
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2180  Tue. Mar 15. 2022  سه شنبه   24 اسفند 1400   12 شعبان 1443  سال هشتم  شماره 2180  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
12492000

شاخص بورس
1334780

يادداشت- 1

اثرات كوتاه مدت برجام
نگاهي به عملك��رد اقتصادي 
دولت هاي مختل��ف در طول 
سال هاي گذشته نشان مي دهد 
كه اقتصاد ايران به جاي آنكه 
به اهداف كالن و طوالني مدت 
خود توجه كند، در بسياري از 
مواقع تنها به س��مت عبور از 
مشكالت كوتاه مدت حركت 

كرده و نگاهي كالن در آن ديده نمي شود.
در واقع بسياري از دولت ها در ايران اين طور برنامه ريزي 
كرده اند كه وقتي مش��كلي به وجود آمده آن را برطرف 
كرده ان��د يا تالش خود را در اين مس��ير به كار گرفته اند 
اما وقتي نوبت به برنامه ريزي براي اهداف كالن رسيده 
كمتر فعاليت موثري داشته اند. به اين ترتيب در دوره هاي 
مختلف فعاليت ه��اي زودبازده ج��اي طرح هاي كالن 
و توس��عه محور را گرفته اند. از س��وي ديگر فشار مالي و 
بودج��ه اي كه بر دولت وارد مي ش��ود نيز زياد اس��ت. با 
توجه به بزرگي دولت در ايران و س��اختارهاي حمايتي 
مختلفي كه در حوزه هاي مختلف به عنوان تعهد دولت 
در نظر گرفته شده، در قوانين بودجه، اعتبار قابل توجهي 
براي اين مس��ائل در نظر گرفته مي شود. در سال هايي 
كه پول نفت به وفور وجود داش��ته و دسترس��ي به آن 
محدوديتي نداش��ته، دولت ها از اين منبع براي پاسخ 
دادن به نيازهايشان استفاده كرده اند و وقتي دسترسي 
به اين پول بنا به هر دليلي كاهش يافته، عمال مشكالتي 
جديد براي اقتصاد ايران به وجود آمده است. در سال هاي 
گذشته به خوبي نشانه اي از تداوم اين عملكرد را ديده ايم. 
با توجه به كس��ري بودجه، دولت مجبور شده به سمت 
استفاده از منابعي حركت كند كه بسياري از آنها خود 
تورم زا به حساب مي آيند و يكي از اصلي ترين داليل تورم 
باال نيز همين موضوع است. به اين ترتيب در صورتي كه 
توافق برجام بار ديگر اجرايي شده و دسترسي دولت به 
پول نفت ممكن ش��ود، مي توان انتظار داشت كه الاقل 
بخش��ي از اين كسري بودجه پوش��ش داده شده و نياز 
دولت به استفاده از منابع بانكي براي جبران هزينه هاي 
ادامه در صفحه 5 خود پايين بيايد. 

غالمرضا سالمي

قيمت خودرو در روزهاي آينده به كدام سو مي رود؟ 

آرامش پايان سالي بازار خودرو 

سخن روزيادداشت روز

فرشاد مومني در نشستي با موضوع »چالش ها و راهكارهاي مديريت بحران آب در ايران« :حذف ارز4200 توماني موجب شفافيت بازار مي شود

حساسيت زدايي از مسائل حاد، حل مشكل نيست
حذف ارز 4200 توماني منجر 
به ايجاد ش��فافيت معامالت 
و صورت هاي مالي شركت ها 
مي ش��ود و درصورتي ك��ه 
فعاليت ش��ركت ها ش��فاف 
شود سهامداران نيز استقبال 

مي كنند.
هرگون��ه دخال��ت دولت در 
قيمت گذاري با روح بازار آزاد در تضاد است و چند نرخي 
بودن ارز نيز موجب ايجاد رانت مي ش��ود كه حذف ارز 
4200 توماني و تك نرخي شدن آن به نفع اقتصاد كشور 
بوده و بازار سرمايه نيز از اين موضوع منتفع مي شود. از 
طرف ديگر كنترل كامل بر چگونگي توزيع و استفاده از 
ارز 4200 توماني دشوار و تا حدودي غيرممكن است. اين 
احتمال وجود دارد كه ارز ترجيحي در نظر گرفته  شده 
به منظور توليد كاالهاي اساس��ي، براي اين كار مصرف 
نش��ود و همچنين به دليل س��ودآور بودن اين موضوع 
پ��اي دالالن خارجي براي قاچاق كاالهاي اساس��ي به 
ميان بيايد. پس به همين دليل حذف ارز 4200 توماني 
منجر به حذف برخي از فسادهاي ايجادشده در اقتصاد 
مي شود. حذف ارز 4200 توماني تأثير مثبتي بر بخشي 
از صنايع روغن خوراكي، صنايع غذايي، زراعت و دارويي 
دارد. اگرچه اين شركت ها بخشي از مواد اوليه خود را با 

اين ارز خريداري مي كنند ولي بخشي از مواد اوليه نيز با 
نرخ نيمايي خريداري مي شود. البته نرخ فروش شركت ها 
تحت كنترل دولت است كه به ضرر اين شركت ها تمام 
مي شود.  از طرف ديگر طي س��ال هاي اخير فقط اسم 
ارز 4200 توماني باقي مانده اس��ت و عم��اًل اثري از آن 
ديده نمي ش��ود. افزايش نرخ مواد غذايي در يك س��ال 
اخير ني��ز گواه بر اين موضوع اس��ت و اين ارز كمكي به 
كنترل قيمت ها هم نمي كند. پس چه بهتر كه ارز 4200 
توماني حذف ش��ود. در گروه دارويي به مرور بسياري از 
داروها از ليست تخصيص ارز ترجيحي حذف شده اند و 
در اين صنعت هم صرفًا نام ارز 4200 توماني باقيمانده 
است. قيمت گذاري دستوري در حوزه قيمت روغن نيز 
باعث شد تا جذابيت قاچاق اين نوع كاالها به كشورهاي 
همس��ايه افزايش يابد. حفظ س��ودآوري شركت ها در 
كنار حذف ارز 4200 تومان��ي منجر به واكنش مثبت 
سهامداران مي ش��ود. سودآوري شركت ها زماني حفظ 
مي شود كه افزايش نرخ نيز داده شود و توليدكننده بتواند 
هم زمان با افزايش نرخ خريد مواد اوليه، قيمت توليدات 
خود را به همان ميزان افزايش دهد تا حاشيه سود شركت 
منطقي شده و درآمد ريالي اش نيز رشد كند. همچنين 
ميزان افزايش نرخ اين ش��ركت ها نيز يكي از مهم ترين 

مسائل است كه بر سودآوري شركت ها تأثير دارد.
 درصورتي كه افزايش نرخ ش��ركت ها متناسب با بهاي 

تمام شده صورت گيرد تأثير آن بر سودآوري شركت ها 
كاهش مي يابد ولي با وجود اين نيز آزادسازي قيمت ها در 
بلندمدت تأثيرات مثبتي خواهد داشت كه اين موضوع 
قيمت سهام اين شركت ها در بورس را تحت تأثير قرار 
مي دهد. برخي معتقدند كه ح��ذف ارز 4200 توماني 
منجر به تورم مي شود اما بايد در نظر داشت كه در حال 
حاضر نيز خريد و فروش كاالها بيشتر بر اساس نرخ ارز 
آزاد صورت مي گيرد و سود حاصل از اين موضوع به جيب 
عده خاصي مي رود.  راه حل اين موضوع  پرداخت يارانه 
حمايتي به دهك هاي پايين اس��ت. اين اتفاق مي تواند 
زمينه ساز برقراري عدالت شود و اين رانت را از بين ببرد. 
در وضعي��ت فعلي، يارانه از جي��ب دهك هاي پايين به 
جيب دهك هاي باالي جامعه واريز مي ش��ود در حالي 
كه ب��ا اجراي اصولي ح��ذف ارز 4200 توماني مي توان 
اميدوار بود كه اين مشكل برطرف شود. حذف ارز 4200 
توماني منجر به ايجاد شفافيت معامالت و صورت هاي 
مالي شركت ها مي شود و درصورتي كه فعاليت شركت ها 

شفاف شود سهامداران نيز استقبال مي كنند.
 اس��تراتژي دولت بعد از حذف ارز 4200 توماني هنوز 
مشخص نيست. حذف ارز 4200 و جايگزيني يك باره 
ارز نيمايي مي تواند منجر به افزايش قيمت يك باره براي 
صنايع شود و بايد ديد دولت چه استراتژي در اين زمينه 

پياده خواهد كرد.

»در يك سرزمين نيمه خشك و كم آب حدود 1044 واحد 
توليدي انواع فوالد با ظرفيت اسمي 258 ميليون تن مجوز 
ساخت مي گيرند و معادل 288 ميليون تن ظرفيت جديد 
هم در دس��ت احداث داريم. از اين تعداد واحد فعال 278 
مورد فقط در اس��تان اصفهان و 94 مورد آن در استان يزد 
قرار دارد. ما 120 واحد كاش��ي و سراميك داريم كه از اين 
تعداد 54 درصدشان در يزد مستقر شده است. اينها هر كدام 
داللت هاي خيلي جدي انديشه اي و اقتصاد سياسي دارد. 
حساسيت زدايي از اين مسائل حاد كمك كننده حل مشكل 
نيست.«نشست معاونت فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبايي 
با موضوع »چالش ها و راهكارهاي مديريت بحران آب در 
ايران« برگزار شد.فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات 
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در اين نشست در ابتداي 
سخنان خود با بيان اينكه در بخش كشاورزي شاهد هستيم 
ابتدايي ترين تناسب ها رعايت نمي شود، گفت: بايد با بسيج 
دانايي و توانايي مشكالت را حل و فصل كنيم. در اولين سند 
برنامه ريزي توس��عه كه در نيمه دوم دهه 1320 شمسي 
تدوين شد، اين مساله مطرح شد كه ايران در معرض يك 
بحران جدي آب قرار دارد. درحالي كه  ميانگين كشت ديم 
در دنيا 10 درصد است، در ايران چندين برابر اين رقم است 
لذا اين مس��اله جدي است. وقتي شما به تحوالت عددي 
دشت هاي ممنوعه ما نگاه مي كنيد مي بينيد مساله بحراني 
شده است.وي افزود: موسسه پژوهش اقتصاد كشاورزي 
در گزارش خود كه همزمان با برنامه چهارم تدوين ش��ده 
بود تصريح كرده است كه به موازات افزايش تعداد سدهاي 
ساخته شده در ايران از 1335 تا آن روز، تعداد وقوع ساالنه 
و ده ساله سيل در ايران افزايش چشمگير پيدا كرده است 
و اين حكايت از آن دارد ما در اين زمينه ماجراها داريم. در 
يك سرزمين نيمه خش��ك و كم آب حدود 1044 واحد 
توليدي انواع فوالد با ظرفيت اسمي 258 ميليون تن مجوز 
ساخت مي گيرند و معادل 288 ميليون تن ظرفيت جديد 
هم در دس��ت احداث داريم. از اين تعداد واحد فعال 278 
مورد فقط در اس��تان اصفهان و 94 مورد آن در استان يزد 
قرار دارد. ما 120 واحد كاش��ي و سراميك داريم كه از اين 
تعداد 54 درصدش��ان در يزد مستقر شده است. اينها هر 
كدام داللت هاي خيلي جدي انديشه اي و اقتصاد سياسي 
دارد. حساسيت زدايي از اين مسائل حاد كمك كننده حل 

مشكل نيست.

  يـك تمركـز افراطـي و مشـكوك روي 
سرمايه گذاري در باالدست پتروشيمي وجود دارد

 مومني با تاكيد بر اينكه يك تمركز افراطي و مش��كوك 
برروي سرمايه گذاري در باالدست پتروشيمي وجود دارد، 
گفت: وقتي شما به آرايش قوا در فرآيندهاي تخصيص منابع 
نگاه مي كنيد، مالحظه مي كنيد كه جهت گيري ها به سمت 
تشديد اين مسائل است. در رويكرد نهادي گفته مي شود 
براي شناخت مساله بايد سه نقطه تمركز مدنظر قرار بگيرد. 

نقطه تمركز اول سازه هاي ذهني حكومتگران و ذينفعان 
است.بخش بزرگي از فرآيندهاي قاعده گذاري و تخصيص 
منابع در ايران با سازه ذهني خطرناك پايان ناپذيري منابع 
س��امان پيدا مي كند و اين مساله فقط درباره آب يا خاك 

نيست و حتي درباره نفت و گاز هم هست.

  هزينه هاي محيط زيست 
را صفر در نظر مي گيريم

بي پروا و بي مالحظه به تخريب محيط زيست مي پردازيم
 بي مسووليتي و از كاركردافتادگي و دچار حالت مرگ مغزي 
شدن در زمينه عدم چاره جويي براي نجات از بحران هاي 
ناشي از خام فروشي و همه آثار و تبعات ديگري كه به بحران 
محيط زيس��ت در ايران دامن زده و باعث شده ما به طرز 
غيرمتعارفي بي پروا و بي مالحظه به تخريب محيط زيست 
مي پردازيم و وقتي كه مي خواهيم قيمت تمام شده براي 
محصوالت توليدي و صادراتي مان تعيين كنيم هزينه هاي 
محيط زيست را صفر در نظر مي گيريم، نشان مي دهد كه ما 
چقدر نيازمند آن هستيم به اين سازه ذهني پايان ناپذيري 

منابع فكر كنيم.

  بحران هايـي را تجربه مي كنيم كه ريشـه در 
غافلگيري و نگاه سطحي مقامات ما دارد

 وي در ادامه خاطرنشان كرد: يك سازه بسيار خطرناك 
ديگر در نظ��ام قاعده گذاري وجود دارد و آن اين اس��ت 
كه اينها در مواجهه با مسائل پيچيده تصور مي كنند كه 
بهترين راه حل ها ساده ترين آنها است. ما بحران هايي را 
تجربه مي كنيم كه ريش��ه در غافلگيري و نگاه سطحي 
مقامات ما دارد. ما مرتبا در معرض وقوع پديده هاي غير 
مترقبه هستيم. يعني در سرزميني زندگي مي كنيم كه 
از 43 گونه بالياي طبيعي شناخته شده 34 مورد در آن 
فعال است بنابراين ما به يك ارزيابي آسيب شناختي جدي 

در زمينه سازه هاي ذهني مسلط در فرآيندهاي تخصيص 
منابع نياز داريم و بايد حكومتگران را متوجه كنيم كه در 
هيچ دوره اي در تاريخ، بهترين راه حل ها دم دست ترين 
آنها نبوده و نيس��تند. همين االن كه هنوز يك دالر به ما 
اضافه نش��ده و ماجراي توافق ايران و غرب به س��رانجام 
نرسيده بالفاصله مافياهاي پشتيبان واردات چه بساطي 
راه انداخته اند. عضو هيات علمي دانشگاه عالمه افزود: سازه 
ذهني خطرناك سوم كه به ويژه در دوران گرفتار شدن 
به مناسبات رانت نفتي گريبان فرآيندهاي تصميم گيري 
ما را گرفته اين اس��ت كه اگر ما اگر ارز ري��ال در اختيار 
داشته باشيم همه چيز قابل انجام است. تجربه اي كه ما 
در دوران سي و چندساله اجراي برنامه شكست خورده 
تعديل ساختاري داشته ايم در همين كادر قابل تفسير 
است. با وجود اينكه از ناحيه اين برنامه ضربه هاي بزرگي 
خورده ايم. ذخيره دانايي بشر مي گويد وفور ارز و ريال نه 
تنها به تنهايي كارگشا نيست بلكه مي تواند بحران هاي 
بزرگتري براي كشور ما ايجاد كند. همين االن كه هنوز 
يك دالر به ما اضافه نشده و ماجراي توافق ايران و غرب به 
سرانجام نرسيده بالفاصله مافياهاي پشتيبان واردات چه 
بساطي راه انداخته اند. مسووالن قوه مجريه از گشايش 
واردات محوري به ويژه در صنعت خودرو سخن به ميان 
مي آورند. همين اتفاق در س��ال هاي 94 تا 96 رخ داد و 
كشور را به امواج شديدي از فساد و وابستگي هاي ذلت بار 
به دني��اي خارج روبرو كرد. ما اگر اينها را جدي نگيريم و 
درباره آن چاره انديشي نكنيم، نمي توانيم از دورهاي باطل 

توسعه نيافتگي خارج شويم.

  ساالنه 16 تن در هكتار فرسايش خاك داريم
 اين سازه دهني در حوزه آب نيز اين گونه تصور مي كند كه 
ما مي توانيم براي آب برنامه ريزي كنيم بدون آنكه در حوزه 
ادامه در صفحه 8 خاك برنامه اي داشته باشيم.   

امير توپچي پور 

 تاييد اختالل و كندي اينترنت 
از كاربران عادي و كارشناسان تا دولتمردان

 2 ديدگاه متناقض درباره رانش جاده چالوس
چه استدالل هايي دارند؟

طرح جديد دولت براي كاهش وابستگي

 اينترنت 
كند و كندتر مي شود

صفحه 6     صفحه 5    

صفحه 7    

سرايت فرونشست 
بيابان هاي مركزي به »شمال«

 سود پول  نفت 
بر سر سفره مردم!

گزارش بانك مركزي از شاخص هاي 
كالن اقتصاد ايران در 9 ماهه اول 1400 

منتشر  شد

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

توليد ناخالص داخلي كشور با احتساب نفت و بدون 
احتساب نفت در 9ماهه سال جاري به قيمت هاي 
ثابت سال 1395 نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
به ترتيب از افزايش 4.1 و 3.4 درصدي برخوردار بوده 
است. بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي 
اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي به قيمت 
پايه )و به قيمت هاي ثابت سال 1395( در سه ماهه 
صفحه 3 را بخوانيد سوم سال 1400 به رقم...  

در شرايطي كه س��ند تحول دولت مردمي، واگذاري 
ش��ركت هاي فرهنگي-ورزش��ي را در قالب پيمان 
مديريت تعيين ك��رده اما نوع واگذاري دو باش��گاه 
استقالل و پرسپوليس نش��ان مي دهد كه اين اتفاق 
برخالف س��ند اس��ت. البته ب��ه عقيده بس��ياري از 
كارشناسان اين عرضه منطقي نيست و صورت مالي 
نامناسبي دارد. سند تحول دولت مردمي از سوي دولت 
صفحه 4 را بخوانيد سيزدهم در هشت اسفندماه ...  

 رشد اقتصاد
 با نفت 4.1 

 و بدون 
نفت 3.4 درصد

 چرا يي 
شكست پذيره نويسي 

سرخابي ها  

با گفته ها و نوشته هايي از:
احمد مسجد جامعي ،  سعيد ليالز ،  احسان شريعتي

  محسن هاشمي،   ابراهيم گلستان، عباس عبدي
   سعيد مدني، فائزه هاشمي،ناصر فكوهي
  مصطفي هاشمي طبا، مقصود فراستخواه

 مراد ثقفي، علي ماجدي و ... 
 مروري بر جرايد  

عصر قاجار و پهلوي

سال آوارگي
فرار از كرونا ، جنگ و تحريم

سالنامه نوروز 1401

منتشر شد



با وجود وقفه چند روزه اي ك��ه در مذاكرات وين به وجود 
آمده و الاقل هنوز مشخص نيست كه دو طرف چه زماني 
مذاك��رات خود را براي احياي برجام از س��ر مي گيرند اما 
گمانه زني ها حاك��ي از كاهش اختالفات مي��ان ايران و 
امريكاست و در صورتي كه چند مساله باقي مانده نيز برطرف 
شود، مي توان انتظار داشت كه تحريم هاي هسته اي عليه 

ايران يك بار ديگر لغو شوند.
در ش��رايطي كه در هفته گذشته به نظر مي رسيد توافق 
دوباره نزديك شده و امكان ورود به نگارش متن وجود دارد 
اما مذاكرات هسته اي نيز مانند بسياري از مسائل ديگر در 
روزهاي گذشته به جنگ روسيه و اوكراين گره خورد. پس 
از حمله پوتين به همسايه غربي روسيه، كشورهاي غربي 
و امريكا تحريم هاي گس��ترده اي را عليه اقتصاد روسيه 
وضع كردند و بعيد است در كوتاه مدت شرايط براي كنار 
زدن اين تحريم ها به وجود بيايد. روس ها پس از اين اتفاق 
شرطي جديد را در مذاكرات هسته اي وارد كردند و از امريكا 
خواستند تضمين بدهد كه تحريم ها عليه روسيه، اختاللي 
در استفاده روس ها از برجام وارد نكند. موضوعي كه به نظر 
به چالشي جديد در مذاكرات بدل شده و حتي امريكا تهديد 

كرده كه به مذاكره بدون روسيه نيز فكر مي كند.
با اين وجود آنطور كه از شواهد پيداست همچنان شانس 
زيادي براي رسيدن به توافقي تازه در قالب برجام به وجود 
آمده و از اين رو دولت مي تواند اميدوار باش��د كه در سال 
آينده از منابع درآمدي نفتي بهره مند ش��ود. با اين وجود 
همچنان يك س��وال مهم باقي مانده و آن اين است كه با 
توجه به تالش هاي صورت گرفته در سال هاي اخير براي 
كاهش وابستگي به پول نفت در اقتصاد ايران، اگر بنا باشد 
بار ديگر پول نفت مستقيما وارد هزينه هاي جاري شود، چه 
مشكالت جديدي براي اقتصاد كشور به وجود خواهد آمد.

در چنين ش��رايطي دو ت��ن از مقامات اقتص��ادي دولت 
س��يزدهم اعالم كرده اند كه براي پ��ول نفت برنامه هاي 
محدود كننده اي مطرح شده كه در صورت اجرايي شدن، 
مي تواند بخشي از مشكالت سال هاي گذشته را برطرف 
كند. محس��ن رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور  از 
ممنوعيت ارايه پول نفت به بانك مركزي گفته است. رضايي 
تأكيد كرد: دولت اموال وسيعي دارد كه پول آن مانده است 
و با طرح هاي نيمه تمام در كش��ور، دارايي هاي غيرمولد و 
هزينه هاي سنگين نمي توان ادامه داد. دالرهاي نفتي را 
نبايد به بانك مركزي مي دادند كه در اين بودجه جلوي اين 
كار را گرفتيم و گفتيم وزارت نفت حق ندارد دالرهاي نفتي 

را به بانك مركزي بدهد.
معاون رييس جمهوري با اشاره به اينكه محروميت زدايي و 
از بين بردن فقر مطلق و برقراري عدالت، برنامه اصالحاتي 
است كه به دنبال آن هستيم تا آن را به صورت جدي انجام 
دهيم، تصريح كرد: ما براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور 
بايد به سمت صنعت سازي برويم. منظور ما ايجاد محصول 
صنعتي، كارگاه صنعتي يا كارخانه نيست، بلكه براي مثال، 
صنعت گردشگري و سالمت هم از اين دسته موارد هستند.

وي تأكيد كرد: م��ا بدون تحول ج��دي و قيام اقتصادي 
سفت و سخت نمي توانيم اتفاقات مثبت رقم بزنيم. الزم 
اس��ت بس��ترهاي الزم را فراهم كنيم.معاون اقتصادي 
رييس جمهور با بيان اينكه راه تج��ارت در ايران را بايد باز 
كنيم گفت: تجارت بسيار براي ما مهم است. در حوادثي 
كه در اين اطراف براي ما اتفاق مي افتد - مثل افغانستان 
كه االن آمدند به س��مت ما، مثل روسيه و اوكراين - چون 
ايران چهارراه است و اگر پيشرفتي در اطراف ايران باشد، 
مي توانيم منافعش را ببريم و جنگ ه��م در اطراف ايران 
باش��د ما مي توانيم منافعش را از طريق تج��ارت ببريم.

