم مدرسه سنگي داريم. 
عمده اي��ن مدارس در حاش��يه زاگ��رس و متعلق به 
زاگرس نشين هاست. رخشاني مهر درباره مصالح قابل 
استفاده براي ساخت مدارس سنگي در اين مناطق با 
توجه به دشواري حمل مصالح به واسطه صعب العبور 
بودنشان گفت: در سال هاي گذشته منازل و مدارسي 
در اين مناطق با استفاده از مصالح همانجا و با استفاده 
از سنگ هاي تراش داده شده ساخته شده اند كه مقاوم 
و مناسب هستند و آسيب پذيري كمتري در برابر زلزله 
و... دارند. يكي از راهكارها جايگزيني و ساخت مدارس 

مناسبي با همين مصالح است.

ابتكاري براي برچيدن »مدارس سنگي« زاگرس نشين ها
رويخطخبر

مشاهده تلفات آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در تاالب ميقان 
از ابتداي امس��ال با ش��يوع آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان، تاكنون ش��مار تلفات پرندگان مهاجر 
ت��االب ميق��ان اراك ب��ه ۱۰۷۰ بال رس��يد كه 
بيش��ترين تلفات بر اثر شيوع اين بيماري از گونه 
غاز خاكس��تري بوده و الشه پرندگان تلف شده با 
مشاركت ادارات كل محيط زيست و دامپزشكي 
اس��تان مركزي، جمع آوري و دفن شده است. به 
گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، مديركل 
دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گفت: در جلسه اي كه با 
حضور مسووالن سازمان دامپزشكي و نمايندگان 
دفاتر مرتبط با تاالب هاي كش��ور تشكيل شد، به 
ضرورت نظارت و پايش بيش��تر از تاالب ميقان و 
لزوم كنترل بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و 
جمع آوري تلفات با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
تاكيد ش��د. ش��هاب الدين منتظمي با تش��ريح 
اقدامات انجام ش��ده توس��ط نماين��ده اداره كل 
حفاظت محيط زيست اس��تان مركزي در رابطه 
با پيش��گيري و مهار بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در تاالب ميق��ان از جمله جمع آوري به 
موقع و امحاي بهداشتي الشه پرندگان در شرايط 
س��خت محيطي و ب��ا وجود مش��كالت و كمبود 
امكانات افزود: با توجه به ش��رايط فصل مهاجرت 
پرندگان و لزوم رصد و پاي��ش تاالب ها، ضرورت 
اس��تفاده از وسايل بهداش��تي، حفاظت فردي و 

اقدامات��ي كه محي��ط بانان، نيروه��اي اجرايي و 
كارشناس��ان در شرايط سخت محيطي و در خط 
مقدم پيش��گيري و مبارزه با بيم��اري بايد انجام 
دهند طي دستورالعملي به استان ابالغ شده است. 
او عنوان كرد: از ابتداي شيوع بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان در س��ال جاري تاكنون، شمار 
تلفات پرندگان مهاجر تاالب كويري ميقان اراك 
به ۱۰۷۰ بال رسيده كه بيشترين تلفات پرندگان 
بر اثر ش��يوع اين بيماري در تاالب ميقان از گونه 
غاز خاكس��تري بوده و الشه پرنده هاي تلف شده 
با مش��اركت اداره كل محيط زيس��ت و اداره كل 
دامپزش��كي اس��تان مركزي، جمع آوري و دفن 
شده  است. منتظمي افزود: با هماهنگي هايي كه با 
سازمان دامپزشكي داشتيم، خوشبختانه با كمك 
اين نهاد توانستيم ممنوعيت ورود گردشگران به 
تاالب ميقان اراك، براي مقابله با شيوع احتمالي 
بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان انجام دهيم. 