رضايي با بيان اينكه ما بايد تحول اساس��ي در اقتصاد به 
وج��ود آوريم كه در فرهنگ و زندگي جامعه تحول ايجاد 
كند، يادآور ش��د: دولت، اصالحات اقتصادي را از تجارت 
آغاز كرده اس��ت؛ چون اولين مزيت ايران از تجارت است. 
اصالح��ات را اول از مقررات تهاتر را ش��روع كرده ايم و به 
سمت حمل يكسره در بندرها رفته ايم. همچنين دنبال 
ايجاد برندينگ در دنيا هستيم، بنابراين زنجيره تجارت از 
ابتدا تا انتها بايد اصالح شود. وي با بيان اينكه كارآفرينان 
بايد به دولت كمك كنند تا گره هاي تجاري باز شود، گفت: 
دولت طبق اصل ۴۴ نمي تواند شركت درست كند و فقط 
نقش حمايتي بايد داشته باشد. ما شروع به اصالح ساختار 
بودجه كرده ايم و از ورود پول هاي بي پشتوانه به نقدينگي 
جلوگيري مي كنيم.معاون رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 

ثروت اصلي دست كارآفرينان كشور است و دولت بسترساز 
و هدايت كننده اصالحات اقتصادي كشور است، گفت: بايد 
از سمت بنگاه سازي يه سمت صنعت سازي برويم، چون در 
ايران صنعت نداريم و بدون صنعت نمي توانيم جهش هاي 
بزرگ را تجربه كنيم.مهدي غضنفري،  رييس هيات عامل 
صندوق توسعه ملي نيز از طرحي جديد خبر داده كه در 
چارچوب آن، دولت به جاي آنكه از پول نفت مس��تقيما 
استفاده كند، مي تواند از س��ود اين پول بهره ببرد. وي از 
پيشنهادي در هيات عامل صندوق توسعه ملي براي تغيير 
وضعيت موجود و تغيير نگرش به منابع حاصل ازفروش 
نفت به عنوان يك ثروت ملي خبر داد و با اش��اره به اينكه 
امكان تامين بخش��ي از بودجه ساالنه دولت از محل سود 
فعاليت هاي صندوق در صورت ايجاد س��ازوكار و اصالح 
مقررات آن، فراهم مي ش��ود گفت كه طبق پيشنهاد ما، 
دولت از محل منابع ورودي و درواقع اصل سرمايه صندوق 
اس��تفاده نكرده و به تدريج از س��ود حاصل از فعاليت ها و 
سرمايه گذاري هاي حاصل از منابع نفتي توسط صندوق 
توسعه ملي براي تامين بودجه اس��تفاده خواهد كرد، به 
عبارتي دولت منابع نفتي را در اختيار صندوق قرار مي دهد 
و معادل بودجه اي كه ساالنه از محل نفت تامين مي كند، 
از سود سرمايه گذاري آن دريافت خواهد كرد.غضنفري 
دراين رابطه توضيح بيش��تري ارايه ك��رد و افزود: فرآيند 
حذف منابع نفتي از بودجه به صورت تدريجي پيش خواهد 

رفت؛ به طوري كه در يك پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعيين 
ساز و كارهاي مناسب به طور كامل استفاده دولت از اصل 
درآمدها و منابع حاص��ل از فروش نفت و فرآورده هاي آن 
قطع شده و وارد صندوق توسعه ملي مي شود و در مقابل 
اين صندوق است كه از محل سرمايه گذاري خود، معادل 
بودجه نفتي دولت را تامين خواهد كرد. اگر طي اين سال ها 
اين اتفاق افتاده بود، اكنون حدود ۱۰۰ ميليارد دالرسرمايه 
در صندوق توسعه ملي قرار داشت و مي توانست به راحتي 
حداقل ۲۰ ميليارد دالر ساالنه از سود خود به دولت بدهد، 
اما اكنون حدود ۶۰ ميليارد دالر معادل ۶۰ درصد سرمايه 
صندوق را دولت ها برده اند و اصل سرمايه از بين رفته است.

وي درمورد تفاوت آنچه كه اكنون در جريان است با روندي 
كه پيشنهاد صندوق توس��عه ملي تغيير مي كند، افزود: 
اكنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پايان 
سال تمام مي ش��ود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمايه از 
بين رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جديد، درآمد ساالنه 
نفت در صندوق حفظ و نگهداري شده و فقط سود آن خرج 
مي شود، به عبارتي اصل سرمايه براي نسل هاي بعد حفظ 
مي شود.به اين ترتيب به نظر مي رس��د مسووالن دولت 
سيزدهم الاقل در ذهنيت به اين جمع بندي رسيده اند كه 
نبايد پول حاصل از فروش نفت را مستقيما به بودجه جاري 
تزريق كرد اما اينكه در عمل تا چه حد امكان عمل به وعده ها 

وجود داشته باشد، خود موضوعي جداست. 
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نه عراق را هدف گرفتيم نه امريكا را
سفير كشورمان در عراق در اظهاراتي به حمله موشكي 
اخير ايران به مركز راهبردي رژيم صهيونيس��تي در 
اربيل پرداخت. به گزارش شفق نيوز، ايرج مسجدي، 
س��فير جمهوري اس��المي اي��ران در ع��راق در يك 
سخنراني در مراسمي كه امروز در كربال برگزار شده 
بود گفت: حمله موشكي سپاه در اربيل حاكميت عراق 
را هدف نگرفت بلكه پايگاه جاسوسي موساد در آنجا 
را هدف قرار داد.وي تاكيد كرد: امريكايي ها پايگاهي 
براي صهيونيست ها در اقليم كردستان عراق تاسيس 
كردند تا از آن به عنوان مقري براي انجام عمليات عليه 
امنيت جمهوري اسالمي ايران استفاده كنند. ايران به 
هيچ وجه بر سر امنيت خود معامله نمي كند و ما پيش 
از اين بارها به مس��ووالن اقليم كردستان هشدار داده 
بوديم اما متاس��فانه اين پايگاه عملياتي عليه امنيت 
ما انجام داد بنابراين جمهوري اس��المي ايران به اين 
اقدام پاسخ داد.مسجدي خاطرنشان كرد: اين اقدام نه 
حاكميت عراق را هدف قرار داد و نه اهانت به دولت و 
ملت اين كشور بود، ما از همين ابتدا از شما مي خواهيم 
كه براي تحركات ش��رورانه رژيم صهيونيس��تي در 
منطقه حد ومرز قرار دهيد و از تكرار چنين اقداماتي 
جلوگيري كنيد.سفير كشورمان در بغداد همچنين 
گفت: حمله موشكي سپاه به اربيل امريكايي ها را نيز 
مورد هدف قرار نداد، ايران و امريكا ۴۰ سال است كه 
با يكديگر درگيري دارند اما اين عمليات هيچ ارتباطي 
با امريكايي ها و س��فارت و كنس��ولگري آنها در عراق 
ندارد.در پي حمله موش��كي ايران به مركز راهبردي 
رژيم صهيونيستي در اربيل، وزارت خارجه عراق ايرج 
مسجدي، سفير جمهوري اسالمي ايران در بغداد را، 
فرا خواند و يادداشت اعتراضي به وي تحويل داد.پيش 
از اين وزارت خارجه عراق با انتشار بيانيه اي در سايت 
رس��مي خود اعالم كرد كه اين وزارت حمله موشكي 
به استان اربيل در كردستان عراق را محكوم مي كند. 
وزارت خارج��ه عراق مدعي ش��د ك��ه در اين حمله 

موشكي مناطق مسكوني هدف قرار گرفته اند.

عربستان پاسخگو باشد
دبير ستاد حقوق بشر گفت: عربستان بايد در خصوص 
اعدام هاي اخير در رابطه ب��ا اينكه كه اين افراد با چه 
جرايمي به حكم اعدام محكوم شده اند، پاسخگو باشد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني ستاد حقوق بشر، كاظم 
غريب آبادي، دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي 
ايران و معاون امور بين الملل قوه قضاييه با اش��اره به 
اعدام ۸۱ نفر در عربستان سعودي، اظهار كرد: اقدام 
مقامات عربستاني در اعدام ۸۱ نفر كه ۴۱ نفر از آنها 
از شيعيان بودند، از زواياي مختلف قابل بررسي است.

وي با طرح اين سوال كه چگونه و در چه نظام و فرآيند 
قضايي اين افراد محاكمه شده و حكم اعدام دريافت 
كرده اند؟ افزود: امكان دارد در فهرست اعدام عربستان 
برخي از افراد حضور داشته باشند كه از منظر قوانين 
آنها مجرم باشند، اما با توجه به گروه بندي هاي افراد 
كه در رسانه ها مشاهده شد، تقريبا نشان مي دهد كه 
وجه مقابله عقيدتي و ايدئولوژيك افراد در احكام هايي 
كه گرفته اند، بسيار گسترده و باالست و اين يك زنگ 
خطري است كه بايد توسط كشورهاي ديگر محكوم 
شود.دبير ستاد حقوق بش��ر افزود: عربستان بايد در 
رابطه با اينكه كه اين افراد با چه جرايمي به حكم اعدام 
محكوم شده اند، پاسخگو باشد.وي با طرح اين سوال 
كه آيا افرادي كه اعدام شده اند آنگونه كه عربستان ادعا 
مي كند در راستاي قوانين كيفري عربستان مرتكب 
جرم ش��ده اند؟ يا محاكمه سياسي تلقي مي شود و 
زنداني هاي عقيدتي بوده اند، عن��وان كرد: اين اقدام 
عربس��تان قابل بررس��ي اس��ت.غريب آبادي گفت: 
سازوكارهاي حقوق بشري و بين المللي سكوت اختيار 
كرده اند در حالي كه اين كش��ورها گاهي اوقات براي 
يك حكم قضايي كه در ايران صادر مي شود داد حقوق 
بشري سر مي دهند، اما جاي سوال است كه چگونه 

در مقابل اعدام ۸۱ نفر سكوت كرده اند.

مدعيان چرا ساكتند؟
يادگار امام جنايت اخير دولت عربس��تان س��عودي 
در اعدام ۸۱ نفر از ش��هروندان اين كش��ور را محكوم 
كرد.به گزارش جماران، حجت االسالم والمسلمين 
سيدحسن خميني در آغاز درس خارج فقه خود با اشاره 
به »جنايت هولناك« اخير دولت عربستان نسبت به 
جمعي از مسلمانان عربستان و از جمله شيعيان قطيف 
و احس��اء، اظهار كرد: بي ترديد اصل اين عمل مذموم 
اس��ت و هر آزاده اي در جه��ان آن را محكوم مي كند. 
اينكه در يك كش��ور اسالمي، عده اي كه در ميان آنها 
كودك هم بوده اس��ت، به س��بب مبارزات سياسي با 
فجيع ترين و شديدترين وضع مورد تنبيه و توهين قرار 
بگيرند و سرانجام به شهادت برسند، كاري بسيار زشت و 
غيرقابل قبول است.وي با اشاره به اينكه تاريخ شيعيان 
و آزاديخواهان در عربستان بسيار دردآور است، افزود: 
يك حكومت خاندان ساالر و به تعبير امام »لعنت اهلل 
عليهم«، از تمام قواعد مردمس��االري و آزادي خود را 
تهي و بري كرده اند و به يك نظام س��لطنتي مطلقه 
برگشته اند كه رأي مردم در آن هيچ اثري ندارد و اساسا 
مردم هيچ نقشي در سياست و زندگي خودشان ندارند؛ 
اين نظام يك نظام بدوي است كه با درآمدهاي مفت 
نفتي در حال كار است. سيد حسن خميني با اشاره به 
تناقض ميان ادع��اي آزاديخواهي قدرت هاي غربي و 
بي تفاوتي آنها نسبت به جنايات دولت عربستان، قطعه 
قطعه كردن روزنامه نگار عربستاني در سال هاي قبل 
توسط حكام سعودي را يادآور شد و تصريح كرد: اگر 
اين اتفاق در هر جاي ديگري از دنيا رخ مي داد حتما به 
محكوميت هاي جدي مي انجاميد. وي ادامه داد: گويي 
در دنيا دفاع از ارزش ها را مي توان با پول از بين برد؛ چرا 
كه وقتي كار به عربستان مي رسد همه چشم ها بسته و 
ذهن ها شسته مي شود، اما در مورد جاهاي ديگر فرياد 
»واويال« سرداده مي شود؛ و اين رفتار مصداق »كِلمُة 
حقٍّ يراُد بِها اْلباِطُل« است. اين مدعياني كه هميشه 

فرياد مي زنند، چرا در جاي ديگر ساكتند؟! 

نحوه رسيدگي به
اظهارنامه هاي مالياتي اعالم شد

س��ازمان امور مالياتي در اطالعيه اي نحوه رسيدگي به 
اظهارنامه مالياتي اش��خاص حقوقي و حقيقي را اعالم 
كرد.سازمان امور مالياتي در اطالعيه اي نحوه رسيدگي 
به اظهارنامه هاي مالياتي اش��خاص حقوقي و حقيقي 
اعالم كرد: بر اس��اس مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون ماليات هاي 
مستقيم؛ درآمد مش��مول ماليات اشخاص حقيقي و 
حقوقي كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند، 
به استناد اظهارنامه مالياتي كه با رعايت قوانين و مقررات 
مربوط تنظيم و ارايه شده و بر اساس اطالعات موجود در 
پايگاه هاي اطالعاتي سازمان امور مالياتي كشور مورد 
تاييد قرار گرفته باشد، تعيين خواهد شد. سازمان امور 
مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه هاي مالياتي دريافتي 
را بدون حسابرسي؛ قبول و صرفًا تعدادي از آنها را كه بر 
اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده يا به طور نمونه 
انتخاب مي  نمايد، مورد رسيدگي قرار دهد.در اين مورد 
توجه به نكات ذيل ضروري است: چنانچه مؤديان از ارايه 
اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات 
خودداري كنند، س��ازمان امور مالياتي نسبت به تهيه 
اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت يا اطالعات 
اقتصادي مؤديان در پايگاه اطالعاتي مربوط )اطالعات 
فروش و درآمدها، هزينه ها، معافيت ها و ...( اقدام و ماليات 
متعلق را با صدور برگ تشخيص ماليات، مطالبه مي كند.

ارايه نكردن ترازنامه يا حساب سود و زيان يا صورت درآمد 
و هزينه يا خالصه درآم��د و هزينه به همراه اظهارنامه 
مالياتي ي��ا ابراز مبلغ صفر در تمام��ي بخش ها و اقالم 
درآمدي و هزينه اي صورت هاي مالي مذكور، به منزله 
تسليم اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات تلقي نمي شود.

براي صاحبان مشاغلي كه نسبت به تكميل و ارسال فرم 
مربوط به تعيين مالي��ات مقطوع )موضوع تبصره ماده 
)۱۰۰( قانون ماليات  هاي مستقيم( اقدام كرده اند ليكن بر 
اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهيالت اين 
مقررات نيستند، اظهارنامه برآوردي تهيه و ماليات مربوط 
مطالبه خواهد شد.چنانچه مؤديان مالياتي نسبت به برگ 
تشخيص صادره به موجب اظهارنامه برآوردي، معترض 
باشند، مي  بايست همزمان با تسليم اعتراض خود، مطابق 
با مقررات نس��بت به ارايه اظهارنامه مالياتي منطبق با 
فعاليت اقتصادي واقعي خود به اداره امور مالياتي مربوط 
اقدام كنند. در غير اين صورت، اعتراض ايشان در مراجع 
مختلف حل اختالف مالياتي قابل رسيدگي نخواهد بود.

اليحه دو فوريتي
براي اموال تمليكي

وزير اقتصاد و دارايي ب��ا بيان اينكه اليحه دو فوريتي 
براي كاهش مشكالت اموال تمليكي به مجلس ارسال 
شده است، گفت: بايد جريان ورودي و خروجي كاالها 
كنترل شود و زمان ماندگاري كاال در انبارهاي سازمان 
اموال تمليكي به حداقل برسد.به گزارش تسنيم، سيد 
احسان خاندوزي در نشست سراسري مديران سازمان 
جم��ع آوري و فروش اموال تمليكي گفت: س��ازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليك��ي در تعامل ويژه و 
خاصي با ساير دستگاه ها مي تواند ايفاي نقش كند و 
مي تواند بسيار بهتر از گذشته عمل كند. در ماه هاي 
اخير نيز تالش هاي خوبي در زمينه انبارها و اقدامات 
اجرايي صورت گرفته است.وي افزود: البته سقف هايي 
نيز وج��ود دارد كه اگر دس��تگاه هاي ديگر همكاري 
الزم را نداش��ته باشند ش��اهد بالتكليفي بلندمدت 
كاالها خواهيم بود. اميدوار هس��تيم با رويكرد جديد 
كه در دولت و ق��وه قضاييه وجود دارد، بر چالش عدم 
همكاري ها فائق ش��ويم. پرونده هاي سازمان در اين 
مدت به ش��دت افزايش يافته است كه تعيين تكليف 
آنها نيازمند همكاري بين دستگاهي است.وزير اقتصاد 
گفت: يك اليحه دو فوريتي براي كاهش مشكالت اين 
حوزه به مجلس ارسال شده است كه اميدوار هستيم 
پس از اتمام بررس��ي بودجه در مجلس به س��رعت 
رسيدگي شود.وي ادامه داد: با وجود همه تالش هاي 
ص��ورت گرفته هنوز به نقطه مطلوب نرس��يده ايم و 
بايد بيش از اين جريان ورود و خروج كاال به س��ازمان 
اموال تمليك��ي را مديريت كنيم. موضوع انبارداري و 
ظاهر آن در درجه دوم است و مهم تر از اين مساله اين 
است كه ورودي كاالها كنترل شود. جهت گيري بايد 
به س��مت كنترل جريان ورود و خروج صورت بگيرد 
نه افزاي��ش انبارها.خاندوزي تاكيد كرد: در مس��اله 
ارتباطات سامانه اي نيز ما بايد در يك مهلت مشخص 
تمامي اقدام��ات و ارتباطات را به صورت برخط انجام 
دهيم و حداقل در چارچوب انبارها و اس��تان ها مهم 
اين كار بايد به اتمام برسد تا شاهد ثمرات آن باشيم. در 
مواردي نيز كه نياز به عرضه و فروش وجود دارد بايد از 
اين سامانه ها استفاده شود. قطعا فروش سامانه  اي بايد 
گسترش پيدا كند و دستگاه هاي نظارتي نيز بايد در 
اين خصوص همكاري كنند.وزير اقتصاد اظهار كرد: 
با وجود اينكه در سال هاي گذشته وضعيت بدتر بود 
اما حساس��يت روي اين موضوع وجود نداشت. بايد از 
اين توجه براي حل مشكالت حداكثر استفاده را كرد 
و اگر اين ديدگاه وجود داشته باشد تقابل دستگاه ها 
به تعامل تبديل خواهد شد.رشد ۴۳ درصدي تعيين 
تكليف پرونده هاي متروكه نسبت به مدت مشابه سال 
جاري/تمامي كاالها تا ابتداي سال آينده كد دار خواهند 
شداجتهادي رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي با بيان اينكه پس از سفر مهر ماه رييس جمهور 
به گمرك بوشهر، كاالها به سرعت تعيين تكليف شده 
است و رونمايي از طرح اصالح ساختار سازمان امروز 
رونمايي خواهد شد، گفت: در اين مدت اقدامات زيادي 
در خصوص رفع موانع تعيين تكليف و تخليه انبارها 
)حراج الكترونيك، تش��كيل كارگروه مشترك با قوه 
قضاييه، تهيه پيش نوي��س مصوبه هيات دولت براي 
تعيين تكليف خودروهاي رس��وبي، احصا كاالهاي 
قاچاق و روسبي( و اصالح ساختار سازمان )ساماندهي 
انبارها، افزايش فروش با استفاده از سامانه ها( صورت 
گرفته است.وي در خصوص ارتباط سامانه ها گفت: با 
توجه به تاكيدات صورت گرفته اتصال كامل با سامانه 

تعزيرات و گمرك انجام شده است. 

طرحجديددولتبرايكاهشوابستگي

سخنگويوزارتخارجه:رييسجمهورمطرحكرد

سود پول  نفت بر سر سفره مردم!

هنوزبهنقطهاعالمتوافقنرسيدهايممحكوميتسكوتمدعياندراعدامبيگناهان

رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت توجه شايسته به مسائل 
و موضوعات مربوط به جوانان و خارج شدن بخش جوانان 
از س��ايه بخش ورزش در وزارتخانه مربوطه اظهار داشت: 
ترجيح دولت اين است كه بدون ايجاد ساختار جديد، ساز 
و كاري چابك و كارآمد مثل »سازمان ملي جوانان« فعال 
شود كه مسائل و نيازهاي جوانان را در عرصه هاي مختلف 
پيگيري كند.آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي 
عالي جوانان با تبريك سالروز والدت حضرت علي اكبر)ع( 
و روز ج��وان گفت: نامگذاري اين مناس��بت به عنوان روز 
جوان انتخاب و اقدام بسيار شايسته اي بوده است چرا كه 
حضرت علي اكبر)ع( بهترين الگ��و براي جوانان در زمينه 
بصيرت، ايمان، روحيه ايس��تادگي، واليتمداري و دفاع از 
حريم دين و ارزش هاي الهي است.رييس جمهور با تشكر 
از دست اندركاران برگزاري اين جلسه افزود: وزارت ورزش و 
جوانان در حوزه جوانان نيز ماموريت هاي بسيار مهمي دارد 
كه متاسفانه مسائل مربوط به ورزش تا حدود زيادي بر اين 
بخش سايه انداخته است. رييسي با اشاره به اينكه مسائل 
مربوط به جوانان طيف وسيعي از حوزه ها از اشتغال، مسكن، 
ازدواج تا دانش افزايي، مهارت آموزي و ورزش براي سالمت 
جسمي را شامل مي شود، اظهار داشت: شناسايي و بالفعل 
كردن استعدادهاي جوانان در مسير توانمندسازي آنان، 
س��امان دادن ارتباط جوانان با سطوح مختلف حكمراني 
و حمايت و هدايت جوانان در مسير نقش آفريني سازنده 
اجتماعي نيز از جمله ديگر مسائل مربوط به اين بخش از 
جمعيت كشور است كه بايد به شكل مناسبي سامان داده 
شود.رييس جمهور تصريح كرد: بايد يك ساختار چابك و 
كارآمد، با لحاظ ماموريت هاي تعريف شده براي تامين نيازها 
و تحقق مطالبات جوانان ايجاد شود تا به شكلي واقعي و نه 
شعاري و نمايشي پيگير مسائل جوانان باشد؛ ساختاري كه 

بتواند ماموريت هاي مختلف تعريف شده در ساحت هاي 
متنوع را پيگيري كند.رييسي خاطرنشان كرد: ترجيح دولت 
بر اين است كه اين ساز و كار، بدون ايجاد يك ساختار جديد 
كه نياز به فرآيند قانون گذاري دارد، با تدوين آيين نامه ها 
و دس��تورالعمل هاي الزم در دولت در كوتاه ترين زمان به 
سرانجام برسد. فعال كردن س��ازمان ملي جوانان يكي از 
بهترين گزينه ها براي تحقق اين هدف است.رييس جمهور 
همچنين از پيشنهاد تشكيل شوراي مشورتي جوانان در 
سطوح مختلف نهادها و دستگاه ها استقبال كرد و گفت: 
ايجاد يك باش��گاه حكمراني مديران جوان مومن انقالبي 
مي تواند محملي براي همفكري و هم افزايي جوانان باانگيزه 
و خالق در راستاي كمك فكري به مديران باشد. تشكيل 
اين شورا و باشگاه مي تواند بهترين راهكار براي سامان دادن 
ارتب��اط جوانان و به ويژه جوانان مومن انقالبي با س��طوح 
مختلف حاكميت باشد.رييسي با بيان اينكه هيچگاه از طرف 
مشورت قرار دادن جوانان زيان نكرده ايم، بلكه شهامت و 
شجاعت آنان ايده هاي خالقانه و كارگشايي نيز در اختيار ما 
قرار داده است، تصريح كرد: امام راحل و مقام معظم رهبري 
بهترين الگوها در زمينه بهره گيري از ظرفيت هاي جوانان 
كشور هستند و همه مسووالن بايد از ايشان در اين زمينه 
پيروي كنند.رييس جمهور همچنين درخصوص اعدام  
بي گناهان خاطرنشان كرد: اعمال استانداردهاي دوگانه 
كشورهاي غربي و استفاده ابزاري از مفهوم حقوق انسان، 
و همچنين سكوت و بي عملي كشورهاي مدعي حقوق 
بشر به اينگونه اقدامات، محكوم است و نشانه اي از دورويي 
اين كشورها در بهره برداري سياسي از مفهوم حقوق بشر 
براي مطامع سياسي خود و عليه دولت هاي مستقل است.

رييسي افزود: سازمان هاي بين المللي و رسانه هاي آزاد و 
نهادهاي ذيربط بايد سكوت خود را بشكنند.