خطر »ُاميكرون« بيخ گوش مان است 
عض��و كميته علمي كش��وري مبارزه ب��ا كرونا با 
هش��دار نسبت به روند افزايش��ي سويه اميكرون 
كرونا در كش��ور و اهميت تزريق دز سوم واكسن، 
گفت: الزم است فاصله بين دز دوم و سوم واكسن 
را كاهش دهيم و به يك ماه برسانيم تا افراد زودتر 
بتوانند دز سوم را تزريق كنند؛ زيرا شايد فرصتي 
تا موج اميكرون نداشته باشيم. دكتر پيام طبرسي 
گفت: م��ا در كميته علمي تصميم��ات علمي را 
گرفته و ستاد ملي براي اجراي آنها تصميم گيري 
مي كند. واقعيت اين است كه خطر اميكرون بيخ 
گوش ماست. در كش��ورهاي اروپايي، امريكايي، 
كش��ورهاي اطراف ما مانند بحرين، كويت و.. . كه 
گزارش شده تعداد موارد باالي ۹۰ درصد نسبت 
به چند مدت قب��ل افزايش پيدا كرده اس��ت كه 
نش��ان مي دهد افزاي��ش اميكرون ب��ه ما نزديك 
اس��ت. او اف��زود: گزارش��ات در خود اي��ران و در 
مواردي كه تست شده متاسفانه آمار اميكرون در 
تست هاي انجام شده، رو به افزايش بوده و باتوجه 
به خصوصيات اين ويروس كه اگر شروع به افزايش 
كند، م��واردش به صورت تصاع��دي باال مي رود، 
بنابراين طي دو تا سه هفته آينده ممكن است كه 
با پيكي مواجه شويم. طبرسي اظهار داشت: براي 

اينكه كمتر دچار مش��كل شويم، سه نكته عمده 
دارد؛ اول تاكي��د مجدد بر رعاي��ت پروتكل هاي 
پيش��گيرانه مانند اس��تفاده از ماس��ك، رعايت 
فاصله گذاري فيزيكي و... كه مي تواند به جلوگيري 
از گسترش بيماري كمك كند. دوم تزريق دز سوم 
واكس��ن است، اكنون بين افرادي كه دو دز يا يك 
دز تزريق كرند با كساني كه دز سوم تزريق كردند، 
فاصله زيادي داريم. به طوري كه ۱۰ ميليون نفر دز 
سوم را تزريق كردند و ۴۰ تا ۵۰ ميليون دز عقبيم. 
امروز در كميته علمي بحث شد كه اگر امكان پذير 
باشد، ما فاصله بين دز دوم و سوم را كاهش دهيم 
و به يك ماه برسانيم تا افراد زودتر بتوانند دز سوم 
را تزريق كنند. زيرا شايد فرصتي تا موج اميكرون 

نداشته باشيم.

تعادل|
 همين يك ماه پيش بود كه س��ازمان 
محيط زيست اعالم كرد كه سرشماري 
پس��تانداران و پرندگان را آغاز كرده و به زودي آمار 
دقيقي از آنها ارايه مي دهد. آماري كه بعد از انتشار 
چندان هم اميدوار كننده نيس��ت. در شرايطي كه 
طي س��ال هاي گذش��ته توجه به حي��ات وحش و 
محيط زيس��ت به يكي از اتفاق��ات فانتزي تبديل 
شده و بس��ياري از مسووالن بدون توجه به اهميت 
اين حوزه ها از آن غافل مانده اند حاال از دست دادن 
گونه هاي متعدد حيوانات بومي و غير بومي مي تواند 

زنگ خطري باشد براي حيات وحش ايران. 

 افزايش كانون
 بيماري طاعون  نشخواركنندگان

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
محيط زيست در نشست خبري با اشاره به اقدامات 
معاونت منابع طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست 
خاطرنش��ان كرد: يك��ي از اقدامات ما سرش��ماري 
پستانداران و پرندگان بوده است. مهاجرت پرندگان به 
علت وضعيت عرض هاي بااليي مقداري كم شده ولي 
گونه  كميابي مانند غاز پيشاني سفيد كوچك افزايش 
مطلوبي داش��ته و به عدد ۵۰۰۰ بال رس��يده است. 
وضعيت ميش مرغ هم بهتر ش��ده است. همچنين 
وضعيت يوزپلنگ آسيايي به ش��دت بحراني است. 
در ح��ال حاضر تعداد يوزهاي بالغ كش��ور۱۲ قالده 
است كه سه قالده ماده هستند. حسن اكبري درباره 
وضعيت ش��يوع بيماري طاعون نشخواركنندگان 
كوچك در كش��ور گفت: تعداد كانون هاي بيماري 
طاعون نشخواركنندگان كوچك در كشور به دليل 
شرايط خشكسالي و حضور دام در زيستگاه ها بيشتر 
شده است. در دشت ناز ساري بيماري براي گوزن ها 