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان با بيان اينكه وزير 
امور خارجه سه شنبه به روسيه سفر مي كند درباره  روند 
مذاكرات وين گفت: ما اگر در نقطه توافق قرار بگيريم 
به تمام ملت ايران با صداي بلند اعالم مي كنيم مسائل 
باقي مانده بي��ن ما و امريكا در جري��ان اين مذاكرات 
نيازمند تصميمات سياسي واشنگتن است. هنوز اين 
تصميمات به ما اعالم نش��ده و اگر اعالم شود به وين 
برمي گرديم. س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در 
پاس��خ به سوالي در ارتباط با علت سفر وزير خارجه به 
مسكو نيز گفت: آقاي اميرعبداللهيان در اين سفر در 
مورد چند موضوع دوجانبه و همچنين تحوالت وين 
رايزني ها و گفت وگوهايي با مقامات مس��كو خواهند 
داش��ت. يكي ديگر از محورهاي رايزني ها در اين سفر 
تحوالت اوكراين اس��ت. ما همه بايد مسووالنه كمك 
كنيم كه اين جنگ به مناطق ديگر س��رريز نكند چرا 
كه اوراسيا ديگر تحمل جنگ و بحران ديگري را ندارد. 
خطيب زاده در پاس��خ به س��وال ديگري در ارتباط با 
مذاكرات وين و اينك��ه مقامات تهران تأكيد دارند كه 
زياده خواهي هاي جديد امريكا مانع حصول توافق شده 
اس��ت، تصريح كرد: آنچه كه در وين امروز با بازگشت 
هيات ها به پايتخت هاي خود انجام شده يك تنفس و 
توقف كوتاه است. برخي البته از لفظ بن بست و اتمام 
مذاكرات نام بردند كه من در اين ارتباط توضيح دادم. 
اين تنفسي اس��ت كه به درخواست هماهنگ كننده 
كميسيون مشترك برجام انجام شده است.خطيب زاده 
با بيان اينكه هيات هاي مذاكره كننده در حال حاضر 
در پايتخت هاي خود به س��ر مي برن��د، تصريح كرد: 
فرو كاس��تن آنچه در وين اتف��اق مي افتد به يك يا دو 
عامل، روشن كننده وضعيت نيس��ت.وي با تأكيد بر 

اينكه ما اكنون در نقطه اعالم توافق قرار نداريم آن هم 
به اين دليل كه برخي مس��ائل كليدي و محدود باقي 
مانده كه بايد در واش��نگتن تصميمات مربوط به آن 
اتخاذ ش��ود، افزود: به محض اتخاذ تصميمات الزم در 
واشنگتن در نقطه اي هس��تيم كه به وين برگرديم و 
توافق نهايي را صورت دهيم. اكنون منتظر ش��نيدن 
پاسخ امريكا هستيم. البته رايزني ها در سطوح مختلف 
ادامه دارد.وي در همين ارتباط تصريح كرد: وزير امور 
خارجه و وزراي خارجه ديگر كشورهايي كه در برجام 
حضور دارند مدام با يكديگر در تماس و رايزني هستند. 
مذاكره كنندگان ارشد نيز در تماس هستند. در ادامه 
اين رايزني ها فردا آقاي اميرعبداللهيان راهي مس��كو 
مي شوند و ان شاءاهلل اين رايزني ها ادامه خواهد داشت.

خطيب زاده گفت: من به ش��ما و ملت عزيز ايران اين 
نكته را مج��ددا تأكيد مي كنم آنچه كه براي ما در اين 
مس��ير چراغ راهنما و چارچوب حركت است، تحقق 
منافع قطعي ملت ايران است و اين منافع قطعي است 
كه چارچوب هاي مذاكرات و توافق نهايي را مشخص 
مي كند.سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه به نظر وي چه زماني هيات ها 
بار ديگر به وين بازخواهند گشت و آيا تاريخي براي 
بازگشت هيات ها جهت ادامه رايزني ها مشخص شده 
است، تصريح كرد: من االن نمي توانم تاريخي براي 
بازگشت هيات ها به وين بگويم چرا كه تاريخ را آقاي 
بورل و مورا اعالم مي كنند.خطيب زاده گفت: ما اين 
آمادگي را داريم كه اگر همين امروز امريكا به مباحث 
باقي مانده در اين مذاكرات پاس��خ دهد فردا به وين 
برگرديم.وي تصريح كرد: برداشت و پيش بيني من 

اين است كه اين توقف طوالني نخواهد بود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
توليد ناخالص داخلي كشور با احتساب نفت و بدون احتساب 
نفت در ۹ماهه سال جاري به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از افزايش ۴.۱ و ۳.۴ 
درصدي برخوردار بوده است. بر اساس محاسبات مقدماتي 
اداره حساب هاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پايه )و به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵( در سه ماهه 
سوم سال ۱۴00 به رقم ۳۵۱0.2 هزار ميليارد ريال رسيد كه 
نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.7درصدي را نشان 
مي دهد، همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور 
معادل ۵.8 درصد بوده اس��ت. رشد عملكرد توليد ناخالص 
داخلي در سه ماهه سوم سال جاري حاصل تحقق رشد مثبت 
ارزش اف��زوده گروه هاي »خدم��ات«، »صنايع و معادن« و 
»نفت« به ترتيب معادل 8.۱، ۳.8 و ۵.۴ درصد نسبت به دوره 
مشابه سال قبل بوده است؛ با وجود اين، گروه  »كشاورزي« در 
فصل سوم سال جاري با كاهش عملكردي معادل 2.۵ درصد 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده  است، بر اين 
اساس و در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور با 
احتس��اب نفت و بدون احتس��اب نفت به قيمت هاي ثابت 
سال ۱۳۹۵ در ۹ماهه سال ۱۴00 به ترتيب به ۱۱0۴۱.۴ و 
۱0088.7 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به دوره مشابه 
سال قبل به ترتيب از افزايش ۴.۱ و ۳.۴ درصدي برخوردار 
بوده است.رشد ارزش افزوده گروه هاي »خدمات«، »نفت«، 
»صنايع و معادن« و »كش��اورزي« در اي��ن دوره به ترتيب 
معادل 6.۵، ۱۱.7، 0.0 و 2.۱� درصد بود كه از سهمي معادل 
۳.۵، 0.۹، 0.0، و 0.۳� واحد درصد در رشد اقتصادي ۹ماهه 
سال جاري برخوردار بوده اند. رشد 6.۵درصدي ارزش افزوده 
گروه خدمات در ۹ماهه سال جاري عمدتًا متأثر از تحوالت 
زيربخش هاي »اطالعات و ارتباطات«، »بهداشت و مددكاري 
اجتماع��ي«، »حمل ونقل و انبارداري«، »عمده فروش��ي، 
خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري« و »اداره عمومي، 
دفاع و تأمين اجتماعي« بوده است به طوري كه زيربخش  
»اطالعات و ارتباطات« س��هم 0.6 واحد درصدي و س��اير 
گروه هاي فوق الذكر هريك سهم مساوي و معادل 0.۵ واحد 
درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي داشته اند.رشد مصرف 
بخش خصوصي كه نشان دهنده تمايل خانوار به مصرف و 
خريد و قدرت خريد مردم است در ۹ ماهه ۹۹ معادل ۱.6- 
درصد و منفي بوده كه در ۹ ماهه ۱۴00 مثبت ش��ده و ۳.۴ 
درصد اعالم شد. مصرف بخش دولتي نيز به ۳.۴ درصد رسيد 
كه در مدت مشابه سال قبل ۳.7 درصد بوده است. از سوي 
ديگر، رشد سرمايه گذاري كه يكي از مهم ترين شاخص هاي 
اقتصادي كالن كش��ور اس��ت از ۳ درصد در ۹ ماهه ۹۹ به 
۵.2- درصد در ۹ ماهه ۱۴00 رس��يده و بازهم منفي است. 
صادرات كاالها و خدمات نيز كه در سال قبل ۱۹.7- درصد 
بوده در سال ۱۴00 به ۵.۴ درصد رسيده و مثبت شده است. 
همچنين واردات كاال و خدمات از ۳2.7- درصد در ۹ماهه 
۹۹ به 2۵.۵ درصد در ۹ ماهه ۱۴00 رس��يده و مثبت شده 

است. هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار نيز كه در ۹ماهه 
۹۹ مع��ادل 0.۹ درصد بوده در ۹ ماه��ه ۱۴00 به ۵ درصد 
رسيده است. اگرچه روايت مركز آمار ايران و بانك مركزي از 
شاخص هاي اقتصاد كالن در ۹ ماهه ۱۴00 و ۹ ماهه ۱۳۹۹ 
تاحدودي متفاوت است اما هر دو نشان دهنده مثبت شدن 
شاخص هاي كالن اقتصادي از جمله رشد اقتصادي با نفت 
و بدون نفت است. البته در مورد رشد سرمايه گذاري تفاوت 
معناداري وجود دارد و بانك مركزي رش��د سرمايه گذاري 
۹ماهه ۱۴00 را منفي و مركز آمار ايران رشد سرمايه گذاري 
را مثبت گزارش كرده اند. بر اساس آخرين نتايج حساب هاي 
 )GDP( ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي
به قيمت ثابت س��ال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠٠ نشان از 
رش��د ٥.١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٨ 
درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال 
١٤٠٠ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال 
١٤٠٠ رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد منفي ٣.٩-، 
گروه صنايع و معادن ٧.١ درصد )شامل: استخراج نفت خام و 
گاز  طبيعي ١٣.٤، ساير معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژي ٥.١ 
و ساختمان ٦.٣ درصد( و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به 
نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.اين در حالي است كه 
توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار و قيمت ثابت سال ۱۳۹0 
از عدد 686 هزار و 68۱ ميليارد تومان در سال ۱۳۹0 به عدد 
708 هزار و ۳۴۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسيده و در 
كل اين ۹ سال تنها ۳.۱۵ درصد رشد كرده است كه ميانگين 
آن ساالنه 0.۳۵ درصد است يعني ميانگين رشد ساالنه كمتر 
از ۱ درصد بوده اس��ت. حال بايد ديد كه پس از رشد مثبت 
سال ۱۴00، كل دهه ۱۳۹0 چه عملكردي را نشان خواهد 
داد كه اين موضوع در آمارهاي كل سال ۱۴00 و احتماال در 

چند ماه آينده روشن خواهد شد.
اقتصاد ايران در سال ۱۴00 با جمعيت 8۵ ميليون نفري، و 
رشد جمعيت ۱.2۴ درصد، نرخ بيكاري 8.۹ درصد در پاييز 
۱۴00، نرخ تورم ۴۱.۴ درصد در بهمن ۱۴00، رشد اقتصادي 
۵.۱ درصد با نفت در ۹ ماهه اول و رشد ۳.8 درصد بدون نفت 
در ۹ ماهه اول همراه بوده است. با توجه به جمعيت حدود 8۵ 
ميليون نفر در كشور معادل 7۴ درصد در شهرها و مابقي در 
روستاها زندگي مي كنند. بعد خانوار ۳.۳ درصد اعالم شده 
است. ضريب جيني كه نشانه توزيع درآمد در جامعه است 
و نزديك به صفر بودن آن مطل��وب و نزديك به ۱ بودن آن 
نامطلوب است عدد 0.۴006 اعالم شده است. ضريب نفوذ 
اينترنت به عنوان يكي از شاخص هاي رفاهي جامعه معادل 
6۴ درصد اس��ت. نرخ مشاركت اقتصادي يعني افرادي كه 
عالقه مند به كار و جوياي كار هستند ۴0.۹ درصد است. بر 
اساس نرخ مشاركت حدود ۴۱ درصدي در پاييز ۱۴00 نرخ 
بيكاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر معادل 8.۹ درصد اعالم 
شده است. اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان 72.۵ سال 

و براي زنان 7۵.۵ سال اعالم شده است.
رشد اقتصادي در بخش كشاورزي ۳.۹- درصد، گروه صنايع 

و معادن 7.۱ درصد، صنايع و معادن بدون نفت ۴ درصد، نفت 
و گاز ۱۳.۴ درصد، معادن 2.۵- درصد، صنعت ۳.۴ درصد، 
آب و برق و گاز ۵.۱ درصد، ساختمان 6.۳ درصد، و خدمات 
۵.۱ درصد برآورد شده است توليد ناخالص داخلي به قيمت 
بازار ۵.۱ و تولي��د ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت بازار 
۳.8 درصد اعالم شده است. از سوي ديگر شاخص هاي مهم 
كالن اقتصادي مانند هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي 
كه نشانه قدرت خريد مردم است در ۹ ماهه اول ۱۴00 معادل 
۱۳ درصد و مصرف نهايي بخش دولتي ۵.۳ درصد اعالم شده 
است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يا رشد سرمايه گذاري 
۴.۹ درصد اعالم شده كه نسبت به رشد منفي سال ۱۳۹۹ 
نشانه بهبود رشد سرمايه گذاري پس از سال ها رشد منفي 
است. تشكيل سرمايه يا سرمايه گذاري در بخش ساختمان 
6.۳ درصد، سرمايه گذاري در ماشين آالت ۳.۵ درصد بوده 
است. صادرات كاال و خدمات نيز ۱۴.8 درصد رشد كرده است 
ميزان واردات كاال و خدمات نيز 0.۳ درصد اعالم شده است.

رشد اقتصادي به قيمت بازار در سا لهاي ۹۱، ۹۴، ۹7 و ۹8 
يعني در ۴ سال منفي بوده اما در سال ۱۴00 مثبت شده است.

رشد مصرف نهايي بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم در 
چهار سال  ۹۱، ۹۴، ۹7، ۹8 منفي اعالم شده است اما در سال 
۱۴00 مثبت شده است مصرف بخش دولتي نيز در سال هاي 
۹۱ و ۹8 منفي بوده اس��ت و سال ۱۴00 مثبت شده است. 
سرمايه گذاري تحت تاثير تحريم ها و رشد نرخ ارز و تورم 
و وضعيت ركود تورمي در كشور در ۵ سال ۹۱ و ۹2، ۹۴، 
۹7، ۹8 منفي بوده است اما در سه فصل پاياني سال ۹۹ و 
سال ۱۴00 مثبت شده است. سرمايه گذاري در ماشين 
آالت در ۵ سال  ۹۱، ۹۴، ۹7، ۹8، ۹۹ و منفي بوده است اما 
در سال ۱۴00 مثبت شده است. سرمايه گذاري در بخش 
ساختمان نيز در ۵ سال ۹۱ و ۹2، ۹۴، ۹6، ۹7، منفي بوده 

است و در سال ۱۴00 مثبت شده است.

    3.15 درصد رشد اقتصادي براي 9 سال
براين اس��اس بايد گفت كه از ۱0 س��ال دهه ۱۳۹0، رشد 
اقتصادي، مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري در ۴ سال 
منفي بوده است. توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار و قيمت 
ثابت سال ۱۳۹0 از عدد 686 هزار و 68۱ ميليارد تومان در 

سال ۱۳۹0 به عدد 708 هزار و ۳۴۵ ميليارد تومان در سال 
۱۳۹۹ رس��يده و در كل اين ۹ سال تنها ۳.۱۵ درصد رشد 
كرده است كه ميانگين آن ساالنه 0.۳۵ درصد است يعني 
ميانگين رشد ساالنه كمتر از ۱ درصد بوده است. حال بايد 
ديد كه پس از رشد مثبت سال ۱۴00، كل دهه ۱۳۹0 چه 
عملكردي را نشان خواهد داد كه اين موضوع در آمارهاي كل 

سال ۱۴00 و احتماال در چند ماه آينده روشن خواهد شد.

    بهبود شاخص ها نسبت به سال 1399
 در نه ماهه سال ١٤٠٠ نشان از رشد ٥.١ درصدي محصول 
ناخالص داخلي با نف��ت و ٣.٨ درصدي محصول ناخالص 
داخلي بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠٠ دارد.در حالي كه 
در پاييز سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور ۱.۱ درصد 
بود. بدين ترتيب رشد اقتصادي كشور در پاييز امسال نسبت 
به پاييز سال قبل ۳.۵ برابر شده است.رشد اقتصادي كشور 
بدون نفت هم در پاييز ۱۴00 به ۳.8 درصد رسيده در حالي 
كه در پاييز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادي بدون نفت كشور فقط 
0.6 درصد بود. بر اين اساس، رشد اقتصادي بدون نفت كشور 
در اولين فصل عملكرد دولت سيزدهم بيش از 6 برابر نسبت 
به فصل مشابه دولت قبل رش��د كرده است. اين آمار نشان 
مي دهد كه رشد اقتصادي در دولت سيزدهم صرفًا ناشي از 
افزايش صادرات نفت نبوده و ساير بخش هاي اقتصادي هم 
رشدهاي به مراتب بهتري نسبت به دولت قبل داشته اند.بر 
اساس گزارش مركز آمار، در ۹ ماهه سال ۱۴00 توليد ناخالص 
داخلي )GDP( به قيمت ثابت سال ۱۳۹0 به رقم ۵۴۹7 هزار 
ميليارد ريال با نفت و ۴720 هزار ميليارد ريال بدون احتساب 
نفت رس��يده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه 
سال قبل با نفت ۵2۳۱ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۴۵۴6 
هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۵.۱ درصدي توليد 
ناخالص داخلي با نفت و ۳.8 درصدي توليد ناخالص داخلي 
بدون نفت در ۹ ماهه سال ۱۴00 دارد. اين در حالي است كه 
در مدت مش��ابه سال قبل رشد اقتصادي با نفت منفي يك 
درصد و بدون نفت منفي 0.8 درصد بود.نتايج محاسبات 
حاكي از آن است كه رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي 
منفي ۹.۳ درصد )شامل زير بخش هاي زراعت و باغداري، 
دامداري، جنگلداري و ماهيگيري(، گروه صنايع و معادن 
۱.7 درصد )شامل: استخراج نفت خام و گازطبيعي ۴.۱۳ 
درصد، ساير معادن منفي ۵.2 درصد، صنعت ۴.۳ درصد، 
انرژي ۱.۵ درصد و ساختمان ۳.6 درصد( و فعاليت هاي 
گروه خدمات ۱.۵ درصد )ش��امل زيربخش هاي عمده 
وخرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تأمين جا 
و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعاليت هاي مالي و بيمه، مستغالت، كرايه و خدمات كسب 
وكار و دامپزشكي، اداره امور عمومي و خدمات شهري، 
آموزش، فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان و مددكاري 
اجتماعي و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و 

خانگي( نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.
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هشدار صندوق پول درباره تأثيرات 
جنگ اوكراين بر اقتصاد جهان

مديرعامل صندوق بين المللي پول )IMF( طي 
اظهاراتي نسبت به تأثير بحران اوكراين بر اقتصاد 
جهان از نظر وضعيت بخش انرژي و تورم قيمت ها 
ابراز نگراني كرد.كريستالينا جورجيوا، مديرعامل 
صن��دوق بين المللي پول )IMF( روز يكش��نبه 
طي اظهاراتي نس��بت به تأثير بحران اوكراين بر 
اقتصاد جهان از نظر وضعيت بخش انرژي و تورم 
قيمت ها ابراز نگراني ك��رد.وي در مصاحبه اي با 
ش��بكه خبري س��ي بي اس گفت: چيزي كه من 
بيش��تر نگران آن هستم اين اس��ت كه عواقبي 
وجود دارد كه فراتر از اوكراين و روس��يه است.به 
گفته جورجيوا، صندوق بين المللي پول به ويژه 
نگران تأثيرات احتمالي اين بحران بر كشورهاي 
آسياي مركزي، قفقاز و مولداوي است كه روابط 
تجاري نزديك تري با روس��يه و اوكراين نسبت 
به س��اير نقاط جهان دارن��د.وي گفت: تأثير اين 
)بحران( فراتر از همس��ايگان نزديك اس��ت. دو 
گروه از كش��ورها وجود دارند كه ما بسيار نگران 
آنها هس��تيم. گروه اول كش��ورهايي هستند كه 
هنوز از بحران اقتصادي ناش��ي از كوويد بهبود 
نيافته اند. براي آنها اين ش��وك به ويژه دردناك 
اس��ت. جورجيوا افزود: گروه دوم كش��ورهايي 
هستند كه وابستگي بيشتري به واردات انرژي از 
روسيه دارند، زيرا تاثير آن بر مصرف و همچنين 

تورم بيشتر خواهد بود.

ثروتمندان روسيه براي فرار از 
تحريم ها سرمايه خود را به دوبي مي برند
رويترز ب��ه نقل از منابع مال��ي و حقوقي در دوبي 
گزارش داد كه روس هاي ثروتمند در حال انتقال 
وجوه خود از اروپا به دوبي هستند تا از تحريم هاي 
غرب عليه روس��يه كه در پي جنگ اين كشور در 
اوكراين ص��ورت گرفت، در امان باش��ند. رويترز 
به نقل از منابع مالي و حقوق��ي در دوبي گزارش 
داد كه روس هاي ثروتمن��د در حال انتقال وجوه 
خ��ود از اروپا به دوبي هس��تند ت��ا از تحريم هاي 
غ��رب عليه روس��يه كه در پي جنگ اين كش��ور 
در اوكراين صورت گرفت، در امان باش��ند.دوبي 
كه يك مقصد توريس��تي براي همه نقاط جهان 
محس��وب مي ش��ود، مركز تجاري منطقه خليج 
فارس نيز مي باشد.امتناع امارات متحده عربي از 
محكوم كردن عمليات نظامي روسيه در اوكراين 
در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ظاهراً توسط 
ثروتمندان روس��يه به عنوان يك دعوت تفس��ير 
شده اس��ت.به گفته منابع رويترز، پس از تحريم 
روس��يه و تهديد به توقيف دارايي هاي بازرگانان 
و سياستمداران برجسته روس، آنها سرمايه هاي 
خود را از سوييس و بريتانيا به دوبي منتقل كرده اند.

يك وكيل مستقر در دوبي كه خواست نامش فاش 
نشود در اين باره تأكيد كرد كه شركت وي تعدادي 
درخواس��ت از نهادهاي روس��ي در مورد انتقال 
»وجوه بسيار زياد« به دوبي دريافت كرده است.بنا 
بر اين گزارش، چندين مورد از اين درخواست ها 
شامل صدها ميليون دالر آمريكا مي شود.يك منبع 
ديگر كه يك بانكدار خصوصي ارشد است، گفت 
كه مشتريان روسي كه در بانك هاي خصوصي در 
جاهاي ديگر حساب دارند، در شعبه امارات متحده 
عربي همان بانك يا بانك هاي محلي حس��اب باز 
مي كنند.به گفته اين منابع، تعداد مشتريان روسي 
اخيرا افزايش يافته اس��ت. منابع ديگر گفتند كه 
اخيرا شاهد رشد سرمايه گذاري روسيه در امالك 

و مستغالت اين منطقه بوده اند.

سقف تسهيالت قرض الحسنه
به 200 ميليون افزايش يافت

سقف پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ضروري 
و اشتغالزايي در بانك هاي قرض الحسنه )رسالت 
و مهر اي��ران( افزايش يافت.بان��ك مركزي اعالم 
كرد: با موافقت كميسيون اعتباري بانك مركزي، 
سقف پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ضروري 
و اشتغالزايي در بانك هاي قرض الحسنه به ترتيب 
200 و ۵00 ميلي��ون تومان تعيين ش��د.بر اين 
اساس، س��قف پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
ضروري براي اش��خاص حقيق��ي از ۵0 به 200 
ميليون تومان با دوره بازپرداخت حداكثر 60 ماهه 
و سقف اعطاي تسهيالت اشتغالزايي براي كسب 
و كاره��اي خرد و كوچك از ۱00 به ۵00 ميليون 
تومان با دوره بازپرداخت حداكثر 8۴ ماهه افزايش 
يافت.بانك مركزي به بانك هاي قرض الحس��نه 
مهر ايران و رس��الت اجازه داد وام قرض الحس��نه 
اشخاص حقيقي را به 200 ميليون تومان افزايش 
دهند. مدي��ر رواب��ط عمومي بان��ك مركزي در 
حساب كاربري خود در توييتر نوشت: خبر خوب؛ 
مجوز بانك مركزي به 2 بانك قرض الحسنه مهر 
ايران و رس��الت. مصطفي قمري وفا افزود: سقف 
پرداخت تس��هيالت قرض الحسنه ضروري براي 
اش��خاص حقيقي از ۵0 به 200 ميليون تومان با 
دوره بازپرداخت حداكثر 60 ماهه افزايش يافت.

وي نوش��ت: همچنين س��قف اعطاي تسهيالت 
اش��تغالزايي براي كسب و كارهاي خرد و كوچك 
از ۱00 به ۵00 ميليون تومان با دوره بازپرداخت 
حداكث��ر 8۴ ماهه رس��يد. مدي��ر روابط عمومي 
بانك مركزي همچنين پي��ش از اين خبر داد كه 
س��قف پرداخت وام قرض الحس��نه در بانك هاي 
قرض الحسنه از امروز )دوشنبه، 2۳ اسفند( افزايش 
پيدا مي كند.اين اقدام گام ديگري در ادامه اجراي 
طرح ش��موليت مالي بانك مرك��زي و حمايت از 
تامين خرد مالي عموم مردم است.دوره بازپرداخت 
تسهيالت قرض الحس��نه »ضروري« در بانك ها 

چندي قبل از ۳6 ماه به 60 ماه رسيد.
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رشد اقتصاد  با نفت 4.1 و بدون نفت 3.4 درصد

عبور نقدينگي از ۴500 هزار ميليارد تومان
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

براساس آمار پولي و بانكي منتشر شده از سوي بانك مركزي 
تا پايان دي ماه امسال ميزان نقدينگي به ۴۵۱۴ هزار و 600 
ميليارد تومان رسيده كه بيانگر رشد ۳۹.8 درصدي است.پايه 
پولي نيز به رقم ۵68 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد ۳۵.۵ 
درصدي نسبت به دي ۹۹ داشته ودر ۱0 ماهه اول ۱۴00 نيز 
رشد 2۳.8 درصدي داشته است. براساس آخرين داده هاي 
آماري بانك مركزي، ميزان نقدينگي در دي ماه امسال به رقم 
چهار هزار و ۵0۱ هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۳۹.8 درصد رشد داشته است.حجم 
نقدينگي در دي ماه س��ال گذشته برابر سه هزار و 2۱۹ هزار 
ميليارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نيز سه هزار و ۴76 هزار ميليارد 
تومان بود.رش��د نقدينگي در آذرماه امسال نسبت به سال 
گذشته ۴۱.۴ درصد بود و اين رقم در دي ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۳۹.8 درصد شد، بنابراين شتاب رشد 
نقدينگي ۱.6 درصد كاهش داشت. براساس داده هاي آماري 
بانك مركزي حجم نقدينگي در دي ماه امسال برابر چهار هزار 
و ۵0۱ هزار ميليارد تومان شد كه در مقايسه با دي ماه سال 
گذشته ۳۹.8 درصد رشد داشته است. همچنين نقدينگي در 
دي ماه امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته 2۹.۵ درصد 
افزايش يافته است.اقتصاد بدون رشد نقدينگي، معنايي ندارد 
و وجود اين پديده در اقتصاد ايران نيز امري غيرقابل انكار و 
طبيعي اس��ت. موضوع مهم، اما كميت و كيفيت نقدينگي 
است.مقدار نقدينگي نبايد آنقدر باال باشد كه نتوان ارتباطي 
منطقي بين آن و شاخص هاي كالن اقتصاي همچون »نرخ 
رشد اقتصادي« برقرار كرد.ضريب فزاينده نقدينگي در پايان 
دي ماه امسال 7.۹26 بوده كه ۳.2 درصد نسبت به دي سال 

گذشته افزايش داشته است.

     خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي
مي��زان دارايي هاي خارجي بانك مرك��زي در پايان دي ماه 
به 688 هزار و ۴60 ميليارد تومان رس��يد كه حاكي از رشد 
۱۴.۳ درصدي است. همچنين خالص مطالبات بانك مركزي 
از بخش دولتي با ۴7.7 درصد رشد نسبت به دي سال قبل 
به 2۱0 هزار و 8۴0 ميليارد تومان و مطالبات بانك مركزي از 
بانك ها با ۴6.۱ درصد رشد به ۱7۵ هزار و 220 ميليارد تومان 
رسيد.البته، رقم بدهي دولت و شركت ها و موسسات دولتي 
به بانك مركزي در اين مدت به ترتيب معادل ۱67 هزار و ۱00 
ميليارد تومان و ۴۳ هزار و 7۴0 ميليارد تومان بوده كه هر يك 

با رشد ۴۵.۳ و ۳0.۳ درصدي مواجه شده اند.

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها
 و موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در اين 
بخش با ۵0.۴ درصد رش��د نس��بت به پايان دي سال قبل 
همراه بوده و به ۱۳۹2 هزار و ۴70 ميليارد تومان رسيد.حجم 

اسكناس و مس��كوك نيز با 2۴.۱ درصد افزايش به ۱0 هزار 
ميليارد تومان رسيد. س��پرده بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نزد بانك مركزي با ۳۹.6 درصد افزايش نسبت به 
دي سال گذشته به ۴8۴ هزار و ۱۳0 ميليارد تومان رسيد. 
همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به 
بانك مركزي نيز در پايان دي ۱۴00 با ۴6.۱ درصد رشد به 

۱7۵ هزار و 220 ميليارد تومان رسيده است.

  خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي تجاري
ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كشور در پايان 
دي ۱۴00 معادل ۱۹۹ هزار و 270 ميليارد تومان است كه 
نسبت به مدت مشابه سال پيش ۵0.۱ درصد رشد نشان 
مي دهد.سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز ۱۱۱ 
هزار و 8۳0 ميليارد تومان بوده كه 70.7 درصد افزايش يافته 
است.جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره مورد 
بررسي، ۱7۳۳ هزار و ۴00 ميليارد تومان بوده كه به نسبت 
دي سال گذشته ۵8.7 درصد رشد داشته و ميزان بدهي 
بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان دي ۱۴00 به ۳7 
هزار و ۳70 ميليارد تومان رسيده كه 2۵8.6 درصد نسبت 

به سال قبل افزايش داشته است.

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي 
بانك هاي تخصصي

براساس اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تخصصي در پايان دي ۱۴00 معادل ۳۴0 هزار و ۱۳0 ميليارد 
تومان اس��ت كه نسبت به سال قبل ۴۵.2 درصد رشد يافته 
است.جمع كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اين دوره 
رقم ۱۳۱7 هزار و 860 ميليارد تومان است كه ۳۱.8 درصد 
رشد دارد.همچنين ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك 
مركزي ۵8 هزار و 7۳0 ميليارد تومان است كه معادل ۳۱.۳ 
درصد نسبت به پايان آبان سال گذشته افزايش داشته است.

  ۸ ميليارد و ۴۷3 ميليون دالر بدهي هاي خارجي
بدهي خارجي ايران در پايان دي امسال،  به رقم 8 ميليارد و 
۴7۳ ميليون دالر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱0.7 درصد كم شده اس��ت.گزارش جديد بانك مركزي از 
گزيده آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد كه ميزان بدهي هاي 
خارجي كشور در پايان دي ماه سال جاري به رقم 8 ميليارد و 
۴7۳ ميليون دالر رسيده است.ميزان بدهي هاي كوتاه مدت 
كشور دو ميليارد و ۹۹ ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران 
نيز شش ميليارد و ۳7۵ ميليون دالر اعالم شده است.از سوي 
ديگر، معادل يورويي بدهي خارجي ايران معادل هفت ميليارد 
و ۴6۹ ميليون يورو است كه پنج ميليارد و 6۱۹ ميليون يورو 
از اين ميزان، حجم بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت بوده و 
يك ميليارد و 8۵0 ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت 
اس��ت.اين در حالي است كه ميزان بدهي خارجي كشور در 

پايان دي ماه سال گذشته معادل ۹ ميليارد و ۳8۴ ميليون 
دالر بوده و ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور دو ميليارد و 
78 ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران نيز هفت ميليارد 
و ۳07 ميليون دالر اعالم شده است. البته اين شاخص در پايان 
سال گذشته نيز معادل ۹ ميليارد و ۱۴2 ميليون دالر بوده و 
ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور يك ميليارد و ۹66 ميليون 
دالر و بدهي هاي بلندمدت اي��ران نيز هفت ميليارد و ۱76 
ميليون دالر بوده است. بنابراين، ميزان بدهي هاي خارجي 
كش��ور در پايان دي ماه س��ال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل و پايان سال گذشته به ترتيب با ۱0.7 و 7.8 درصد 
كاهش مواجه شده اس��ت.  گفتني است كه بدهي خارجي 
مجموعه تعهدات ايجاد شده در نتيجه گشايش اعتبار اسنادي 
تسهيالت دريافتي از بانك جهاني و ساير سازمان ها و نهادهاي 
بين المللي همچنين تامين مالي پروژه هاي از طريق فاينانس، 

پيش فروش نفت و اوراق قرضه بين المللي را در بر مي گيرد.

    وزير اقتصاد
FATF بهان��ه دولت قبل بود يك ري��ال هم از بانك مركزي 
استقراض نكرديم. سيداحس��ان خاندوزي گفت: با همان 
شرايط تحريمي دولت قبل، درآمدهاي نفتي را افزايش داديم، 
هزينه هاي ج��اري را كنترل كرديم اما يك ريال هم از بانك 
مركزي استقراض نكرديم. در حالي حدود شش ماه از فعاليت 
دولت س��يزدهم مي گذرد كه در همين دوره كوتاه، اتفاقات 
كم نظيري در اقتصاد ايران رخ داده است. از يك سو صادرات 
نفت ركورد شكسته و از سوي ديگر، صادرات غيرنفتي جهش 
كرده است. در بازار ارز نيز برخالف دوره هاي قبل شاهد ثبات و 
آرامش هستيم. بدين ترتيب در فاصله كوتاهي وضعيت اقتصاد 
ايران از منظر بسياري از شاخص ها متحول شده است.وزير امور 
اقتصادي و دارايي، درباره ساماندهي وضعيت شرايط اقتصاد 
كشور در ابتداي فعاليت دولت سيزدهم گفت: زماني كه كشور 
در قله تورم بود مسووليت ما آغاز شد. به طورمشخص در وزارت 
اقتصاد مساله تأمين مالي و كسري بودجه دولت در اولويت 
اقدامات قرار گرفت.سيد احسان خاندوزي افزود: براي تحقق 
اهداف در اين بخش ها نخستين اقدام تشكيل گروهي بود كه 
بتواند راه هاي جبران كسري بودجه را تبيين و تشريح كند؛ 
چراكه در ۴ ماهه نخست سال جاري دولت ۵۵ هزار ميليارد 
تومان از تنخواه بانك مركزي را استفاده كرده و عالوه بر آن 
ظرفيت نزديك به 80 درصد اوراق دولت نيز به اتمام رسيده 
بود. به نحوي كه در شهريورماه با اوراقي كه فروختيم يعني 
رقمي در حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان مجوز سال تمام شد.به 
گفته وي، نتيجه چنين تصميماتي اين بود كه ركورد تورمي 
تمام سال هاي گذشته در تابستان امسال شكسته شد. البته 
شهريورماه هم جزو اين ركورد محسوب مي شود. درست است 
كه ماه نخست آغاز به كار دولت است اما به واسطه اتفاقاتي كه 
از قبل رخ داده بود باعث شد در مرداد و شهريور، ركوردي ثبت 

شود كه از زمان دولت مرحوم  هاشمي ديگر تكرار نشده بود.

    99، بدترين سال كسب درآمدهاي نفتي
براس��اس گفته هاي وزير امور اقتصادي و دارايي، سال ۹۹ 
وضعيت ما به جهت درآمدهاي نفتي تقريبًا بدترين سال 
سنوات اخير محسوب مي ش��ود. وي اضافه كرد: مي توانم 
بگويم تقريبًا ۱0 هزارميليارد توم��ان كل درآمد واريزي 
در ۱۱ ماهه سال بود، اما جالب است بدانيد كه اين رقم در 
دولت آيت اهلل رييسي به ۹۵ هزار ميليارد تومان رسيد كه 
بخشي از آن به دليل افزايش نرخ ارز بود، اما بخش ديگر به 
واس��طه افزايش حجم صادرات رخ داده است. درحالي كه 
رييس جمهور محترم پيشين ادعا مي كردند اگر كسي بتواند 
هزار بشكه نفت بفروشد، من او را وزير نفت مي كنم. اينقدر 
كشور به استيصال رسيده بود كه فروش روزي ۵00 تا 600 
هزار بشكه نفت براي كشور يك آرزو بود. اينها تنها برشي از 

شرايطي بود كه دولت اجراي امور را در دست گرفت.

    افزايش درآمد نفتي با تحريم
وي همچنين درخصوص اينكه برخي موفقيت دولت در 
افزايش درآمدهاي نفتي را نتيجه تساهل و تسامح بايدن 
مي دانند، توضيح داد: اين افزايش كاماًل مبتني بر تحرك 
اقتصادي دولت اس��ت. تحريم ها هيچ ك��دام از بين نرفته 
است، اما ما از داخل كشور پيام هاي جدي تري براي شركاي 
راهبردي خود مي فرستيم و آنها نيز مايل هستند نشان دهند 
نگاه شان به دولت آقاي رييسي متفاوت از دولت هاي پيشين 
است و به همين دليل هم رفتار متفاوتي دارند.به گفته وي، 
از زم��ان روي كار آمدن دولت س��يزدهم بيش از۴0 تا ۵0 
درصد افزايش صادرات نفت داشته ايم و به لحاظ درآمدي 
هم چون قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافته بود 
تا دو برابر بيشتر درآمد نفتي داشتيم يعني به لحاظ ريالي و 
حجم نيز اين مقدار افزايش پيدا كرده است، مخصوصاً بعد از 
ماجراي اوكراين و... اين در حالي است كه دولت تالش كرده 
هزينه هاي خود را كنترل كن��د.وي تصريح كرد: تا پايان 
بهمن ماه از 7۱۴ هزار ميلي��ارد تومان درآمد دولت در ۱۱ 
ماه سال جاري رقمي كمتر از ۱00 هزار ميليارد تومان آن از 

درآمدهاي نفتي به دست آمده است.

    جهش درآمدهاي مالياتي
خاندوزي دربخش ديگري از اظهارات خود درباره افزايش 
درآمدهاي مالياتي اعالم كرد: از منظر درآمدهاي مالياتي 
هم كشور نسبت به سال گذشته ۱60 درصد رشد داشته و 
۱70 درصد افزايش درآمدهاي جاري داشته است. يعني 
به صورت دقيق تر 800 درصد افزايش درآمدهاي ريالي 

نفتي و ۱۵0 درصد افزايش هزينه هاي جاري داشتيم.

   آرامش در بازار ارز
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در رابطه با بازار 
ارز اكنون شرايط نسبتاً متعادلي ايجاد شده است، اظهار كرد: 

اين اتفاق ناشي از دو دسته عامل مهم است؛ نخست عوامل 
واقعي بودند. ناترازي موجب شده بود كه وضعيت ارزي كشور 
مشخص نباشد. بانك مركزي ناچار شد خلق پول كند و دالر 
ارز ترجيحي دريافت كند. اين اتفاق در دوره فعلي به شكل 
معكوس رخ داده است. در كنار اين، خود بازار را نيز مديريت 
كرديم كه اگر آن را با اول شهريور مقايسه كنيم يكي است و با 
همان ارزي كه دولت تحويل گرفته كار را ادامه مي دهد.عضو 
كابينه دولت سيزدهم يادآور شد: در يك دوره اي دالر كانال 
۳0 هزار تومان را رد كرد كه نشان مي داد تعداد زيادي كانال 
و شبكه خريد وجود دارند كه عمدتاً در كشورهاي همسايه به 
اين افزايش قيمت دامن مي زنند. از مجموع ۱000 نفر شخص 
حقيقي بدون اينكه صرافي و مجوز رسمي داشته باشند در 
بازار ارز فعاليت مي كردند، 600 نفر از آنها هيچ سابقه مالياتي 

نداشتند و به سرعت حساب هاي آنها كنترل و مسدود شد.

    ركوردشكني تجارت غيرنفتي
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره دستاوردهاي دولت در حوزه 
صادرات غيرنفتي، اعالم كرد: در ۱۱ ماه گذشته ۳۹ درصد 
بيشتر صادرات غيرنفتي انجام ش��ده است. بدون گشايش 
تحريمي انتقال اين حجم از ارز به خارج از كشور براي اينكه 
بتواند ۳۹ درصد رشد صادرات، ۳۵ درصد رشد واردات و ۴0 
درصد رشد صادرات غيرنفتي را حمايت كند، به اين معني 
است كه تمام حوزه هاي تجارت ما رشد قابل توجهي را تجربه 
كرده است.وي ادامه داد: در گذشته گفته مي شد تحريم ها و 
محدوديت هاي كارگروه هاي اقدام مالي تأثير داشته است اما 
اينكه شما نشان دهيد با فرض همه اينها خيلي بهتر از وضع 
موجود مي توانيد عمل كنيد نكته قابل تأملي است هرچند كه 
اينها هنوز سقف اقتصاد ايران نيست، اين مهم ترين پيامي است 
كه در اين شش ماه مي توان منتقل كرد كه در زمينه كنترل 
قيمت، رشد تجارت، صادرات و واردات موفق عمل كرديم. 
تحريم، عنصر اثرگذار منفي و كاهش دهنده است اما فعاًل سقف 
پرواز اقتصاد را محدود نكرده است. ما مي توانيم و مي توانستيم 
خيلي بيشتر از سال هاي قبل تجارت كنيم. در گذشته مسائل 
تحريمي و FATF را براي تجارت و فروش نفت بهانه مي كردند. 
االن تجارت ايران در ۱۱ ماه نخست امسال حدود ۹0 ميليارد 

دالر بوده . آيا مسائل تحريمي و FATF حل شد؟!

    يك مشوق سرمايه گذاري خارجي
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشوق جديدي كه 
براي جذب سرمايه گذار خارجي در دست تصويب است، 
گفت: از كارهاي خوبي كه در سياس��ت هاي همسايگي 
ايجاد شده اينكه ما براي ورود منابع ارزي به داخل كشور 
چه از كشورهاي همسايه و چه ايراني هاي ساكن خارج 
به عنوان يك اولويت پيگيري كرديم. پيشتر گفته شده 
بود اگر فردي به ميزان 2۵0 هزار دالر در داخل كش��ور 
سرمايه گذاري كند ما در ايران به او ۵ سال اقامت مي دهيم.

رشد شاخص هاي كالن اقتصادي به روايت بانك مركزي و مركز آمار ايران 

9 ماهه 1399 شاخص
بانك مركزي

9 ماهه-1400 
بانك مركزي

9 ماهه 1399 
مركز آمار 

9 ماهه 1400 
مركز آمار

15.1-2.14.1رشد اقتصادي 

113-1.63.4-رشد مصرف بخش خصوصي

5.20.74.9-3رشد سرمايه گذاري 

41.114.8-19.75.4-رشد صادرات 

65.40.3-32.725.5-رشد واردات

15.1-0.95هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار 

0.83.8-2.13.4توليد ناخالص داخلي بدون نفت 



در ش��رايطي كه س��ند تحول دولت مردم��ي، واگذاري 
شركت هاي فرهنگي-ورزشي را در قالب پيمان مديريت 
تعيي��ن كرده اما ن��وع واگذاري دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپوليس نش��ان مي دهد كه اين اتفاق بر خالف سند 
است. البته به عقيده بس��ياري از كارشناسان اين عرضه 

منطقي نيست و صورت مالي نامناسبي دارد.
سند تحول دولت مردمي از سوي دولت سيزدهم در هشت 
اسفندماه سال جاري به اعضاي هيات دولت ابالغ شد. در 
اين سند آمده اس��ت: در اجراي وعده داده شده در ابتداي 
تشكيل دولت سيزدهم و در راستاي تحقق اهداف مندرج 
در قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در 
افق ۱۴۰۴، سياست هاي كلي نظام و با اتكا و بهره مندي از 
بيانات امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري، رفع نيازهاي 
مردم، حل مسائل اساسي كشور و در اجراي اصل ۱۳۴ قانون 
اساسي س��ند تحول دولت مردمي به عنوان برنامه و خط 
مشي دولت و مبناي عمل قوه مجريه، وزرا و دستگاه هاي 

اجرايي ابالغ مي شود. 
همچنين بر اساس اعالم رييس جمهوري، مسووليت اجراي 
مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و باالترين مقام 
مسوول در دستگاه هاي ذي ربط بوده و مكلف به پاسخگويي 
هس��تند. در بخش ورزش اين سند آمده است كه خروج 
دولت از باش��گاه داري و واگذاري شركت هاي فرهنگي-

ورزش��ي در قالب پيمان مديريت از طريق آگهي مزايده 
عمومي براي دوره چهارساله صورت گيرد، 

ابتدا هيات واگذاري با حضور سه وزير اقتصاد، دادگستري 
و ورزش به اتفاق آرا افزايش سرمايه حدود ۱۰ درصدي اين 
دو باشگاه را تصويب كرد و سپس نماد دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس در بازار پايه فرابورس درج شد. براساس اطالعيه 
فرابورس، نماد اين دو باشگاه كه قبل تر نزد سازمان بورس 
ثبت ش��ده بود در گروه فعاليت هاي ورزشي در بازار پايه و 
تابلو نارنجي فرابورس درج شد و با درج آگهي پذيره نويسي 
افزايش سرمايه دو باشگاه از محل صرف سهام با سلب حق 
تقدم دولت همه مردم توانستند ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰، 

توانستند ۱۰ درصد سهام دو باشگاه به را خريداري كنند.

    روش پيمان مديريت چيست؟
هي��ات واگذاري در جلس��ه م��ورخ ۱۳۹۰/۰۵/2۹ بنا به 
پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد تبصره ماده 
)۶( آيين نامه قيمت گذاري موضوع جزو »۳« بند »الف« 
ماده )۴۰( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي و با رعايت بند »ب« ماده )۱۹( قانون يادشده و 
ماده »۷« آيين نامه اجراي��ي روش هاي واگذاري موضوع 
ماده )۱۹( قانون مذكور، دستورالعمل اجرايي »واگذاري 
حقوق بهره برداري بنگاه هاي قابل واگذاري به روش پيمان 
مديري��ت و تعيين اختيارات و تعه��دات طرفين پيمان، 
تضمين ها، شرايط فسخ و حق الزحمه پيمانكاران مديريت« 

را تصويب كرد.
پيمان مديريت قراردادي است بين سازمان و پيمانكار كه 
با رعايت مفاد اين دستورالعمل منعقد مي شود و به موجب 
آن پيمانكار براي مدت معين و در قبال بهاي پيمان، متعهد 
به ارايه خدمات مديريتي بنگاه و كليه الزامات قراردادي و 

قانوني ناشي از آن مي شود.
در شرايطي كه رييس جمهور فعلي در ۸ اسفندماه سال 
جاري سند تحول دولت مردمي را به اعضاي هيات دولت 
ابالغ كرده و در بخش ورزش اعالم كرده كه خروج دولت 
از باشگاه داري و واگذاري شركت هاي فرهنگي-ورزشي در 

قالب پيمان مديريت از طريق آگهي مزايده عمومي براي 
دوره چهارساله صورت گيرد، سوال اين است كه به چه علت 
واگذاري دو شركت ورزشي فرهنگي پرسپوليس و استقالل 
به گونه ديگر اجرايي شده و با عرضه در بازار پايه فرابورس در 
ابتدا ۱۰ درصد از سهام شان عرضه شده و قرار است تا پايان 
شهريورماه ۱۴۰۱ نيز تا ۹۰ درصد دو باشگاه واگذار شود؟!