مشاهده شده اما وضعيت هم اكنون پايدار است.
او در مورد خسارات شيوع طاعون نشخواركنندگان 
كوچك گفت: براي مشخص شدن خسارات دقيق اين 
بيماري بايد صبر كنيم تا نتايج سرشماري ها مشخص 
شود اما به نظر مي رسد ۱۰ درصد از جمعيت به علت 
طاعون كاهش يافته است. سرشماري حيات وحش 

تا اسفندماه طول مي كشد.
اكبري با اشاره به الگوي مديريتي سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در پارك ملي گلستان اظهاركرد: ما 
توانس��ته ايم الگوي مثبتي در پارك ملي گلس��تان 

به عنوان الگوي مش��اركتي اجرا كني��م كه افزايش 
دوبرابري گونه هاي برجسته را در پي داشته  است. اين 
الگو در صورت تكامل مي تواند در ديگر مناطق كشور 
نيز ترويج پيدا كند. مشاركت مردمي در اجراي اين 

سياست ها بسيار موثر است.

    نگراني هاي محيط زيست
معاون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
محيط زيس��ت با اش��اره به اصلي ترين چالش ها گفت: 
چند نگراني براي سازمان و معاونت منابع طبيعي وجود 
دارد. مهم ترين دغدغه ما نبود پول و اعتبار است. ۱۰ ماه 
از سال گذشته ولي نقدينگي نداشته ايم. بخش زيادي از 
فعاليت هاي ما وابسته به فصل است يا مانند جلوگيري از 
شيوع بيماري ماهيت مقابله اي و آني دارد. هيچ داروخانه اي 
نيز داروي رايگان در اختيار ما قرار نمي دهد. سرشماري نيز 
كه در اواخر فصل ها انجام مي شود، نيازمند اعتبار است. 
ما براي كنترل مواردي مانند اسير شدن و زخمي شدن 
حيوانات نيز نيازمند اعتبار لحظه اي هستيم. با دست خالي 
نمي توان همه نقص ها را پوشش داد. هرسال اين مشكالت 
براي ما وجود دارد. در صورت تامين نشدن اعتبارات ما، 
نبايد انتظاري براي مديريت همه چالش ها داشت. اكبري 
تاكيد كرد: دغدغه ديگر ما درباره يوزپلنگ آسيايي است 
كه وضعيت آن به شدت بحراني است. تعداد افراد بالغ هر 
گونه جمعيت واقعي آن را نشان مي دهد و در حال حاضر 
تعداد يوزهاي بالغ ما ۱۲ قالده اس��ت كه سه قالده، ماده 

بالغ هستند. اين شرايط بسيار حاد است.
او با اشاره به ديگر چالش هاي پيش روي معاونت طبيعي 
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در منطقه »توران« 
اقدامات خوبي براي محافظت از يوز مانند ايمن سازي و 
كاهش سرعت در جاده ها انجام شده اما اين اقدامات كافي 
نيست. اين گونه دچار فشارهاي درون جمعيتي است و 
به س��مت انقراض مي رود. گوزن زرد ايراني نيز نيم قرن 
است كه در اسارت به سر مي برد. مراكز تكثير اينگونه نيز با 

مشكل مواجه هستند.
اكبري درباره برنامه سازمان حفاظت محيط زيست براي 

ايجاد اصالحات در قانون ش��كار اظهاركرد: قانون شكار 
در سال ۱۳۴۶ تصويب ش��ده است. ما با همكاري مركز 
پژوهش هاي مجلس در حال انجام اصالحاتي روي اين 
قانون هس��تيم و اميدواريم مجلس ش��وراي اسالمي به 

برطرف كردن ضعف قوانين كمك كند.

    مقابله با چراي بي رويه دام 
مستلزم همكاري همه دستگاه ها

اكبري با اش��اره به معضل چراي دام  اظهاركرد: چراي 
بي رويه و كمبود نيروها و محيط بانان س��بب شده تا 
كنترل اين مشكل سخت شود. مقابله با چراي بي رويه 
دام بستگي به همكاري ديگر دستگاه ها دارد همچنين 
جلب مشاركت مردم در قرق هاي اختصاصي مي تواند 

عصاي دست سازمان حفاظت محيط زيست باشد. 

    ضررهاي اكوتوريسم
او درباره گردش��گري در محيط زيست گفت: متاسفانه 
اكوتوريسم به جاي داشتن منفعت و سود براي سازمان 
حفاظت محيط زيست، بيشتر وقت و انرژي ما را مي برد 
و نيروي ما صرف حل مشكالت مربوطه مي شود. ما بايد 

زيرساخت حقوقي مناسب را فراهم كنيم تا گردشگري 
بتواند به اقتصاد محيط زيست كمك كند. معاون محيط 
زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت ضمن اش��اره به تامين تجهيزات محيط بانان 
اضافه كرد: بيش از ۱۰۰۰ دس��تگاه موتورسيكلت براي 
ماموران ما تامين شده اين در حالي است كه پيش از اين 
كل تجهيزات كشور ۱۰۰۰ دستگاه موتورسيكلت بود و 
االن تقريبا دوبرابر شده است. او با تاكيد بر لزوم همكاري با 
مردم براي محافظت از زيستگاه ها و گونه هاي موجود در 
آن گفت: ما بايد با مردم همكاري كنيم تا بتوانيم از گونه ها 
و زيستگاهشان حفاظت كنيم. اعتبارات واقعا محدود است 
و نمي توانيم از تنوع زيستي كشور به تنهايي حفاظت كنيم. 

بخش خصوصي بايد در اين زمينه مشاركت كند.

    بررسي درخواست هاي ايجاد 
قرق اختصاصي

اكبري با اشاره به موضوع قرق هاي اختصاصي در كشور 
اظهاركرد: اگر استان ها درخواست داشتن قرق اختصاصي 
كنند، آن را در دس��تور كار قرار مي دهي��م. برخي از اين 
درخواست ها االن در حال بررسي در كميته هستند تا پس 

از هماهنگي با سازمان جنگل ها در شوراي عالي محيط 
زيست مطرح و تصويب شوند. اين فرايند پيچيده و زمان بر 
است اما در حال پيشرفت است. او درباره صدور مجوز شكار 
در قرق هاي اختصاصي گفت: كل پروانه هايي كه امسال در 
قرق ها براي شكار صادر شده به تعداد ۸۱ راس بوده است. 
اين عدد در دفتري تخصصي پس از جمع بندي و تحليل 
بر اساس اطالعات سرشماري تعيين شده است و توانسته 

برخي از هزينه ها را جبران كند.
معاون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به موزه تاريخ طبيعي و 
وضعيت فعاليت آن گفت: با توجه به كنترل نسبي وضعيت 
شيوع بيماري كوويد ۱۹ بازديد از موزه مانعي ندارد و براي 
دانش آموزان نيز رايگان است اما به علت ريشه كن نشدن 
قطع��ي كرونا هنوز امكان بازديد گروه��ي وجود ندارد و 

محدوديت هايي وجود دارد.

    وضعيت تاالب ميانكاله پيچيده شده است
اكبري با اش��اره به وضعيت تاالب ميانكال��ه اظهار كرد: 
وضعيت اي��ن منطقه به ش��دت پيچيده ش��ده و دليل 
مشخصي براي مرگ و مير پرندگان و انتقال بيماري در 
آن مشخص نشده است. گردش ناكافي آب و پسرفت دريا 
نيز مزيد بر علت شده اند تا شرايط را وخيم تر كنند. معاونت 
دريايي بررس��ي هايي انجام داده و اليروبي انجام شده تا 