    استقبال كم از استقالل و پرسپوليس
علي رغم تبليغات گسترده اي كه براي دولت و باشگاه هاي 
پرسپوليس و استقالل براي فروش سهام اين دو باشگاه 
داش��تند اما بيش از ۸۰ درصد از س��هام در عرضه اوليه 
خريدار نداشت و طبق گزارش هاي منتشر شده با گذشت 
۶ روز از آغاز پذيره نويسي سهام باشگاه هاي استقالل و 
پرس��پوليس در فرابورس، ۱۵۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
تومان از سهام دو باشگاه خريداري شده است. اين استقبال 
س��رد در عرضه اوليه درحالي بوده كه مسووالن بورسي 
گفته بودند س��قف خريد هر كد بورسي از اين دو باشگاه 
۳۰۰ هزار تومان است و اگر استقبال از حدود پيش بيني ها 
باالتر برود س��قف خريد به ۱۱۰ هزار تومان كاهش پيدا 
مي كند. در مدتي تاريخ و زمان عرضه اوليه مشخص شد 
كمپين هواردار- سهامدار هم شروع به كار كرد و مسووالن 
چنان پيش بيني هايي از ميزان استقبال گرم هواداران دو 
باشگاه از عرضه اوليه داشتند كه براي كانال هاي اغواگر در 
فضاي مجازي خط و نشان مي كشيدند يا به مردم توصيه 
مي كردند از خريد هيجاني سهام اين دو باشگاه خودداري 
كنند تا اتفاقات ناگوار بورسي س��ال ۹۹ تكرار نشود. اما 
شكس��ت يا عدم تحقق پيش بيني دولتي ها در فراينده 
پذيره نويسي س��رخابي ها باعث شد فرابورس اعالم نياز 
مشاركت خريد سهام پرسپوليس و استقالل را منتشر كند. 
مهدي سوري در گفت وگو با ايلنا درباره داليل استقبال 
سرد مردم از خريد سهام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 

اظهار داشت: در ابتدا بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم 
كه در پذيره نويسي هاي قبل هم شايد اعداد باالتر از اين 
را نداشتيم بنابراين نمي توان به صورت قطعي گفت كه از 
عرضه اوليه اين دو شركت استقبال نشده  است. اين دو تيم 
باشگاهي هواداران متعصبي دارند كه حاضر هستند بدون 

هيچ چشمداشتي به اين باشگاه ها كمك كنند.
وي ادام��ه داد: اين روش عرضه اي كه انجام ش��د، با توجه 
به آن راهكاري كه فرابورس داش��ت كه در قالب افزايش 
سرمايه عرضه س��هام به اجرا رسيد، منجر به اين شد كه 
دولت سهامي نفروشد و پول فروش سهام وارد دو باشگاه 
ش��ود عمال افرادي كه در پذيره نويسي مشاركت داشتند 
در واقع به باشگاه اين تيم ها كمك كردند. اين كارشناس 
بازار سرمايه افزود: اگر در قبال اين كمكي كه كرده، كارت 
هواداري براي افراد صادر، بعدها اولويتي برايشان در نظر 
گرفته و قاعدتا جذابيت اين اقدام بيشتر مي شد حال اينكه 
افراد سهامدار باشگاه محبوب خود شده اند يعني مي توانند 
در مجمع استقالل و پرسپوليس شركت كنند، اينكه يك 
هوادار بتواند با مديرعامل يا هيات مديره ديدار داشته باشد 
به معناي تعريف مسووليت است. وي تاكيد كرد: اگر با ديد 
هواداري اگر به اين روند نگاه كنيم موضوع فاجعه آميزي 
رخ نداده است اما در نگاه سهامداري با دو مجموعه مواجه 
هستيم كه اينها پتانسيل هاي بسيار بااليي براي ايجاد سود 
و درآمد دارند كه استفاده از اين پتانسيل باال نياز به مديريت 
دارد، مديريت درس��ت هم با واگذاري و خصوصي سازي 
۱۰ درصدي به دست نمي آيد و در اينجا مهم اين است كه 

سهامدار عمده چه كسي باشد.
سوري گفت: اگر قرار باشد سهامدار عمده همچنان دولت 
باش��د؛ اين دو باش��گاه زيان ده بودند و زي��ان ده هم باقي 
خواهند ماند و هرگز توجيه اقتصادي نخواهند داشت. اما 
اگر سهام دار عمده كسي باشد كه بتواند از اين پتانسيل ها 

استفاده كند، سهام به چندين برابر اين ارقام مي ارزد.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه دولت و پيشكسوت 
فوتبال بنگاه دار نيست و فرصت سوز است، تاكيد كرد: اگر در 
ابتدا سهامدار عمده مشخص مي شد و بعد از آن سهام خرد 
را عرضه مي كردند، روند استقبال تغيير مي كرد چراكه تمام 
پيش بيني درآمدزايي بستگي به اين دارد كه سهام كنترلي 
دست چه كس��ي خواهد بود. در اين شرايط سرمايه گذار 
مي توانست ارزيابي دقيق تري درباره ارزندگي سهام داشته 
باشد. وي با تاكيد بر اينكه با مديريت دولت اين دو باشگاه 
از ديد سرمايه گذاري هيچ ارزشي ندارد، ادامه داد: از سوي 
ديگر از نظر ارزش گذاري هم ابهاماتي وجود دارد، مفروضات 
ارزش گذاري به واس��طه سيس��تم مالي نامنظ��م، براي 
ارزش گذاري كافي نيست و فرمول هاي مورد استفاده پر از 
ابهام است. ۴۰ درصد ارزش بنگاه ها به دارايي ها اختصاص 
داده شده كه قرار است بعدا بگيرند و ۶۰ درصد هم به ارزش 
برند اختصاص يافته كه حاصل ضرب درآمدهايي است كه 
ذكر نشده بر چه اساسي محاسبه شده در ضريبي كه آن هم 
معلوم نيست چه پايه و اساسي دارد. يعني نه آن ۴۰ درصد 
و نه آن ۶۰ درصد نه مشخص است و نه مفروضاتي دارد كه 
افراد بتوانند خودشان محاسبات را انجام دهند. به همين 

دليل هيچ يك از اين سهام ارزش سرمايه گذاري ندارند.
سوري گفت: معتقدم اين عجله  اي كه دولت در عرضه 
س��هام اين دو باشگاه داشت و فش��اري كه بر سازمان 
بورس وارد آوردند كه هر چه س��ريع تر س��هام اين دو 
شركت عرضه شود باعث فرصت سوزي شد و هر جا كه 
به صورت دس��توري دولت مي خواهد ورود كند شاهد 
ايجاد مشكالتي در همان حوزه مي شويم. اين كارشناس 
بازار سرمايه تاكيد كرد: تمام اينها باعث شد كه به جاي 
اينكه به هواردار متعصب سهام باشگاه محبوبش را ارايه 
دهيم، آن را ترغيب به خريد سهام بنگاه زيان ده كنيم و 
اين فرصت سوزي بزرگي بود وگرنه مي توانستيم از اين 

فرصت براي چندين برابر تامين مالي استفاده كنيم. 
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پرداخت سود پااليش يكم 
غيرسجامي ها و حقوقي ها

داود رزاقي، مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه نوين به 
عنوان مدير صندوق س��رمايه گذاري پااليش��ي يكم از 
پرداخت س��ود باقيمانده سهامداران حقيقي و حقوقي 
خبر داد. مديرعامل اين صندوق گفت: سود سهامداران 
حقيقي كه در سامانه سجام مراحل ثبت نام خود را تكميل 
كرده بودند در تاريخ ۳۰ بهمن به حساب هاي اعالمي اين 
افراد واريز شده است. وي افزود: سود سهامداران حقوقي 
نيز با ارس��ال آخرين روزنامه رس��مي تغييرات و اعالم 
كتبي شماره حساب و شباي بانكي از تاريخ 2۵ اسفندماه 
۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود. رزاقي در خصوص نحوه 
پرداخت سود ساير سهامداران حقيقي كه در سامانه سجام 
ثبت نام نكرده بودند يا شماره حساب هايشان داراي اشكال 
بوده است، بيان كرد: سود اين افراد از روز سه شنبه تاريخ 
2۴ اسفندماه با مراجعه به كليه شعب بانك اقتصاد نوين 
در سراسر كش��ور و ارايه كارت ملي قابل دريافت است. 
صندوق سرمايه گذاري پااليش يكم با نماد پااليش، 
دومين صندوق ETF واگذار شده توسط دولت در سال 
۹۹ است. اين صندوق در نخستين مجمع خود كه در 
تاريخ 2۰ بهمن برگزار شد، مبلغ ۶۰۰ تومان سود نقدي 
به ازاي هر واحد س��رمايه گذاري )ممتاز و عادي( بين 

دارندگان واحد هاي صندوق تقسيم كرد.

صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشمول ماليات مي شوند؟

ايرنا| نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي  در جريان 
بررس��ي بخش هاي درآمدي اليحه بودجه ۱۴۰۱ در 
مصوبه اي سپرده هاي بانكي اشخاص حقوقي كه پيش 
از اين مشمول معافيت بودند، را لغو كرد و اين اشخاص در 
سال آينده مشمول ماليات مي شوند يعني اگر شركتي 
در بانكي سپرده مي گذارد و سودي عايدش مي شود بايد 
براي آن سود، ماليات پرداخت كند. با توجه به ايجاد ثبات 
و آرامش نس��بي در معامالت بازار سرمايه در چند روز 
گذشته و پيش بيني كارشناسان براي آينده اي روشن 
در اين بازار، اكثر فعاالن بازار معتقدند كه اعمال ماليات بر 
سپرده هاي بانكي صندوق هاي سرمايه گذاري مي تواند 
تهديد براي بورس و خروج سرمايه ها از اين بازار تلقي شود 
و اجراي چنين قانوني مي تواند براي مدتي روند كلي اين 
بازار را با تغيير همراه كند. محسن خدابخش، نايب رييس 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار نس��بت به 
اين موضوع شفاف سازي كرد و گفت: بخشي از دارايي 
صندوق هاي سرمايه گذاري مربوط به سپرده هاي بانكي 
است و اكنون صحبت هايي درخصوص اعمال ماليات 
بر س��پرده هاي بانكي در صندوق هاي سرمايه گذاري 
مطرح شده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه از ديد سازمان 
بورس اجراي اين اقدام بايد توس��ط مجلس و سازمان 
امور مالياتي صورت بگيرد، گفت: براساس قانون، درآمد 
صندوق ها معاف از ماليات هستند، بنابراين بحث ماليات 
بر سپرده ها در صندوق هاي سرمايه گذاري نبايد اجرا 
ش��ود، زيرا قانون دايمي در مورد اين صندوق ها وجود 
دارد كه درآمد آنها معاف از ماليات هس��تند خدابخش 
ادامه داد: در قانون بودجه آمده است كه به سپرده هاي 
بانكي حقوقي ها، ماليات تعل��ق مي گيرد. نايب رييس 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
در صورت خروج پول از صندوق ها، سرمايه گذاران اقدام 
به ورود سرمايه هاي خود در بانك خواهند كرد، افزود: 
س��رمايه گذاران حقوقي بايد اين موضوع را مدنظر قرار 
دهد كه با سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي، باز هم 
مجبور به پرداخت ماليات خواهن��د بود. وي افزود: نوع 
دارايي صندوق ها قابل تغيير است و اگر شاهد اثر منفي 
اين اتفاق بر عملكرد صندوق ها باشيم، مجبور خواهيم 
شد تا به جاي سهم سپرده هاي بانكي در صندوق هاي 
سرمايه گذاري، سهم اوراق در اين صندوق ها را افزايش 
دهيم. خدابخش با تاكيد بر اينكه از نظر قانون صندوق ها 
معاف از ماليات هستند، گفت: اگر تفسير ديگري صورت 
گيرد، مبني بر اينكه كه صندوق هاي سرمايه گذاري به 
دليل حقوقي بودن بايد مش��مول قانون بودجه شوند، 
در آن زمان تدابيري براي نصاب صندوق ها در سازمان 
شكل خواهد گرفت تا بتوانيم اين موضوع را تا حدودي 
برطرف كنيم. نايب رييس هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار ادامه داد: خواسته سازمان بورس اين است تا 
صندوق ها كه عمال ماهيت حقيقي دارند و براي انجام امور 
حرفه اي ماهيت حقوقي پيدا كرده اند، بايد از ماليات معاف 
شوند تا شاهد رونق سرمايه گذاري در بازار سرمايه باشيم.

كدام سهام آسيا قرمز شد؟ 
ايس�نا| قيمت نفت پس از اينكه در هفته گذشته به 
باالترين حد در ۱۴ س��ال گذشته رسيد در آغاز هفته 
جاري كاهش يافت، هرچند قيمت اين كاال همچنان 
در حدود ۱۱۰ دالر امريكا افزايش يافته و فشار صعودي 
بر تورم را حفظ كرده است. همچنان بسترهاي تجاري 
به دليل جنگ روسيه و اوكراين پر از عدم اطمينان است 
و سرمايه گذاران با نگراني منتظر آخرين جلسه سياست 
فدرال رزرو هستند كه انتظار مي رود روز چهارشنبه با 
اعالم بانك افزايش نرخ بهره يك چهارم واحدي به پايان 
برسد. لوئيس دادلي در فدرال هرمس گفت: »ما در حال 
تجربه نوسانات فوق العاده اي در سهام جهاني هستيم كه 
با احساسات متزلزل بازار تركيب مي شود و خطر ركود در 
قيمت هاي مارپيچي كاالها تشديد مي شود.« ما انتظار 
داريم در كوتاه مدت نوسانات ادامه داشته باشند زيرا عدم 
اطمينان ژئوپليتيكي در مورد نفت خام روس��يه ادامه 
دارد. دورنماي افزايش هزينه هاي استقراض باعث شده 
است كه دالر در سراسر جهان افزايش يابد و به باالترين 
حد چند س��اله در برابر ين، پوند و يورو برس��د. پس از 
سقوط ديگري در وال استريت، آسيا با مشكل مواجه 
شد. س��هام هنگ كنگ منجر به زيان شد و بيش از ۳ 
درصد كاهش يافت و براي اولين بار در ۶ سال گذشته به 
زير 2۰هزار رسيد. شركت هاي فناوري به دليل نگراني ها 
در مورد سركوب اين بخش توسط چين و از آنجايي كه 
مركز فناوري اين كشور، شنژن در قرنطينه قرار گرفت 
شاهد بدترين آسيب ها بودند. سهام شانگهاي، سئول، 
سنگاپور، تايپه، مانيل، بانكوك و ولينگتون نيز سقوط و 

توكيو، سيدني و جاكارتا صعود كردند. 

مقايسه ارزش معامالت بورس
با سال گذشته

ارزش كل معامالت بازار س��رمايه )بورس هاي ۴گانه و 
اوراق( طي بهمن ماه س��ال ۱۴۰۰ در مقايسه با دوره 
مشابه در س��ال گذش��ته با ۹۱.۴2 درصد افزايش، به 
رقم ۸ ميليون و ۶۴2 هزار و ۹۸۸ ميليارد ريال رسيده 
است. اين در حالي است كه اين عدد در بهمن ماه ۱۳۹۹ 
معادل ۴ ميليون و ۵۱۵ هزار و ۱۹2 ميليارد ريال بوده 
است. مقايس��ه ارزش معامالت بازار سرمايه از ابتداي 
سال تا بهمن ۱۴۰۰ با سال گذشته، نشان مي دهد ارزش 
معامالت سهام در بورس و فرابورس به يك سوم كاهش 
يافته است. ارزش معامالت اوراق بدهي به دليل افزايش 
انتشار اوراق توس��ط دولت و OMO بانك مركزي در 
فرابورس ۵ برابر ش��ده است. ارزش معامالت بازارهاي 
فيزيكي ب��ورس كاال به دليل ش��روع و رونق معامالت 
سيمان و س��نگ آهن، ۱.۵ برابر شده است. ارزش كل 
معامالت بازار سرمايه اعم از بورس ها و بازار بدهي طي 
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در مقايسه با دوره مشابه در سال 
گذشته با ۹۱.۴2 درصد افزايش، به رقم ۸ ميليون و ۶۴2 
هزار و ۹۸۸ ميليارد رسيده است. اين در حالي است كه 
اين عدد در بهمن م��اه ۱۳۹۹ معادل ۴ ميليون و ۵۱۵ 
هزار و ۱۹2 ميليارد ريال بوده اس��ت. همچنين ارزش 
معامالت تجميعي طي دوره ۱۱ ماهه سال جاري رقم 
۵۶ ميليون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۰ ميليارد ريال بوده است 
كه اين آمار در طي سال گذشته رقم ۴۹ ميليون و ۹ هزار 
و ۳۷۷ ميليارد ريال را نشان مي دهد. ارزش كل معامالت 
بورس تهران در مقايسه ارزش معامالت بازار سرمايه )از 
ابتداي سال تا انتهاي بهمن ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹( نشان 
مي دهد ارزش معامالت كل بورس تهران از 2۶ ميليون و 
۹۹۳ هزار و ۳۱۴ ميليارد ريال به ۱۱ ميليون و ۳۱۶ هزار 
و ۳۶۸ ميليارد ريال رسيده است. ارزش كل معامالت در 
بورس تهران در دوره يك ماهه منتهي به بهمن ۱۴۰۰ 
در مقايسه با بهمن سال گذشته، كاهش ۶۱.۸۶ درصدي 
را نشان مي دهد. طي بهمن ماه سال جاري در مقايسه با 
دوره مشابه گذشته، ارزش معامالت سهام ۷۰.۳۹ درصد 
كاهش يافته و از يك ميليون و ۵۹۶ هزار و ۷۷۴ ميليارد 
ريال به ۴۷2 هزار و ۷۷۵ ميليارد ريال رسيده است. ارزش 
معامالت اوراق بدهي در دوره يادشده با كاهش 22.2۹ 
درصدي از ۴2 هزار و ۵۱۹ ميليارد ريال به ۳۳ هزار و ۴۳ 
ميليارد ريال رسيده است. در اين دوره، ارزش معامالت 
ETFs نيز با ۳۳.2۴ درصد كاه��ش از ۴۱۷ هزار و ۷2 
ميليارد ريال به از 2۷۸ هزار و ۴۳2 ميليارد رسيده است. 
ارزش كل معامالت فرابورس ايران در مقايس��ه ارزش 
معامالت بازار سرمايه )از ابتداي سال تا انتهاي بهمن 
۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹( نشان مي دهد ارزش معامالت كل 
فرابورس از ۱۷ ميليون و ۶۹۵ هزار و ۳۹ ميليارد ريال 
به ۳۸ ميليون و ۷۴۸ هزار و 2۵۷ ميليارد ريال رسيده 
است. ارزش كل معامالت در فرابورس در دوره يك ماهه 
منتهي به بهمن ۱۴۰۰ در مقايسه با بهمن سال گذشته، 
افزايش 2۴۹.۸۶ درصدي را نشان مي دهد. طي بهمن 
ماه س��ال جاري در مقايسه با دوره مشابه گذشته، 
ارزش معامالت س��هام ۶۵درصد كاهش يافته و از 
۶۳۸ هزار و ۹۹۷ ميليارد ريال به 222 هزار و ۹۸۱ 
ميليارد ريال رسيده اس��ت. ارزش معامالت اوراق 
بدهي در دوره يادش��ده با افزايش چشمگير ۴2۸ 
درصدي از يك ميليون و 2۷۹ هزار و ۶۶۴ ميليارد 
ريال به ۶ ميليون و ۶۷ ه��زار و ۱۸۴ ميليارد ريال 
رسيده است. در اين دوره، ارزش معامالت ETFs نيز 
با ۰.2۳ درصد كاهش از ۱۰۷ هزار و ۱۵۴ ميليارد 

ريال به از ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ ميليارد رسيده است.

بورس تهران و فرابورس 
همرنگ شدند

برپايه معامالت آخرين دوشنبه س��ال ۱۴۰۰، بيش از 
۵ ميليارد و 2۴2 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۳۷ هزار و ۹۰۰ ميلي��ارد ريال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوس��تد شد. ش��اخص بازار اول كاهش 
۴۸۵ واحدي و شاخص بازار دوم، كاهش يك هزار و ۴۵ 
واحدي را تجربه كردند. گروه فلزات اساسي در جريان 
معامالت ديروز با 2۳ هزار و ۷۸۱ معامله به ارزش 2 هزار 
و ۳۱۰ ميليارد ريال در صدر گروه هاي بورسي نشست. 
همچنين، گروه خودرو با ۳۱ هزار و ۹۷۹ معامله به ارزش 
يك هزار و ۸۱۱ ميليارد ريال، گروه فرآورده هاي نفتي با 
۱۸ هزار و ۶۱۵ معامله به ارزش يك هزار و ۷۸۷ ميليارد 
ريال، گروه شيميايي با 2۴ هزار و ۱۰۱ معامله به ارزش 
يك هزار و ۶۸۶ ميليارد ري��ال و گروه كاني فلزي با 2۰ 
هزار و ۳۷ معامله به ارزش يك هزار و ۶۴۰ ميليارد ريال 
در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند. ش��ركت معدني و 
صنعتي گل گهر با يك هزار و ۱۵۱ واحد، شركت توسعه 
معاون و فلزات با ۶۳۰ واحد، شركت ايران خودرو با ۱۹۶ 
واحد، شركت س��رمايه گذاري صنايع شيميايي ايران 
با ۱۷۳ واحد و ش��ركت فوالد آلي��اژي ايران با ۸۴ واحد 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر رشد شاخص كل داشتند. 
در مقابل، شركت پتروش��يمي پرديس با ۹۸۸ واحد، 
شركت معدني و صنعتي چادرملو با ۸۹۳ واحد، شركت 
پتروشيمي شيراز با 2۷۸ واحد، گروه دارويي بركت با ۱۳۴ 
واحد و گروه مپنا با ۱۱۰ واحد بيشترين تاثير منفي را بر 
رشد شاخص كل داش��تند. در جريان معامالت ديروز، 
)دوشنبه، 22 اسفند ماه( شاخص كل فرابورس با كاهش 
۱۴ واحدي به رقم ۱۸ هزار و ۱۳۸ واحد رسيد. همچنين، 
در اين روز بيش از ۴ ميليارد و 2۰۳ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش يك هزار و ۸۰۸ ميليارد ريال 
دادوستد شد. در جريان معامالت ديروز فرابورس ايران، 
بيمه پاسارگاد با ۸ واحد، شركت توليد نيروي برق دماوند 
با ۷ واحد، شركت س��نگ آهن گهر زمين با ۶.۷ واحد، 
شركت پويا زركان آق دره با ۳ واحد و شركت توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم با ۳ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. در مقابل، شركت پليمر آريا ساسول 
با ۱2 واحد، ش��ركت صنعتي مينو با ۱۱ واحد، شركت 
تجلي توسعه معادن و فلزات با ۶ واحد، شركت توسعه 
سامانه نرم افزاري نگين با ۴ واحد و شركت اعتباري ملل 
با ۳ واحد بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص داشتند.

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

چرا يي شكست پذيره نويسي سرخابي ها 

سود سهام عدالت براي چه كساني پرداخت نشده است؟ 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس در حاشيه مراسم تقدير 
از ناشران برتر در سال ۱۴۰۰ به حاشيه هاي ايجاد شده در 
خصوص عدم پرداخت سود سهام عدالت به حساب برخي از 
سهامداران اشاره كرد و افزود: افرادي كه تاكنون سود سهام 
عدالت خود را دريافت نكرده اند بايد با تماس به ش��ركت 
سپرده گذاري به شماره ۱۵۶۹ يا پيگيري در سامانه سهام 
عدالت، شماره حساب خود را به روز كنند، در اين صورت 
قادر به دريافت سود سهام خود خواهند بود. وي ادامه داد: 
همچنين اين احتمال وجود دارد كه دستگاه قضايي، حكمي 
را بر روي شماره حساب آنها داشته و بانك سود پرداختي را 
برداشت كرده باشد. عشقي افزود: با توجه به همكاري خوبي 
كه ش��عب مختلف بانك براي پرداخت اين سود داشتند، 
عمليات واريز سود انجام شده است. رييس سازمان بورس 
خاطرنش��ان كرد: افرادي كه تاكنون سود سهام عدالت به 
حسابشان پرداخت نشده است بايد اقدام به بررسي شماره 
حساب خود كنند تا مشكل مربوطه برطرف شود. عشقي با 
تاكيد بر اينكه به طور قطع سود سهام عدالت به حساب همه 
سهامداران پرداخت شده اس��ت، گفت: چند روزي طول 
مي كشد تا بانك ها اطالعات كامل را به سازمان بورس در 
زمينه سودهاي برگش��تي اعالم كنند، در آن زمان تالش 
مي كنيم تا از طريق ارسال پيامك به مشموالن سهام عدالت 
اطالع رساني دقيق داشته باشيم تا حساب بانكي خود را به 
روز كنند.به محض رفع مشكل ايجاد شده سود به حساب 
آنها پرداخت خواهد شد.  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
به برنامه هاي سال آينده سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره 
كرد و افزود: پروژه هاي خوبي در محورهاي مختلف يعني 
سامانه هاي نظارتي، سامانه هاي معامالتي، زير ساخت هاي 
شركت سپرده گذاري براي ارايه خدمات در پرداخت سود و 
نيز مسائل مربوط به ارايه خدمات ناشرين تعريف شده است. 
وي اظهار داشت: همچنين اقدامات و زيرساخت هاي مربوط 
به ابزارها و نهادهاي مالي جديد در زمينه نظارت بر نهادهاي 
مالي فراهم شده است. عشقي ادامه داد: مسائل مربوط به 
نظارت بر كارگزاران، شركت هاي سبدگردان و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و در كل خدم��ات نهاده��اي مالي جزو 
اولويت هاي جدي سازمان بورس است، دستورالعمل هاي 
مربوطه فراهم ش��ده اس��ت كه براي سال آينده عملياتي 

خواهند شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدامات 
سازمان بورس براي برخورد با متخلفان اشاره كرد و افزود: 
اقدامات مربوط به برخورد با متخلفان به صورت مستمر در 
حال انجام است و پرونده آنها تشكيل و بررسي مي شود. وي 
گفت: پرونده هاي مربوط به سازمان بورس به طور حتم در 
اين سازمان مورد بررسي قرار مي گيرند و ديگر پرونده ها به 
دستگاه قضايي ارسال خواهد شد. اين مسوول اظهار داشت: 
زماني كه گزارش شركت ها را بررسي كرديم و روندي كه 
بازار در سال گذشته در پيش گرفت، به اين فكر افتاديم كه 
به صورت نمادين مراسمي را برگزار كنيم و از ُبعد ديگر به 

مساله عملكرد شركت ها و نيز افشاي اطالعات نگاه كنيم.

   تاخير افشاي اطالعات
 به كمتر از يك روز رسيد

عشقي خاطرنشان كرد: س��ازمان بورس اقداماتي را براي 
كساني كه عدم افشاي اطالعات دارند يا افشاي اطالعات آنها 
به موقع نيست، انجام داده است. در اين ميان برخي از ناشران 
وجود دارند كه همكاري خوبي در خصوص رعايت حقوق 
سهامداران داشته اند و عملكرد خوبي از خود نشان داده اند. 