ارتباط خليج گرگان با درياي خزر برقرار شود.
او افزود: يكي از ايرادات گرفته ش��ده اين اس��ت كه مواد 
غذايي در بستر رس��وب كرده و ممكن است اليروبي با از 
بين بردن آنها وضعيت را بدتر كند. ورود مواد غذايي بايد 
به تاالب محدود و فاضالب هاي صنعتي و كشاورزي نيز 
مديريت ش��ود. در كل تالش هاي سازمان در اين زمينه 
نتيجه اي نداشته است. اكبري ضمن تاكيد بر لزوم توجه به 
ظرفيت هاي اكولوژيك هر منطقه گفت: حل اين مشكالت 
مستلزم عزم جدي است همچنين اعتبارات مطلوبي نياز 
دارد در حالي كه ما هنوز درگير مشكالت مالي هستيم. 
متاسفانه وقتي مشكلي در كشور پيش مي آيد و پس از پنج 
سال خود را نشان مي دهد حل آن سال ها زمان مي برد و 

رفع آن يا غيرممكن يا س��خت است. او همچنين درباره 
بهره برداري از منابع زيستي منطقه فريدونكنار اظهاركرد: 
راه حلي براي قطع فعاليت بهره برداران نيست. ما بايد به 
توان اكولوژيك و زيستي پهنه ها توجه كنيم. در اين سال ها 
به علت توجه صرف به توسعه و اشتغال، آسيب غيرقابل 
جبراني به محيط زيست زده ايم اما فاكتور ديگري مانند 
معيشت مردم نيز وجود دارد و نمي توان آن را ناديده گرفت.

    سازمان حفاظت محيط زيست انرژي  الزم 
براي پرداختن به همه سوژه ها را ندارد

معاون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: ظرفيت سازمان حفاظت 
محيط زيست براي پرداختن به همه موضوعات محدود 
است. حسن اكبري با تاكيد بر مسووليت همه دستگاه ها 
براي حفاظ��ت از منابع طبيعي اظهار كرد: اگر حفاظت 
از منابع طبيعي بر عهده يك دس��تگاه بود، مي شد همه 
مطالبات را از آن داش��ت اما محافظت از منابع طبيعي 
وظيفه چندين دستگاه و نهاد است. ما خارج از مناطق 
چهارگانه حفاظت محيط زيست نمي توانيم ورود كنيم. 
اين يكي از حوزه هايي است كه ما به كمك ديگر دستگاه ها 
نياز داريم البته وضعيت در مناطق حفاظت شده به مراتب 
بهتر است. او درباره كنترل صيد و گردشگري در ميانكاله 
گفت: صيادي و گردشگري در گستره حفاظت شده اين 
منطقه كنترل مي شود ولي وقتي اندكي دورتر مي رويم، 
مي بينيم كه صيد و گردش��گري بدون نظ��ارت انجام 
مي شود.همه نهادها بايد براي حل اين مشكل همكاري 
كنند. ما هر هفته با گردشگران درگيري داريم در حالي 
كه بايد اين برخورد به شكل مناسب انجام شود. معاون 
محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت 
محيط زيست با تاكيد بر ظرفيت محدود سازمان حفاظت 
محيط زيست براي ايفاي نقش در همه زمينه ها گفت: 
سازمان ظرف انرژي محدودي دارد. وظايف ما گسترده و 
سنگين است در حالي كه پتانسيل ما اندك است. سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت با ۲۵۰۰ محيط بان چقدر 
مي تواند انرژي بگذارد؟ اگر همين انرژي محدود نيز 
صرف ديگر مسائل كوچك تر شود، حفاظت گونه هايي 
كه در حال انقراض هستند و ديده نمي شوند، مغفول 
مي ماند. گونه هايي مانند ميش مرغ، گربه پاالس و گربه 
مصري از همين گونه ها هستند. ۱۰۰ گونه مهره دار 
خاص در كش��ور ما وجود دارد كه شامل خزندگان و 
جوندگان مي شود و سازمان حفاظت محيط زيست 

سعي مي كند انرژي خود را صرف آنها كند.

گزارش
معاون محيط زيست طبيعي سازمان محيط زيست تاكيد كرد

وضعيت تاالب ميانكاله پيچيده شده است
يوزپلنگ آسيايي در خطر انقراض
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