رييس سازمان بورس و اواراق بهادار افزود: به صورت مستمر 
در چند س��ال گذش��ته با وضعيت خوبي از لحاظ افشاي 
اطالعات روبرو بوديم و تاخير افشاي اطالعات از ١٠ روز به 
كمتر از يك روز رسيده است. وي گفت: پرداخت سود در بازار 
سرمايه با توجه به افزايش تعداد ناشران و نيز سرمايه گذاران با 
معضل همراه شده است. عشقي تاكيد كرد: شركت هايي كه 
در دو سال گذشته در بازار عرضه شدند، داراي سهامداران 
ميليوني هستند، در حالي كه در گذشته تعداد سهامداران 
شركت ها ١٠ هزار نفر بود. زماني كه پرداخت سود براي 
شركت هاي داراي چند ميليون سهامدار مشكل است. 
رييس سازمان بورس ادامه داد: با تالش مسووالن شركت 
سپرده گذاري مركزي براي راه اندازي برخي از سامانه ها 
كه در سال گذشته انجام ش��د، بالغ بر ٢٨٢ شركت از 

طريق سجام سود خود را پرداخت كردند. 

    سود سهام عدالت ۴۳ ميليون نفر 
پرداخت شد

وي با بيان اينكه روز شنبه سود سهام عدالت ٤٤ ميليون 
نفر به صورت كامل از طريق ٢٢ بانك پرداخت شد، ادامه 

داد: سود سهام عدالت ۴۳ ميليون نفر براي امسال بود 
و عمليات پرداخت سود به اتمام رسيد. عشقي با اشاره 
به اينكه براي سال آينده ناشران سود را از طريق سامانه 
س��جام پرداخت مي كنند، گفت: سامانه اي كه در نظر 
گرفته شده به نحوي است كه شركت ها وجوه را در اختيار 
سپرده گذاري براي مدت زيادي قرار نمي دهند، فايل ها 
كه آماده شد وجوه دريافت و بالفاصله پرداخت مي شود. 
نهايت توقف پول در سپرده گذاري يك يا ٢ روز است، 
وجوه بيشتر باقي نمي ماند و سود به حساب سهامداران 
واريز مي شود. رييس سازمان بورس ادامه داد: در تالش 
هستيم با تالش شركت ها، بهبود وضعيت كلي اقتصاد و 
رفع موانعي كه وجود دارد، شاهد افزايش توليد و فروش 
مستمر همه شركت ها باشيم و اميدواريم در سال آينده 

اين اتفاق براي همه شركت ها رخ دهد.

    وظايف سازمان بورس
 حفاظت از حقوق سهامداران است

وي به راه اندازي ميز صنعت در سازمان بورس اشاره كرد و 
گفت: برگزاري جلسات را از سال ۱۴۰۱ فعال تر مي كنيم 
و صنايع را به صورت انفرادي بررسي و مشكالت كالن هر 
صنعت را احصا و پيگيري مي كنيم، مشكالت صنايع را در 
س��طح كالن دولت، مجلس و مراجع تصميم گير مطرح 
كنيم. عشقي ادامه داد: به دنبال اين هستيم تا اين اقدامات 
باعث ش��ود كه در وهله نخست شاخص هاي عملكردي 
شركت ها بهبود يابد و در نهايت حقوق سهامداران را بتوانيم 
حفظ كنيم. رييس سازمان بورس گفت: دارايي هايي كه 
در شركت ها وجود دارد، متعلق به سهامداران خرد و عمده 
است و يكي از وظايف سازمان بورس براساس قانون بازار 
اوراق بهادار حفاظت از حقوق سهامداران است و به دنبال 
اين هستيم تا از طريق اين اقدامات در سال ۱۴۰۱ فعال تر 
كنيم.وي اظهار داش��ت: همچنان در برخي از صنايع، 
قيمت گذاري دستوري وجود دارد كه اميدواريم با كمك 
ناشرين و سهامداران اين معضل كه سال هاي متمادي 
گريبانگير صنعت ب��وده، را حل و فصل كنيم كه تا حد 
امكان اين مشكل رفع شوند. اميد است سال آينده، سال 

پر بار و پر سود براي شركت ها و سهامداران باشد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه نتايج بررسي هاي مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي حاكي از اين است كه زمين لغزش جاده چالوس، 
يك پديده موضعي با ابعاد نه چندان بزرگ است و اثر دو سد 
سياه بيشه و سد تلمبه مخزني آن روي اين رخداد منتفي 
است، برخي از كارشناسان بر اين باورند كه همه اتفاقاتي كه 
در جاده چالوس به عنوان رانش زمين رخ مي دهد، به احداث 
سد سياه بيشه بر مي گردد. در كنار رودخانه چالوس، اين سد 
احداث شده است و متاسفانه بر اساس اطالعات دريافتي، 
احداث اين سد منجر به تقليل آب هاي زير زميني در منطقه 
شده و ساختار ژئوتكنيك و زمين شناسي منطقه را دگرگون 
كرده است. همچنين اين رانش در امتداد فرونشستي است 
كه در مناطق بياباني رخ مي دهد و اكنون بازخوردهاي آن 
در مناطق شمالي در حال احساس شدن است.به گزارش 
»تعادل«، علي بيت اللهي عضو هيات علمي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرس��ازي پس از بازديد از محدوده زمين 
لغزش جاده چالوس در كانال تلگرامي خود نوشت: »با توجه 
به بروز گسيختگي پنجاه متري در سطح آسفالت محور 
چالوس بازديد از محدوده به عمل آمد. س��اختگاه مسير 
برگشت به سمت تهران بعد از پل زنگوله به طول پنجاه متر 
به دليل بارندگي هاي اخير دچار لغزش شده و پهناي اين 
قطعه كوتاه را كمتر كرده است. فاصله محل رخداد زمين 
لغزش با دو سد سياه بيشه و به خصوص سد تلمبه مخزني 
آن زياد و اثر سد بر ناپايداري دامنه منتفي است. براساس 
بازديد هاي به عمل آمده ابعاد توده و ضخامت آن كم است. 
شيب اليه بندي سازندهاي سنگي به سمت قعر دره نبوده 

و ابعاد توده لغزشي نمي تواند وسيع باشد.«

    انسداد جاده چالوس
بيت اللهي همچنين در گفت وگو با پاي��گاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي با اش��اره به اينكه اين حادثه روز گذشته 
در نزديكي پل زنگوله از س��مت تهران رخ داد و عمال سبب 
غيرقابل استفاده شدن يك سمت از جاده شد، گفت: به دليل 
خطراتي كه احتمال لغزش هاي احتمالي داشت اين محور 
توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مسدود شد. 
همچنين با درخواست سازمان راهداري و به دليل اهميت 
موضوع و تعطيالت نوروز ۱۴۰۱ در اين مسير، با هماهنگي 
مسووالن راهداري بازديد ميداني از منطقه زمين لغزش انجام 
شد. بيت اللهي ادامه داد: بازديدهاي ميداني حاكي است كه 
اين زمين لغزش يك پديده موضعي با ابعاد نه چندان بزرگ 
است. منطقه موردنظر نرسيده به سياه بيشه شيب تندي دارد 
و با توجه به اينكه از دهه ۷۰ تاكنون سه زمين لغزش در آن 
حوالي رخ داده ضرورت دارد تا راهكارهايي در اسرع وقت، 

عملياتي و اجرايي بشود تا از گسترش توده لغزشي به سمت 
دامنه كوه جلوگيري به عمل  آيد و يك سمت كوه قابليت 
اس��تفاده پيدا كند.وي توضيح داد: عمليات اجرايي براي 
كاهش مخاطرات اين زمين لغزش آغاز شده و از آنجاييكه 
عمليات اجرايي كار زمانبري اس��ت اين كار فردا نيز ادامه 
خواهد يافت. همچنين با توجه به اينكه ورود ماشين آالت 
سنگين در منطقه ايجاد اشكال مي كند عمليات اجرايي 
ترميم جاده بايد با دقت و به آرامي ادامه يابد.بيت اللهي اظهار 
اميدواري كرد كه اينكار قبل از شروع تعطيالت به اتمام برسد 
تا ايمني تردد كنندگان به خطر نيفتد.عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، پيشنهادات ارايه شده از 
س��وي مركز تحقيقات را عمدتا مبني بر زهكشي و خروج 
آب و جلوگيري از ماندآبي برشمرد و تاكيد كرد: اگر اينكار 
انجام شود حركت دامنه متوقف خواهد شد. در واقع تعبيه 
زهكش ها و طراحي آنها عمده ترين كار موثر است. همچنين 
اقدامات زيربنايي تر نيز شامل شمع كوبي و ساير موارد نيز 

پيشنهاد شده كه نيازمند مطالعات زماني بيشتري است.

    از دست رفتن آستانه تحمل زمين
در اين حال، محمدرض��ا محبوب فر، عضو انجمن آمايش 
س��رزميني و عضو انجمن مخاطرات محيطي و توس��عه 
پايدار ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پوسته زمين از 
اليه هاي رسوبي متراكم و حتي غير متراكم تشكيل مي شود، 
گفت: زير اين اليه ها از نظر تكتونيكي سطوح شيب داري 
وجود دارد و اگر اين س��طوح شيب دار به هر دليلي ناپايدار 
ش��وند، اليه هاي رسوبي زير سطوح ش��يب دار به حركت 
درمي آيند و به اين پديده رانش زمين گفته مي شود.وي علل 
رخداد رانش زمين را منشأ طبيعي و انساني دانست و اظهار 
كرد: عوامل دخيل در اين رخداد شامل باران هاي سيل آسا 
و زلزله است، ولي دخالت هاي انساني باعث رانش مي شود 
كه حتي موجب تغيير زمين شناختي منطقه و باعث ايجاد 
زمين لغزش خواهد شد.محبوب فر با اشاره به رخدادهاي 
اينچنيني در كشور همانند رانش زمين در جاده چالوس، 
يادآور شد: دخالت هاي انساني پر رنگ تر از عوامل طبيعي 
اس��ت و در حال حاضر ۳ اس��تان »گيالن«، »مازندران « و 
»گلستان« رتبه اول كشور در رانش زمين هستند و بعد از 
اين استان ها، استان »لرستان« و »خوزستان « قرار دارند كه 
بيشتر از ساير استان هاي كشور در معرض رانش زمين قرار 
دارند.وي علت رانش زمين در كشور را دخالت هاي بيش از 
حد انساني در مناطق كوهپايه اي، جلگه اي و آبرفتي و هر 
منطقه شيب داري دانست كه جنس خاك دامنه هاي آن 
از نظر زمين شناسي مستعد رانش و لغزش زمين هستند و 
ادامه داد: دخالت انساني بيشتر در زمينه هاي تغيير كاربري 

اراضي، تخريب جنگل ها، ساخت و ساز غير اصولي، احداث 
سدها در نقاط مختلف اين سه استان  و همچنين اقدامات 
افراطي راه سازي و جاده سازي است.عضو انجمن مخاطرات 
محيطي و توس��عه پايدار ايران، با بيان اينكه بي توجهي به 
طبيعت و رهاسازي آن و فعاليت هاي بي حد و حصر انساني 
منجر شده كه استان مازندران در تهديد مخاطره رانش زمين 
قرار گيرد و خاطرنشان كرد: رانش زمين كه هم اكنون آن را 
مشاهده مي كنيم، رخدادي است كه از سال ۱۳۹۶ نسبت 
به وقوع آن در شمال كشور هشدارهايي داده شد و حتي در 
سال ۱۳۹۸ اعالم شده بود كه بيشتر از ۴۰۰ نقطه از استان 
مازندران دچار پديده رانش هستند و رتبه اين رانش از خفيف 
تا شديد برآورد شد، ولي متاسفانه به اين هشدارها توجه نشد.

    مسبب اتفاقات جاده چالوس؟
محبوب فر يادآور شد: همه اتفاقاتي كه در جاده چالوس 
ب��ه عنوان ران��ش زمي��ن رخ مي دهد، به احداث س��د 
سياه بيش��ه بر مي گردد. در كنار رودخانه چالوس، اين 
سد احداث شده اس��ت و متاسفانه بر اساس اطالعاتي 
كه ما دريافت كرديم، احداث اين س��د منجر به تقليل 
آب هاي زير زميني در منطقه شده و ساختار ژئوتكنيك 
و زمين شناسي منطقه را دگرگون كرده است.اين محقق 
حوزه بحران ها و مخاطرات محيطي با بيان اينكه سد 
سياه بيش��ه در واقع دو سد است، اظهار كرد: زماني كه 
جاده چالوس از يك طرف در مجاورت اين دو سد قرار 
گرفته و نيروگاه هاي متعدد برقابي در كنار اين دو سد 
ساخته مي شود و از طرف ديگر در طول روز نزديك به 
حدود ۴۰ هزار خودرو از اين جاده عبور مي كنند، بايد 
حق بدهيم كه اين جاده آستانه حد تحمل زمين شناسي 
خود را از دس��ت داده اس��ت و دچار رانش بي سابقه اي 

شود، به طوري كه مجبور به مسدود كردن آن شوند.

    بي مهري ما با طبيعت و ادامه قهر زمين
عضو انجمن آمايش سرزميني، رانش زمين در استان هاي 
شمالي به ويژه در اس��تان مازندران را در امتداد فرونشست 
زمين در نقاط بيابان��ي مي داند و در اين باره توضيح داد: اگر 
در بخش هاي بياباني و كم آب و كم بارش ايران، فرونشست 
داشته باشيم، در بخش هاي شمالي كشور با پديده رانش زمين 
روبرو خواهيم شد كه ابتداي اين مسير فعاليت هاي انساني 
اين پديده را تشديد كرده و زماني كه همراه با عوامل طبيعي 
مي شود، مانند تغيير اقليم و باران هاي سيل آسا، اين مشكالت 
به وجود مي آيد.وي اضافه كرد: بر اين اساس معتقد هستم كه 
مشكلي كه در شمال كشور ايجاد شده است، يك شبه پديد 
نيامده است و از سال ۹۶ كشور درگير اين پديده است و بارها 

هشدار نسبت به ايجاد رانش زمين در ۴۰۰ نقطه در استان 
مازندران داده شد، ولي به جاي اينكه طبيعت منطقه احيا 
شود، نسبت به طبيعت آن دست درازي صورت گرفت و به اين 
شرايط برداشت هاي بي رويه آب، سدسازي ها و حجم ترافيك 
سنگيني كه بر روي جاده چالوس بارگذاري مي شود، اضافه 
شده است.به گفته وي، سد سياه بيشه در زمين هاي سست 
بنا شده و ساختار زمين شناسي اين منطقه را متحول كرده 
و اين در حالي است كه قبل از احداث اين سد، چاره انديشي 
نشد.محبوب فر خاطرنشان كرد: ما تعطيالت نوروزي را در 
پيش داريم، قطعا مي تواند براي كشور مشكل ساز شود و الزم 
است اين جاده بسته باشد يا از جاده هاي جايگزين استفاده 
شود؛ چرا كه امكان ايجاد فروچاله ها و گسترده شدن ترك ها 

در جاده وجود دارد و ممكن است به تلفات انساني بينجامد.
    فرونشست در استان هاي شمالي

عضو انجمن مخاطرات محيطي و توس��عه پايدار ايران، 
عمده مخاطرات در شمال كشور را مربوط به دخالت هاي 
بي حد انسان دانس��ت و گفت: وزارت نيرو، وزارت راه و 
شهرس��ازي در كنار اين مخاطرات در حالي قرار دارند 
كه اقتصاد مناطق شمالي روي مسائل صنعتي تعريف 
مي ش��ود، ولي توجهي به زير س��اخت ها و مجوزهاي 
زيرساختي نمي شود.وي با بيان اينكه بر اساس شنيده ها، 
احداث سد سياه بيشه فاقد مجوز زيست محيطي بوده 
است، خاطرنشان كرد: در بره هاي از زمان سازمان محيط 
زيست با ايجاد اين سد مخالفت كرد، ولي وزارت نيرو و 
وزارت راه بي توجه به اين پديده ها هستند و اين پديده ها 
نيز همچنان در اين اس��تان ها ت��داوم دارد، ضمن آنكه 
تشديد هم خواهد شد.اين محقق حوزه مخاطرات با بيان 
اينكه درباره اراضي نيز تغيير كاربري به سمت فعاليت هاي 

آب بر انجام شده است، اظهار كرد: در اين صورت نياز به 
برداشت آب و سد سازي ايجاد مي شود و طبيعي است كه 
اينچنين پديده هايي رخ دهد و در آينده نيز تشديد شود.

    امتداد فرونشست بيابان ها به شمال كشور
وي اضافه كرد: من معتقدم كليه شهرهاي ۳ استان شمالي 
متاثر از اين رانش زمين هس��تند و اين ران��ش در امتداد 
فرونشستي است كه در مناطق بياباني رخ مي دهد و اكنون 
بازخوردهاي آن در مناطق شمالي در حال احساس شدن 
است.محبوب فر، تاكيد كرد: در اين بين وضعيت تهران از 
نظر فرونشس��ت زمين به مراتب بدتر است، هم اكنون نيز 
حجم مخازن سدهاي تهران نسبت به سال هاي گذشته 
كمتر ش��ده و با وج��ود بارندگي هايي ك��ه رخ داده از يك 
طرف بارندگي هاي سيل آسا را شاهديم و از سوي ديگر با 
بحران هاي بي آبي و كم آبي مواجه هستيم كه اين امر نشان 
مي دهد كه فعاليت هاي انس��اني از حد و مرز خارج شده و 
طبيعت را دچار مشكالت اساس��ي كرده است، به طوري 
كه هر چقدر ش��اهد بارندگي ها و س��يالب هاي بيشتري 
باشيم، مشكل كم آبي و بي آبي مرتفع نمي شود و تشديد 
نيز مي شود.وي با بيان اينكه بررسي ها نشان مي دهد كه 
وضعيت استان هاي تهران، اصفهان و خوزستان در تابستان 
و پاييز س��ال ۱۴۰۱، بحراني تر از تابس��تان سال ۱۴۰۰ 
خواهد بود، تاكيد كرد: وضعيت ما به گونه اي اس��ت كه ما 
از ورشكس��تگي آبي به نابودي سكونتگاه ها و اكوسيستم 
رسيده ايم و اينكه در اين سال ها بر طبل توسعه كوبيده شد، 
شرايط پيش آمده در واقع يك توسعه خيالي و معكوس بوده 
است؛ چون توسعه يعني محيط زيست سالم، يعني رفاهي، 

يعني نبود آلودگي هاي زيست محيطي و ترافيك.

ايرانشهر

ادامه از صفحه اول
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آسيب حمل و نقل دريايي
بر اثر تحريم ها

مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي با تاكيد بر 
رونق ترانزيت با مشاركت بخش  خصوصي، گفت: 
حمل ونقل دريايي در اي��ران تحت تاثيرات منفي 
تحريم هاي ظالمانه دچار عقب افتادگي شده است.

به گزارش تس��نيم، علي اكبر صفايي با بيان اينكه 
حمل ونقل دريايي در اي��ران تحت تاثيرات منفي 
تحريم هاي ظالمانه دچار عقب افتادگي شده است، 
تاكيد كرد: به رغم كمك نخب��گان دريايي، چرخ 
فعاليت هاي دريايي و دريانوردي در كش��ور هرگز 
دچار لنگي و توقف نشده، اما بايد بپذيريم كه حمل  
و نقل دريايي در اي��ران، همگام با دنيا پيش نرفته 
است.وي طراحي و تعريف مدل بازرگاني و تجاري 
براي رونق ترانزيت در كشور را موضوع جدي براي 
حوزه تجاري و اقتصاد كالن دانس��ت و گفت: اين 
س��ازمان از هرگونه ارتباط تج��اري بين مجموعه 
بخش خصوصي فعال در تجارت دريايي با بازرگانان 
حمايت مي كند.وي با بيان اينكه سازمان بنادر در 
حوزه بندري و درياي��ي، برنامه ريزي جامعي را در 
دست تهيه و تدوين دارد، خاطرنشان كرد: افزايش 
توان و ظرفيت ن��اوگان دريايي، يك ايده و تصميم 
زيربنايي و استراتژيك اس��ت كه به طور جدي در 
حال پيگيري آن هستيم.صفايي از سرمايه گذاري 
بخش  خصوصي در حوزه كشتي هاي رو-رو براي 
درياي خزر خبر داد و تاكيد كرد: اولويت ما توسعه 
كش��تيراني با تقويت حمل و نقل داخلي است و با 
خطوط كشتيراني خارجي در صورتي كه با خودشان 
ارزش  افزوده براي اقتصاد ايران آورده باشند و شريك 
ايراني داشته باشند، همكاري مي كنيم.وي با بيان 
اينكه راه اندازي بانكرينگ را به طور جدي در دست 
پيگيري داريم گفت: درصدد هس��تيم به سرعت، 
دستورالعمل بانكرينگ را با همكاري وزارت نفت، 

اجرايي و عملياتي كنيم.

اثرات كوتاه مدت برجام
اما در بلندمدت ما بايد باز اين س��وال را خود بپرسيم 
كه آيا به اجراي برنامه هاي بلندمدت و توس��عه محور 
عالقه مند هس��تيم؟ آيا اعتبارات و درآمدهاي جديد 
را در طرح هاي زيرساختي براي بهبود طوالني مدت 
وضعي��ت اقتصاد ايران به كار خواهي��م گرفت؟ يا باز 
هم با نگاهي كوتاه مدت صرفا به دنبال برطرف كردن 
مشكالت كوتاه مدت خواهيم بود؟ در واقع پاسخ به اين 
سواالت تا حد زيادي مسير پيش  روي ما در اقتصاد را 

معلوم خواهد كرد.

 2ديدگاهمتناقضدربارهرانشجادهچالوس،چهاستداللهاييدارند؟

سرايت فرونشست بيابان هاي مركزي به »شمال«

اگرچه در سند چش��م انداز ۱۴۰۴ دستيابي به توليد ساالنه 55 
ميليون تن فوالد پيش بيني شده، در شرايط ناپايداري انرژي برق 
در تابس��تان سال جاري و بعضا گاز، توليد محصوالت فوالدي در 
كشور به چالش كش��يده شده است. اين مساله محقق شدن افق 
۱۴۰۴ را با مش��كالت فراواني مواجه مي كن��د. با قطعي برق در 
تابستان، شركت فوالد خوزس��تان ۱5 درصد از توليد فوالد خام 
خود را از دس��ت داد كه جبران توليدات ازدست رفته در شرايط 
فعلي چندان امكان پذير به نظر نمي رسد. با اين حال، اين شركت 
برنامه هاي متعددي را براي جبران بخشي از اين كاهش توليد در 
دستور كار دارد. توجه به انجام پروژه هاي زيرساختي به منظور رفع 
چالش ها در آينده از ديگر فعاليت هاي ش��ركت فوالد خوزستان 
است. با وجود اين، مرتفع كردن چالش هاي صنايع مستلزم توجه 
نهاد هاي باالدستي و توسعه كليه زيرساخت ها متناسب با صنعت 
فوالد كشور است. بر اساس چشم انداز افق ۱۴۰۴، ظرفيت توليد 
فوالد كشور بايد به 55 ميليون تن برسد. طي سال هاي ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۹ توليد فوالد خام در ايران به طور متوسط با رشد ساالنه ۹/2 
درصدي همراه بوده است و فوالدسازان كشور، عالوه بر تامين نياز 
داخلي، صادرات محصوالت زنجيره فوالد به ساير كشورها را نيز 
در كارنامه خود دارند. اين در حالي است كه در دهه هشتاد، ايران 
يكي از واردكنندگان شمش و محصوالت فوالدي بود. با توجه به 
سرمايه گذاري هاي محاسبه شده طي مطالعات جامع صنعت فوالد 
كشور از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، حجم سرمايه گذاري هاي محقق شده در 
طرح زنجيره فوالد براي دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فوالد 
خام و توازن زنجيره حدود ۸/۷ ميليارد يورو بوده است. به رغم رشد 
قابل توجه صنعت فوالد در سال هاي اخير، اين بخش مهم از صنعت 
و اقتصاد كشور با چالش هاي متعددي روبروست كه  توجه به موقع 
نكردن به آنها مي تواند صدمات جبران ناپذيري را به اين صنعت و 

سرمايه گذاري هاي انجام شده وارد كند.
چالش ها و راهكارها

بر اساس مطالعات انجام شده، با توجه به ظرفيت كنوني واحدهاي 

فعال زنجيره و طرح هاي توسعه در دست اجرا، براي دستيابي به 
چشم انداز 55 ميليون تن فوالد خام در افق ۱۴۰۴ با كمبود حدود 
۳2 ميليون تن سنگ آهن مواجهيم كه مي تواند منجر به كاهش 
ضريب بهره برداري در طول زنجيره و كاهش بهره وري كلي شود. 
بنابراين الزم است در اين حوزه از صدور مجوزهاي مازاد بر توازن 
زنجيره فوالد اجتناب شود، زيرا در صورت احداث هر واحد جديد 
فوالدي در زنجيره، بحران كسري سنگ آهن عميق تر مي شود. 
توسعه فعاليت هاي اكتشافي، افزايش عمق اكتشافات، بهره گيري 
از تكنولوژي سنگ آهن كم عيار، باطله و هماتيت، سرمايه گذاري در 
زمينه معادن سنگ آهن ساير كشورها، برنامه ريزي براي جايگزيني 
شارژ قراضه بيشتر در واحدهاي فوالدي، كاهش تدريجي مصرف 
آهن اس��فنجي در كوره هاي قوس الكتريكي و القايي، مطالعات 
فني و اقتصادي براي استخراج معادن در عمق بيشتر و تشكيل 
كنسرسيوم هاي فوالدي و معدني مي تواند در رفع چالش  سنگ آهن 
موثر واقع شود. همچنين بايد از هم اكنون براي واردات سنگ آهن 
واحدهاي فوالدسازي جنوب كش��ور برنامه ريزي شود. همگام 
نبودن توسعه ظرفيت توليد برق و گاز طبيعي با برنامه هاي توسعه 
صنايع موجب اِعمال محدوديت برق در ماه هاي گرم و افت فشار 
گاز در ماه هاي سرد سال مي شود كه اين مساله كاهش توليد و از 
دس��ت رفتن مبالغ قابل توجهي فروش، صادرات و سود را در پي 
دارد. راهكارهاي صنعت در تامين انرژي عبارت اند از مديريت بهتر 
انرژي در كشور و كاهش محدوديت هاي انرژي صنايع مادر، اعالم 
دقيق برنامه  محدوديت هاي برق و يا گاز از چند روز قبل به منظور 
مواجهه بهتر صنايع با آن، تشكيل كميته هاي منسجم و داراي 
قدرت اجرايي باال به همت وزارتخانه هاي صمت، نيرو و نفت براي 
بررسي تهديدها، ريسك ها و پيامدهاي ناشي از ناپايداري در تامين 
انرژي، توسعه نيروگاه هاي با منابع تجديدپذير، احداث نيروگاه 
اختصاصي براي صنايع پرمصرف با تنظيم قراردادهاي سه جانبه 
با صنعت، اس��تفاده از ديگر انواع انرژي، ايجاد بازار برق و تضمين 
تامين برق از س��وي تامين كنندگان، اصالح الگوي مصرف، الزام 

صنايع به دريافت استاندارد انرژي، احياي نيروگاه هاي قديمي و 
به روزرساني تجهيزات. ايجاد تفاوت معنادار در هزينه گاز مصرفي 
براي فرايندهاي ارزش آفرين و غيرارزش آفرين، سرمايه گذاري و 
توسعه شبكه توليد و توزيع گاز با توجه به نيازهاي فعلي و آتي كشور، 
تامين و ذخيره سازي به موقع سوخت هاي جايگزين در نيروگاه و 
جاهايي كه امكان استفاده از اينگونه سوخت ها را دارند و توجه به 
مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در بناهاي مسكوني، تجاري و 
عمومي در راستاي كاهش اتالف و مصارف در بخش خانگي بخش 
ديگري از راهكارها براي رفع چالش گاز به شمار مي آيند. در حوزه 
حمل ونقل نيز توسعه زيرساخت ريلي عقب تر از توسعه صنعت 
فوالد است و با تحقق و راه اندازي واحدهاي فوالدي در افق ۱۴۰۴، 
امكان حمل ونقل مواد معدني با شرايط فعلي با مشكالت متعددي 
روبروست. برنامه هاي توسعه راه آهن با برنامه هاي توسعه صنايع 
فوالدي هم راستا نيستند و اولويت بندي ها تفاوت دارند. ظرفيت 
بندرها در كشور پاسخگوي نياز كشور در تجارت زنجيره فوالد است، 
اما نياز به مكانيزاسيون اسكله ها، افزودن اسكله هاي تخصصي فله، 
كاهش زمان حمل بار و اتصال به خطوط ريلي احساس مي شود. در 
راستاي مرتفع ساختن اين چالش، همگام سازي و هماهنگي احداث 
خطوط ريلي در دست اجرا با برنامه هاي توسعه واحدهاي فوالدي 
كشور، اجراي به موقع برنامه هاي توسعه بندرها، ارتقاي ظرفيت 
تخليه توسط واگن برگردان ها، ايجاد خدمات يكپارچه لجستيك 

در مراكز بارگيري و تخليه و همچنين تخصيص مناسب واگن ها از 
مبدا و مقصد ضروري به نظر مي رسد.

تاثيرات جبران ناپذير چالش انرژي
در سال هاي اخير، محدوديت و يا قطعي برق، خصوصا در ماه هاي 
گ��رم و به تبع آن كاهش توليد محصوالت ش��ركت به يك روال 
هميشگي و معمول تبديل شده، به طوري كه وقوع اين معضل كامال 
قابل پيش بيني است. اما بايد اذعان داشت كه شدت اين پديده و 
تاثيرات آن بر عملكرد شركت فوالد خوزستان در سال هاي اخير، 
مخصوصا در س��ال جاري، به شكلي باورنكردني افزايش داشته، 
تا جايي كه محدوديت مص��رف انرژي برق باعث كاهش بيش از 
5۳۰ هزار تن در توليد محصول نهايي اين ش��ركت ش��ده است. 
همچنين تاثيرات آن بر كاهش توليد محصوالت مياني )گندله و 
آهن اسفنجي( موجب از دست دادن 2۰ درصد از اين محصوالت 
شده است. با نگاهي اجمالي نيز مي توان ضرر و زيان كمرشكن و 
جبران ناپذير اين كاهش توليدات را تصور كرد، زياني كه تاثيرات 
مخرب��ش در انجام ماموري��ت جاري و نيز س��رمايه گذاري هاي 
توسعه اي ش��ركت فوالد خوزستان تا س��ال هاي طوالني ادامه 
خواهد داشت. در سال جاري، برنامه توليد شركت فوالد خوزستان 
براي محصول نهايي ۳/۸ ميليون تن بوده اس��ت. محدوديت در 
تامين انرژي، ع��الوه بر تاثيرات منفي بر توليدات اين ش��ركت، 
تاثيراتي بازدارنده بر ساير مولفه ها و شاخص هاي توليد و اقتصاد 

خواهد داش��ت. براي مثال، در مورد شركت فوالد خوزستان اين 
محدوديت ها باعث افزايش شديد مصرف انرژي، مواد مصرفي مانند 
الكترود و مواد نسوز شده كه اين نيز افزايش هزينه هاي تمام شده 
را به دنبال داشته است. كاهش توليدات كه ناشي از عوامل خارج 
از فرايندهاي شركت فوالد خوزستان است، باعث كاهش روحيه 
و نيز دلسردي در تك تك پرسنل اين شركت شده كه ترميم آن 
مدت ها زمان مي برد. در سال هاي گذشته، شركت فوالد خوزستان 
با حضور در بازارهاي داخلي و خارجي تبديل به يك برند قدرتمند در 
بازار شمش فوالد شده بود، اما كاهش توليد، كمرنگ شدن حضور 
در بازار و عقب افتادن زمان تحويل سفارش ها موجب وارد آمدن 

آسيبي جبران ناپذير بر اين تصوير ذهني مي شود.
ضرر و زيان ها جبران مي شوند؟

چنان كه اش��اره شد، در سال جاري بيش از 5۳۰ هزار تن از توليد 
شركت فوالد خوزستان به دليل قطعي و يا محدوديت برق از دست 
رفته اس��ت؛ به عبارت ديگر، نزديك به ۱5 درصد از كل ظرفيت 
محصول اين مجموعه عظيم از دست رفته است. بديهي است كه 
اين مقدار از ضرر و زيان با اقدامات اصالحي قابل جبران نيست. با اين 
حال، شركت فوالد خوزستان به منظور كاهش عمق اين فاجعه، به 
مدد دانش و توانايي مجموعه كارشناسان، نيروي انساني و تجربياتي 
كه در س��ال هاي طوالني اندوخته، اقداماتي را انجام داده است تا 
بخشي از اين ضرر و زيان جبران شود. در اين راستا مي توان به انجام 
زودرس تعمير تجهيزات با هدف باال بردن آماده به كاري آنها در زمان 
رفع محدوديت برق، استقرار نظام مديريت و پايش انرژي با هدف 
استفاده حداكثري از برق تخصيص داده شده و توليد محصوالت با 
ارزش فروش بيشتر براي جبران گوشه اي از بودجه ازدست رفته 
اشاره كرد. توجه به بازارهاي صادراتي پس از پاسخ گويي به تقاضاي 
داخلي و ارزآوري براي كشور در زمان تحريم هاي ظالمانه، انجام 
پروژه هاي در دست كه نياز به توقف تجهيزات براي افزايش كيفيت 
و ظرفيت توليد در آينده دارد، شروع به اجراي پروژه بزرگ نيروگاه 
برق در داخل شركت و كاهش ريسك تامين انرژي در سال هاي 

آينده بخش ديگري از اقدامات شركت فوالد خوزستان است. به 
دليل توقف كوره ها در شرايط بحران انرژي، توانايي فروش مازاد 
محصوالت مياني )آهن اسفنجي( ايجاد شد، محصوالتي كه در 
شرايط معمول خوراك كوره هاي فوالدسازي اند. صنعت فوالد، به 
عنوان يكي از پيشران هاي اصلي اقتصاد كشور، براي توليد، توسعه 
و حضور مستمر در بازارهاي جهاني نياز به حمايت و پشتيباني 
از سوي نهادهاي باالدس��تي و در درجه اول دولت دارد. افزايش 
قيمت نهاده هاي تولي��د مانند مواد اوليه، ان��رژي و ماليات هاي 
مترتب بر فعاليت شركت ها، بدون توجه به تاثيرات زيان آور آنها، 
در كنار تغيير مكرر قوانين و دس��تورالعمل ها، مي تواند ضرباتي 
مهلك بر پيكر تازه جان گرفته صنعت فوالد بزند. از طرف ديگر، 
حمايت نهادهاي باالدستي صنايع، در شرايطي كه توليد و حضور 
در تراز جهاني و رقابتي هر روز مش��كل تر مي شود، توقع نابجايي 
نيست كه البته در همه كش��ورهاي جهان امري معمول و كامال 
ضروري است. به دليل نقش بي بديل صنايع بزرگ در راه اندازي 
صنايع پايين دست، اشتغال زايي و رفع معضالت اجتماعي، اين 
حمايت ها مي تواند در قالب اقدامات مختلفي صورت گيرد. برخي 
از اين اقدامات موثر عبارت اند از س��رمايه گذاري بيشتر در بخش 
انرژي برق )توليد، ش��بكه هاي توزيع و مديريت كارآمد انرژي(، 
توجه ويژه به جذب س��رمايه گذاري در زمينه توليد و توزيع گاز 
طبيعي براي صنايع، نه فقط به عنوان سوخت و مصرف خام بلكه به  
عنوان ماده اي كه مي تواند باعث ايجاد ارزش افزوده مضاعف شود، 
توسعه شبكه  راه هاي مواصالتي و به روزرساني شبكه ريلي كشور به 
عنوان روش حمل كم هزينه همپاي توسعه صنايع و افزايش حجم 
حمل ونقل در سراسر كشور و اتصال به كشورهاي همسايه، توسعه 
سياست هاي تش��ويقي براي صادركنندگان �� خصوصا صنعت 
فوالد كه با مازاد نياز مصرف داخلي مواجه اس��ت �� و ايجاد ثبات 
در قوانين و مقررات اقتصادي و گمركي با رويكرد اس��تقرار چتر 

حمايتي از توليدات داخل.
نمودار ۱. موازنه زنجيره فوالد كشور در سند چشم انداز ۱۴۰۴

محمودلندي،معاونبهرهبرداريشركتفوالدخوزستان:

رويكردي براي گذر از چالش ها؛ خسارت هايي كه فوالدي ها از قطعي برق و گاز متحمل شده اند
همگام نبودن توسعه ظرفيت توليد برق و گاز طبيعي با برنامه هاي توسعه صنايع موجب ِاعمال محدوديت برق در ماه هاي گرم و افت فشار گاز در ماه هاي سرد سال مي شود كه اين مساله كاهش توليد و از دست رفتن مبالغ قابل توجهي فروش، صادرات و سود را در پي دارد

در حاشيه نمايشگاه بومي سازي صنعت فوالد، مديران 
عامل شركت برق منطقه اي خوزستان و شركت توانير 
از مهندس امين ابراهيمي مديرعامل فوالد خوزستان 
بابت اهتم��ام در تامين پايداري ب��رق تقدير كردند. به 
گزارش خبرنگار روابط عمومي فوالد خوزستان، محمود 
دش��ت بزرگ مديرعام��ل و رييس هي��ات مديره برق 
منطقه اي خوزستان، ۱۸  اسفندماه ۱۴۰۰، با حضور در 
غرفه شركت فوالد خوزستان در نمايشگاه بومي سازي با 
اهداي لوح از همكاري اين شركت در زمينه تامين انرژي 
الكتريكي مس��تمر تقدير كرد.  در بخشي از اين لوح كه 
خطاب به امين ابراهيمي مديرعامل فوالد خوزس��تان 
است، چنين آمده:  تامين انرژي الكتريكي مستمر و حفظ 
پاسداري شبكه برق با همكاري مشتركين بزرگ محقق 
شده است، بدين وسيله از جنابعالي و مجموعه شركت 
فوالد خوزستان بابت مديريت مصرف انرژي الكتريكي 
در س��ال ۱۴۰۰ تقدير به عمل مي آيد.  همچنين آرش 

ك��ردي رييس هيات مديره و مديرعامل ش��ركت مادر 
تخصصي توانير در لوحي جداگانه از همكاري مجموعه 
فوالد خوزس��تان در اجراي محدوديت هاي برق س��ال 

جاري تقدير كرد.

در حاشيه نمايشگاه بومي سازي صنعت فوالد 
 تقدير مديران عامل شركت برق منطقه اي خوزستان
 و شركت توانير از مدير عامل شركت فوالد خوزستان

برگزاري چنين نمايشگاه هايي، ايجاد پويايي، نشاط و شادي را 
در استان به دنبال دارد. چنين رويدادي قطعا پايگاهي مناسب 
براي توليدكنندگان و تامين كنندگان داخلي در حوزه صنعت 

مي باشد.      
 به گزارش روابط عمومي، سردار عبدالرضا مراد حاجتي مديركل 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان خوزستان 
در بازديد از نمايشگاه بومي سازي صنعت فوالد گفت: شركت 
فوالد خوزستان پايه گذار برپايي نمايشگاه تخصصي بومي سازي 
بود و شعار ما مي توانيم را تعبير نمود. بنده به پاس اين خط شكني 
در حوزه صنعت از دست اندركاران اين نمايشگاه تشكر مي كنم.  
وي افزود: با نگاه تخصصي به برگزاري چنين نمايش��گاه هايي، 
يقينا كمبود در حوزه هاي مرتبط با صنعت فوالد رفع مي شود 
و توليدكنن��دگان و تامين كنندگان داخل��ي تقويت خواهند 
ش��د.  حاجتي با تقدير از شركت فوالد خوزستان اظهار داشت: 
برگزاري چنين نمايشگاه هايي، ايجاد پويايي، نشاط و شادي را 
در استان به دنبال دارد. چنين رويدادي قطعا پايگاهي مناسب 

براي توليدكنندگان و تامين كنندگان داخلي در حوزه صنعت 
مي باشد.   وي در ادامه گفت: مسووالن استاني بايد موانع را از سر 
راه شركت هاي حمايت كننده از صنعت بومي سازي نظير فوالد 
خوزستان بردارند.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان خوزستان در پايان سخنان خود، از امين ابراهيمي 
مديرعامل و مجموعه كاركنان ش��ركت فوالد خوزستان براي 

برگزاري نمايشگاه بومي سازي تقدير و تشكر نمود.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان خوزستان: 
 فوالد خوزستان با برگزاري نمايشگاه بومي سازي 

از شعار ما مي توانيم حمايت نمود
در حاشيه نمايشگاه بومي س��ازي صنعت فوالد، شركت 
مهندسين مشاور پيشگامان فوالد جنوب با دانشگاه شهيد 
چمران س��ند همكاري امض��ا كرد.   به گ��زارش خبرنگار 
روابط عمومي فوالد خوزستان به منظور توسعه صنعت فوالد 
كشور و تعبير شعار سال )توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها( 
و تقويت همكاري با مراكز علمي، شركت مهندسين مشاور 
پيشگامان فوالد جنوب از شركت هاي تابعه فوالد خوزستان 
با دانشگاه شهيد چمران تفاهم نامه امضا كرد. گزارش خبرنگار 
ما حاكي است، موضوع اصلي تفاهم نامه، همكاري نظام يافته 
به منظور انجام تحقيقات كارب��ردي در تمامي حوزه هاي 
مرتبط و بهره مندي از منابع فني، علمي و آزمايش��گاهي 
در اختيار هريك از طرفين اس��ت. گفتني  است، همكاري 
متقابل در زمينه انتش��ار كتب، مجالت علمي، پژوهشي 
و مقاالت علمي حاص��ل از نتايج فعاليت ه��ا و پروژه هاي 
تحقيقاتي، همكاري و مشاركت در انجام بازديدهاي متقابل 
علمي، تحقيقاتي، صنعتي و همكاري متقابل در برگزاري 

كنفرانس هاي ملي و بين المللي و همايش ها، سمينارهاي 
علمي، صنعتي، پژوهشي، همكاري در برگزاري جلسات 
مشترك علمي و فناوري با هدف شناسايي نيازمندي هاي 
تحقيقات��ي و فناوري ش��ركت، بخش عم��ده اي از موارد 
تفاهم نامه هستند كه به امضاي رضا پاكباز مديرعامل شركت 
مهندسين مشاور پيشگامان صنعت فوالد و علي رضا كياست 

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد چمران رسيد.

در نمايشگاه بومي سازي صنعت فوالد 
 شركت پيشگامان فوالد جنوب

 با دانشگاه شهيد چمران سند همكاري امضا كرد



سرعت اينترنت كندتر شده اس��ت. احتماال به سختي 
بتوان كسي را پيدا كرد كه در چند ماه اخير با اين جمله 
موافق نباش��د. چه در ش��بكه س��يار و چه شبكه ثابت، 
سرعت اينترنت نسبت به ماه هاي قبل كاهش پيدا كرده. 
اظهارنظرهاي بسيار متفاوتي درباره چرايي اين موضوع 
از سوي مسووالن تا كارشناس��ان و كاربران وجود دارد. 
پهناي اينترنت بين الملل هم با مشكالتي مواجه شده و 
حتي حوادث غيرطبيعي نيز به موضوع كند شدن اينترنت 
دامن مي زند؛ در اين ميان اما شايعاتي مبني بر دستكاري 
عمدي هم در اين بين مطرح شده و عده اي بر اين باورند كه 
كاهش سرعت اينترنت و به خصوص برخي اپليكيشن ها 
مانند اينستاگرام و واتس اپ عمدي است؛ شايعاتي كه 
البته وزارت ارتباطات آن را رد مي كند و غيرواقعي مي داند. 
ماجرا دقيقا چيست؟ استفاده از اينستاگرام در سه ماهه 
اخير يك روند كاهشي در ايران داشته و شيب ثابتي هم 
دارد. اين ديتا يا نش��ان مي دهد كه مردم از پلتفرم هاي 
داخلي استفاده كرده اند و كمتر به اين شبكه ها سر زده اند 
كه با توجه به عدم افزايش كاربران شبكه هاي داخلي در 
ماه هاي اخير، احتماال نشانه غلطي است و از طرف ديگري 
مي تواند نشان دهنده اين باشد كه مردم كمتري توانستند 
به اين شبكه متصل شوند و از آن استفاده كنند. ساعاتي كه 
اين اختالل رخ مي دهد دقيقا ساعاتي است كه به اصطالح 
ساعت  اوج مصرف اينترنت است و گفته مي شود كه شبكه 
در اين مواقع با بحران روبرو مي شود. شايعاتي مبني بر اين 
وجود دارد كه مركز ملي فضاي مجازي خواستار كاهش 
ظرفيت پهناي باند اينترنت بين الملل شده و اما وزارت 
ارتباطات با تكذيب اين موضوع تاكيد كرده كه از اين مركز 
خواسته تا افزايش پهناي باند صورت بگيرد. كاهش پهناي 
باند قطعا يكي از مشكالت كندي اينترنت در روزهاي اخير 
است و كارشناسان نيز آن را تاييد مي كنند اما خبر از وجود 

برخي اختالل هاي مشكوك هم مي دهند.

    اختالل در برخي سايت ها عمدي 
به نظر مي رسد

نعيم فرهاديان، مدير محصول CDN ابر آروان اين اختالل ها 
را تاييد مي كند اما تاكيد دارد كه نمي توان گفت اين اختالل ها 
الزاما عمدي هستند. او با بررسي هاي بيشتر در اين زمينه 
اعالم مي كند كه متفاوت بودن مسيرهاي ديتاسنترهاي 
مختلف در اين ساعات به چشم مي خورد كه به نوعي كنترل 
ترافيك شبكه به حس��اب مي آيد: »به طور كلي اينترنت 
شامل بسته هايي است كه در حال رفت و برگشت هستند و 
كندي زماني به وجود مي آيد كه اين بسته ها در وسط راه گم 
مي شوند. اگر اين بسته ها در مسير گم شوند، باعث مي شود 
كه كاربر بفهمد كه اينترنت كند ش��ده اس��ت. اين مساله 
اگر عمدي هم باشد تجهيزات عجيب و غريب پيچيده اي 
نمي خواهد و هزينه اي هم در برنخواهد داشت اما بررسي هاي 
بيشتر نشان مي دهد كه واقعا نمي توان صد درصد تاييد كرد 
كه اين اختالل ها عمدي است.« فرهاديان اما تاكيد دارد كه 
از اين اختالل هاي عمدي در گيت هاب طي ماه هاي اخير 
رخ داده اس��ت و در يكي دو روز اخير اين اختالالت كاهش 
پيدا كرده است: »در گيت هاب مي توان محتواهاي مختلفي 

گذاشت و پر از باينري هاي فيلترشكن در آن وجود دارد و به 
صورت عمدي در آن اختالل ايجاد مي شود و خيلي از كاربران 
برنامه نويس سر اين مساله به مشكل خواهند خورد.« او بعيد 
مي داند كه چنين اختالل عمدي در اينستاگرام هم رخ بدهد: 
»لينك مستقيم از تبريز تا ارمنستان كشيده شده و عمده 
ترافيك اينستاگرام از اين لينك به ايران آورده مي شود اما 
اين لينك محدود است، اگر ترافيك اينترنت ايران ۶ ترابيت 
بر ثانيه است اما اينكه چند درصد اين مصرف مربوط به به 
اينستاگرام و واتساپ است دقيقا مشخص نيست؛ اما سهم 
زيادي دارد. اين لينك نهايتا ۵۰۰ گيگابيت بر ثانيه است و 
بايد به مرور بيشتر شود چون مصرف كاربران بيشتر مي شود 

اما لينك همان اندازه قديم است.«

    دولت به جاي كنترل ترافيك 
بايد لينك ها را بيشتر كند

فرهاديان حدس مي زند كه اين لينك ها پر شده و چيزي هم 
به آن اضافه نمي شود، او به ديجياتو مي گويد كه نمي داند اين 
عدم اضافه شدن به چه منظور است و آيا عمدي است يا نه: 
»شايد مشكالتي در اين بين وجود دارد كه وزارت ارتباطات 
پيگير آن اس��ت.« او در پاس��خ به اين پرسش كه دولت در 
اين شرايط چه كاري بايد بكند تا كيفيت كمي بهتر شود 
مي گويد: »دولت بايد Load Balance و كنترل ترافيك 
كند و از آن بهتر و درست تر اين است كه اين لينك را بيشتر 
كند. در حال حاضر ترافيك كنترل انجام مي شود كه راه حل 
چندان درستي نيس��ت و اين كار در زيرساخت به صورت 
دستي انجام مي شود و معموال اينطوري است كه ترافيك را 
بين ISPهاي مختلف تقسيم مي كنند. از همين روست كه 
در برخي ساعات سرعت در اينستاگرام در يك اپراتور بهتر از 
يك اپراتور ديگر است.« او در همين رابطه بيشتر توضيح داد و 
گفت: »به عنوان مثال، كاربر از ديتاي موبايل استفاده مي كند 
و بسته به اينكه موبايل كاربر چند خط اينترنت داشته باشد، 
كيفيت اينترنت تغيير مي كند.« او اشباع شدن دكل هاي 
BTS را نيز از ديگر مش��كالتي مي داند كه در حال حاضر 
گريبانگير سرعت اينترنت شده است: »تعداد كاربران موبايل 
در مناطق چند درصدي افزايش پيدا كرده است و به همان 
ميزان افزايش كاربران موبايل، كيفيت شبكه هم احتماال 
كاهش پيدا كرده است.« شركت ارتباطات زيرساخت اعالم 
كرده »هم اكنون حدود ۷ ترابيت بر ثانيه، ظرفيت ترافيك 
اينترنت بين الملل است كه حدود ۶ ترا در حال استفاده مردم 
است و يك ترا نيز مازاد و به عنوان بك آپ در نظر گرفته شده 
كه حتي اگر كابلي قطع شود، از اين مقدار جايگزين، استفاده 
خواهيم كرد.« با اين وجود به نظر مي رسد كه كنترل ترافيك 
به درستي صورت نمي گيرد و خود زيرساخت نيز اين مساله 

را يكي از داليل كاهش سرعت اينترنت عنوان كرده است.

    به نظر مي رسد 
برخي اقدامات عمدي نيز در كار است

فرهاديان در پاس��خ به اين پرسش كه اگر CDNها وارد 
كش��ور ش��وند اوضاع چگونه خواهد بود مي گويد كه در 
كل اين اتفاق به نفع كيفيت و س��رعت اينترنت خواهد 
بود: »هم اكنون شاهد هس��تيم كه در برخي موارد، ديتا 

تا فرانكفورت مي رود و بر مي گردد كه اين مس��اله باعث 
كاهش شديد كيفيت اينترنت مي ش��ود.« او تاكيد دارد 
كه در جست وجوهايش به برخي از دامنه هاي مرتبط با 
اينستاگرام كه عمدي فيلتر شده باشند هم برخورد كرده: 
»زماني كه در مرحله Client Hello اختاللي رخ بدهد، 
يعني اختالل عمدي است، اين مرحله همان زماني است 
كه قرار است اتصال با سايت برقرار شود و در برخي ساعات 
شبانه روز لينك هاي مرتبط به اينستاگرامي پيدا مي شود 
كه در اين مرحله با مشكل مواجه هستند.« او همچنين 
 DNS وجود برخي اخت��الالت در درخواس��ت ها روي
Serverهاي داخلي را تاكيد مي كند و مي گويد كه اين 
اختالالت بسيار مشكوك هستند: »اگر قرار باشد اختالل 
كلي وجود داشته باشد كه تمام اينترنت را در بر بگيرد بايد 
در همه درخواست ها وجود داشته باشد اما تعداد زيادي 
از درخواست ها به اينستاگرام به ديوار برخورد مي كند و 
مشكل دارد و تعداد درخواست هاي بسيار بسيار اندكي 
روي سرويس گوگل با اين مشكل مواجه هستند، در واقع 
به نظر مي رسد اين اختالالت همگاني نيستند و فقط در 

سرويس اينستاگرام و واتس اپ وجود دارند.«

    سانسور متناوب رخ مي دهد
حس��ين درواري، كارشناس ش��بكه و امنيت اما باور دارد 
كه بيشتر اين اختالالت عمدي هستند. او تاكيد دارد كه 
مدت هاست روند اتصال به اينستاگرام را بررسي مي كند 
و به نتايج قابل توجهي رسيده اس��ت. او باور دارد خيلي از 
سرويس هاي ديگر هم مشكالت مختلفي دارند. درواري 
اسم اين نوع اختالل را »سانسور متناوب« گذاشته است. 
او مسدودس��ازي متناوب را اينطور توضيح مي دهد كه به 
صورت تصادفي، بعضي ارتباطات بالك مي شود: »مثال شما 
از ده تا ارتباطي كه با اينستاگرام داريد، 3 تا ۷ بار آن مسدود 
مي شود.« او بيشتر توضيح مي دهد: »به صورت ساده، شما 
در استفاده از برنامه اتصال هاي جديد مختلفي داريد. يك 
 )tcp.stream( جايي هم به صورت متناوب يك جريان
را تماما مس��دود مي كند. به خاطر همين شما گاهي يك 
تصوير، پيام، ويدئو براي شما Load نمي شود و بايد چند 
بار Refresh كنيد تا اتصالي گير ش��ما بيايد كه مسدود 
نيس��ت.« او مي گويد نرخ مسدودسازي يكسان نيست و 
در هر سرويس در ساعاتي مشخص مسدود سازي صورت 
مي گيرد: »اما معموال شب ها بيشتر مي شود و تا ساعت ۸ 
صبح ادامه دارد.« او به مسدودس��ازي در سطح DNS نيز 
اش��اره دارد كه در بعضي ش��بكه ها رخ مي دهد: »در يك 
اپراتور، سرويس DNS به كاربر اختصاص داده مي شود كه 
يك IP در شبكه داخلي است اما اين IP در واقع به سروري 
در ارتباطات زيرساخت متصل است و گاهي در پاسخ دهي 
به بعضي آدرس هاي مرتبط به اينستاگرام امتناع مي كند.« 
او به مبحث Congestion اشاره مي كند و مي گويد اين 
عبارت زماني به كار مي رود كه يعني شلوغي شبكه رخ داده 
و زماني كه مردم در ساعات پيك استفاده بيشتري از اينترنت 
دارند چنين اختالل هايي رخ مي دهد. البته اختالل در اين 
لينك ها هميشگي نيست و گاهي در برخي ساعات شبانه 
روز در يك سري ISPها رخ مي دهد. درواري تاكيد دارد كه 

رسيدن به گواه صد درصدي اختالل عمدي روي اينستاگرام 
كار آساني نيس��ت و بايد ابزارهاي زيادي در اين راه به كار 
برد: »تصور كنيد هر ارتباطي كه ايجاد مي كنيد، مثل يك 
ماشين با پالك مشخص است، مثال طرح زوج و فرد. پليس 
از عبور بعضي ماشين ها جلوگيري مي كند و هر چقدر اين 
فرد تالش كند بازهم به يك ايستگاه پليس برمي خورد. در 
شبكه معموال ما نمي دانيم ايستگاه دقيقا كجا هست. اما 
با اس��تفاده از ابزاري مثل Trace Route مي توانيم يك 
نقشه از تمام ايستگاه ها داشته باشيم و حتي متوجه شويم 
كه كدام ايس��تگاه پليس اين جلوگيري را انجام مي دهد. 
 Trace Route در مورد اختالل اينس��تاگرام، ما صرفا با
نمي توانيم اين مساله را تشخيص بدهيم، به خاطر همين 
ابزارهاي پيشرفته تري مثل TraceVis را به كار مي بريم.« 
در تصوير زير مي بينيد همانطور كه درواري مي گويد چيزي 
شبيه به طرح زوج و فرد براي رسيدن به اينترنت ساخته 
شده است. يك اتصال با پالك مشخص مجاز است، اما يك 
اتصال ديگر در همان لحظه، مجاز نيست. او به فيلتر كردن 
بخشي از سرويس هم اشاره مي كند كه در برخي اپراتورهاي 
ارايه دهنده اينترنت وجود دارد: »مثال در يك اپراتور آدرس 
مربوط به بخش دايركت در سطح DNS فيلتر مي شود. اين 
موضوع در واتساپ بيشتر حس مي شود.« او اين تحقيقات را 
با استفاده از ابزار OONI انجام داده است. وزارت ارتباطات 
اما اين ش��ايعات مبني بر دخالت عمدي را رد مي كند و در 
پاسخ به ديجياتو درباره مستندات ارايه شده اذعان دارد كه 
چنين اتفاقي رخ نداده است. پاسخ فني و با جزييات بيشتري 
هنوز از سمت وزارت ارتباطات به ديجياتو ارايه نشده و روابط 
عمومي اين سازمان تاكيد كرده كه پس از پيگيري  از تيم هاي 
مربوطه در زيرساخت، اين موارد غيرواقعي به نظر مي رسند.

    شبكه سيار اشباع است
يك كارشناس امنيت فعال در اپراتورهاي كشور كه نخواست 
نامش فاش شود تاكيد مي كند كه شبكه سرريز شده است 
و اختالالت زي��ادي به همين خاطر به چش��م مي خورد: 
»پروژه هاي عظيمي در اپراتورهاي سيار كشور براي جبران 

اين سرريز شبكه وجود دارد، اين اشباع به حدي است كه در 
برخي مناطق استان ها امكان جذب مشترك جديد در شبكه 
وجود ندارد، از همين رو پروژه هاي بزرگي در كالن شهرها و 
پايتخت در حال تهيه است تا پيش از عيد راه اندازي شود و 
به كاهش بار ش��بكه كمك كند.« او تاكيد مي كند پس از 
شيوع ويروس كرونا، تمام كودكان وارد فضاي آنالين شدند 
و خدمات آنالين توسعه پيدا كرد و در حال حاضر كاربران 
پلتفرم هايي مثل اينس��تاگرام بسيار بيشتر از قبل شدند: 
»اينترنت در اپراتورهاي سيار سربار است و بايد ديتاسنترهاي 
جديدي ايجاد شود كه اين پروژه ها در جايي مثل اصفهان و 
شيراز و تبريز در حال پيشروي است.« اين كارشناس تاكيد 
مي كند اينترنت در ايران برخالف ساير نقاط دنيا در دست 
دولت است و اين شركت ارتباطات زيرساخت است كه بايد 
تقسيم بندي و كنترل ترافيك شبكه را به درستي انجام دهد: 
»شبكه اينترنت كشور مبتني بر هواوي چين است و تمام 
نسل چهار و پنج با كمك اين كمپاني توسعه پيدا كرده؛ از پيچ 
داخل رك گرفته تا CPU تعبيه شده در سرور همه چيني 
هستند و با كالس جهاني كار مي كنند و كندي در كار آنها 
وجود ندارد. اما كندي كه در بوروكراسي سازمان هاي دولتي 
و خصوصي ايراني وجود دارد باعث مي شود كه پويايي الزم 
براي كنترل و هدايت اين شبكه وجود نداشته باشد وگرنه 
هواوي در كار خود كندي ندارد.« اين كارشناس تاكيد دارد 
كه اين اختالالت فقط در يك سري پلتفرم خاص صورت 
مي گيرد: »در پيك ترافيك اينترنت چرا فقط اينستاگرام 
و واتساپ با مشكل مواجه مي شوند و نه مثال گوگل يا ديگر 
سرويس ها؟ اين مساله باعث مي شود كه شائبه عمدي بودن 
اختالالت پررنگ تر ش��ود.« اختالل و كندي در اينترنت 
وجود دارد و اين موضوع را كاربران عادي و كارشناس��ان 
و حتي دولتمردان تاكيد مي كنند، بحث بر سر منشأ اين 
اختالالت است كه مشخص نيست دقيقا به چه عواملي 
بستگي دارد. در حال حاضر هم شبكه وارد يك وضعيت 
بحراني شده هم شايعاتي مبني بر اختالالت عمدي وجود 
دارد؛ اما موضوع هرچه باشد بر كيفيت و سرعت اينترنت و 
در نتيجه زندگي مردم تاثير مستقيمي گذاشته شده است.
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هيچ اپراتوري حق
افزايش تعرفه را ندارد

وزير ارتباطات گفت: هي��چ اپراتوري به بهانه افزايش 
دو درصدي حق الس��هم دولت در بودجه ۱۴۰۱ حق 
افزايش تعرفه اينترنت را نخواهد داشت، به گزارش مهر، 
عيسي زارع پور در حاشيه بازديد از نمايشگاه ظرفيت 
ش��بكه ملي اطالعات و توانمندي داخل براي توسعه 
شبكه فيبر نوري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 
مهر گفت: هيچ اپراتوري به بهانه افزايش دو درصدي 
حق السهم دولت، حق افزايش تعرفه اينترنت را ندارد. 
وي افزود: س��ازمان تنظيم مقررات تعرفه ها را اعالم 
مي كند و متناسب با اعالم اين سازمان حق تغيير نرخ ها 
وجود خواهد داشت. زارع پور گفت: دو درصد افزايش 
حق السهم دولت عددي نيست كه اپراتوري بخواهد به 
خاطر آن قيمت ها را تغيير دهد. وي با بيان اينكه سال 
گذشته حق السهم دولت در بودجه ۱۰ درصد افزايش 
يافت كه البته مش��مول خيلي از اپراتورها نشد، ادامه 
داد: هم اكنون اين افزايش دو درصد نبايد بهانه اي باشد 
براي اينكه افزايش نرخي در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات اتفاق بيفتد. وزير ارتباطات اظهار داشت: 
طبق روالي كه وجود دارد، تعرفه ها اصالح خواهد 
شد اما ربطي به اين افزايش ندارد ما در حال پيگيري 
از شوراي نگهبان هس��تيم كه اين دو درصد كه در 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ از حق الس��هم دولت از محل 

درآمد اپراتورها افزايش مي يابد، كسر شود.
وزير ارتباطات با اشاره به برنامه ريزي براي ايجاد ۲۰ 
ميليون پورت فيبر ن��وري و تقويت توان توليد داخل 
براي تجهيزات اين پروژه گفت: ما در دولت سيزدهم 
به دنبال راه اندازي شبكه پرسرعت و باكيفيت هستيم 
و تنها راه توسعه را شبكه فيبر نوري منازل مي دانيم. بر 
اين اساس توليد تجهيزات بومي از جمله الزامات اين 

پروژه است و ما از آن حمايت مي كنيم. 

تقدير از همراه اول براي 
مشاركت در فرهنگ سازي 

مصرف آب
دوشنبه ۲3 اس��فند ۱۴۰۰، در مراسمي كه در مركز 
همايش هاي شركت آبفاي استان تهران برگزار شد، با 
اعطاي لوح تقدير از شركت ارتباطات سيار ايران به سبب 
كوشش هاي خالصانه در راستاي ارتقاي آگاهي عمومي 
در مقوله مديريت مصرف آب تقدير و تشكر به عمل آمد. 
در بخشي از متن تقديرنامه كه به امضاي مشاور وزير و 
مديركل روابط عمومي و اطالع رساني وزارت نيرو رسيده، 
خطاب به مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول 
آمده است: »اكنون كه در سايه همت واالي شما شاهد 
تشريك مساعي و همراهي بي دريغ جنابعالي در ارتقاي 
آگاهي عمومي در مقوله مديريت مصرف آب و جايگاه 
اين نعمت بي بديل الهي هستيم، بر خود الزم مي دانيم 
به پاس تالش ها و خدمات بي شائبه شما، مراتب قدرداني 
و سپاس خود را ابراز داريم.« همراه اول با در اختيار قرار 
دادن امكان ارس��ال پيام هاي فرهنگي ش��ركت آب و 
فاضالب بر روي بستر گس��ترده ارتباطي خود، سعي 

در ايفاي نقش مسووليت اجتماعي خود داشته است.

تاييداختاللوكندياينترنتازكاربرانعاديوكارشناسانتادولتمردان

اينترنتكندوكندترميشود

آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی نقره ای شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21662 و شناسه ملی 10860197470 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح ذیل تفویض گردید: 1ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه 
ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 2ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل. 3ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و 
حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 4ـ  تصویب بودجه برای 
اداره کردن شرکت. 5ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. 6ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. 7ـ 
تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 8ـ عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول 
وغیر منقول معامالت . 9ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تجارتی و اختراع. 10ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی 
و خصوصی و استرداد آنها. 11ـ تحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه 
شرایط که مقتضی باشد. 12ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر 
دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داوربا یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از 
کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار 
خواه در ماهیت بدعوی وخواه به امری که کاماًل قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، 
تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ 
محکوم به نفع شرکت چه در دادگاه و چه در ادارات و چه در دوائر ثبت اسناد و امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
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كد مناقصه در سامانه ردیف
تضمین شركت در مدت اجرا )ماه(برآورد اولیه )ریال(موضوع عملیاتستاد

مناقصه)ریال(

9.980.989.6936500.000.000توسعه شبكه آبرساني روستاهاي شهرستان بهاباد12000005078000196

10.094.258.0396505.000.000بازسازي خطوط انتقال آب روستاهاي شهرستان بهاباد22000005078000197

 برون سپاري نگهداري و تعمیرات تاسیسات روستاهاي میبد 32000005078000201
14.894.360.86812745.000.000و ندوشن  )تجدید2(

نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستاهاي پشتكوه و 42000005078000208
12.671.306.47212633.566.000گاریزات و حسین آباد نیر )تجدید 3(

 نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستاهاي مركزي تفت52000005078000209
9.596.514.12512479.826.000 ) ده باال اسالمیه طزرجان( )تجدید 3(

 نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستاهاي پیشكوه 62000005078000210
16.601.054.15812830.053.000) دهستانهاي سانیج ، نصر آباد ، دهشیر ( )تجدید 2 (

نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستا هاي بافق 72000005078000211
7.841.743.51112392.088.000)تجدید3(

انجام امور راهبري تاسیسات و نگهداري و تعمیرات روستایي 82000005078000212
12.534.283.75012626.715.000شهرستان یزد

   برنامه زمانبندي :
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 14:00 مورخ  23/ 1400/12
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت 14:00   مورخ 1401/01/08 

آخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت 14:00 مورخ 1401/01/21
پاكت هاي ارزیابي كیفي در جلسه كمیته فني و بازرگاني مربوطه بازگشایي و پس از تعیین امتیاز مناقصه گران پاكت مناقصه گراني كه حد نصاب الزم را كسب 
نموده اند توسـط كمیسیون مناقصه اي كه در سـاعت 10 صبح مورخ 1401/01/23 در محل اتاق جلسـات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكیل مي گردد ،  

بازگشایي خواهد شد.
 جهت دریافت اطالعات بیشتر شماره تلفن31643154 و 31643124-035 اعالم مي گردد.  

شركت آب و فاضالب استان یزد ) سهامي خاص(

 شركت آب و فاضالب استان یزد 
) سهامي خاص(

شناسه آگهي :1293183

کارت خـودروی سـواری پرایـد تیـپ 131SXمدل1391رنگ 
نوک مدادی-متالیک به شماره موتور4780438و شماره شاسی 
NAS411100C1182684 به نام محمد جعفری به شـماره 

ملی 5349966936مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سامانهپيامكيروزنامهتعادلمفقودي
بهشماره30005320دردسترسشماست

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

مناقصه شماره1400-29
مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مناقصه :خرید یک دستگاه اکو کاردیو گرافی

مبلغ برآوردشده مناقصه:8/000/000/000ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:40/000/000ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگاهی به مدت 4روز از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مناقصه و سـایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس 

setdiran.ir  مراجعه شود.

شناسه آگهي : 1293200

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان



بازار خودروي كشور در حال حاضر در وضعيت ركود 
قرار دارد. كارشناس��ان معتقدن��د اين ركود و قيمت 
خودرو ب��ه دالر و مذاكرات وين بس��تگي دارد. حال 
آنكه وزير صمت نيز از لغو ممنوعيت واردات خودرو 
در بهار س��ال آينده خبر داده اس��ت. رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، معتقد 
است كه در صورت آزادسازي واردات و افزايش عرضه 
خودرو، قيمت خودرو در بازار ريزش محسوسي خواهد 
يافت. با اين حال، برخي از كارشناسان معتقدند كه 
بازار خودروي كشور يك بازار دالري است و با تغيير 
قيم��ت دالر، قيمت خ��ودرو نيز كاهش ي��ا افزايش 

مي يابد.

    جزييات واردات خودرو 
وزير صم��ت به تازگي در اظهارات��ي عنوان كرد كه 
براي بهبود وضع خودرو برنامه دو ساله تنظيم شده، 
كه از اواسط سال آينده بسياري از مسائل در زمينه 
قرعه كش��ي، كيفيت و موضوعات ديگر يك به يك 
حل خواهد ش��د. سيد رضا فاطمي امين، همچنين 
بيان كرد كه مهلت مصوبه ممنوعيت واردات خودرو 
تا اواخر ارديبهشت سال آينده است كه ديگر تمديد 
نخواهد شد و با توجه به تقاضاي انباشته، احتماال تا 
بيش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهد شد. اين مصوبه 
مربوط به سران قوا در سنوات قبل بود كه ورود برخي 
از كاالها از جمله خودرو را به دليل محدوديت هايي 
كه در تامين ارز وجود داشت محدود كرده است. اين 
مصوبه تا پايان ارديبهشت ماه ۱4۰۱ پا بر جا است. 
اگر اين مصوبه تمديد نش��ود به اين مفهوم است كه 
واردات خودرو مجددا از س��ر گرفته شود. درهمين 
حال؛ در قانون بودجه به دولت اجازه داده ش��ده كه 
واردات 7۰ هزار خ��ودرو را انجام دهد. اگر بر فرض 
بودجه تصويب شده و مصوبه سران قوا تمديد نشود 
به اين معنا اس��ت، دولت اختيار خواهد داشت براي 
واردات خودرو قاعده بگذارد تا در تامين منابع ارزي 

با محدوديت خاصي مواجه نشود. 

    منابع ارزي مشخص نيست 
در همين حال، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در 
مورد اظهارات وزير صمت پيرام��ون واردات خودرو 
از ارديبهشت س��ال پيش رو، اظهار كرد: ممنوعيت 
واردات خودرو بر اس��اس مصوبه س��ران قوا در سال 
۹7 بوده اس��ت. البته از بهمن ماه س��ال ۹۵ سامانه 
ثبت س��فارش واردات خودرو بس��ته شده و به نوعي 
ممنوعيت وجود داشت اما از سال ۹7 وجاهت قانوني 
پيدا كرد. گفته مي شود كه اين مصوبه سه ساله بوده 
و در ارديبهشت ماه تمام مي شود، لذا در صورت اتمام 

اين مصوبه واردات خودرو آزاد خواهد شد.
مهدي دادفر افزود: بخشي از شركت هاي نمايندگي 
اجبارا بر اساس قانون باقي مانده اند چراكه بايد خدمات 
پس از فروش ارايه مي دادند. بر اساس قانون حمايت از 
مصرف كنندگان تا ۱۰ سال بايد تامين قطعات انجام 
مي شد. 4 سال است كه دولت تالش كرده كسب و كار 

اين شركت ها را به طرق مختلف از بين ببرد كه بسياري 
از آنها هم از بين رفتند. تعدادي مانده اند و در صورت 

صالحديد خود امكان فعاليت پيدا مي كنند.
وي تصريح كرد: تنها نظر دولت در اين ميان اهميت 
ن��دارد بلكه بايد ديد ش��ركت ها به اين ح��وزه ورود 
مي كنند يا خير. پيش بيني من اين است كه برندهاي  
بس��يار محدودي وارد مي ش��وند، ش��ايد فقط كيا و 
هيون��داي وارد اين كار ش��وند. وي در مورد جزييات 
اين موضوع به »ايلنا« گفت: طبق بودجه سال ۱4۰۱ 
واردات 7۰ هزار دس��تگاه خودرو پيش بيني شده و 
احتماال همين تعداد سقف واردات باشد. بايد ديد اين 
بودجه به تصويب شوراي نگهبان مي رسد يا خير. از 
نظر سقف قيمتي هم آخرين قانون سقف را 4۰ هزار 
دالر مشخص كرده بود و واردات خودروهاي باالتر از 
۲۵۰۰ سي سي نيز ممنوعيت داشت. منبع ارزي آن 

هم فعال مشخص نشده است. 
دادفر متذكر ش��د: اگر قرار باش��د خودرو وارد شود و 
دستور العمل هاي آن بر اساس روش ها و استدالالت 
علمي و منطقي تعيين نشود، آثار و نتايجي كه مدنظر 
قانون گذار اس��ت به هيچ عنوان محقق نخواهد شد. 
ب��راي واردات خودروهاي س��نگين دس��تورالعمل 
نوشتيم اما موفق نش��ديم، در نتيجه خودروي 7۰۰ 
ميليون توماني، 7 ميليارد تومان ش��د. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه قوه جامع نگر و هدفمندي براي 
نوشتن دس��تورالعمل وجود ندارد. با مدلي كه براي 
اسقاط خودرو دس��تورالعمل نوش��تيم و االن همه 
اسقاطي ها تعطيل ش��دند، به نتيجه نمي رسيم. نوع 

دستورالعمل نويس��ي در دولت دچار ايراد اساس��ي 
است. در همه موارد اخطار داديم اما دولتي ها گوش 
نمي دهند. وي همچنين خاطرنشان ساخت: واردات 
خودرويي كه قرار است انجام شود بايد بر اساس يك 
دستورالعملي با يك نگاه علمي و منطقي باشد. بايد 
نظرات فعاالن حوزه در نظر گرفته شود ولي اگر خود 
وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنويسد، نه تنها 
تنظيم بازار انجام نمي شود بلكه منجر به انحصار، رانت 

و افزايش قيمت خواهد شد.

    از بازار خودرو چه خبر؟
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با بيان اينكه از برج ۹ سال ۹۹ به اين سو تقاضا 
در بازار خودرو كاه��ش يافته و ركود داريم، گفت: هر 
چه تقاضا در يك سال گذشته در بازار داشتيم مصرفي 
بود و همچون گذشته كسي براي سرمايه گذاري وارد 

بازار نشده است.
سعيد موتمني تصريح كرد: اختالف قيمت كارخانه و 
بازار در سال ۹7، ۵ تا ۸ درصد بود اما ازسال ۹7 به دليل 
شدت يافتن تحريم ها توليد و عرضه كم شد كه موجب 
ش��د ش��اهد اختالف قيمت ۵۰ تا ۸۰ درصدي بين 
كارخانه و بازار باشيم. وي افزود: در حال حاضر خريدار 
در بازار بس��يار كم است و فقط كساني كه احتياج به 
خودرو دارند، در حال خريد هستند. علت اين مساله 
نيز مربوط به نوسانات ارزي و انتظار خريداران براي 

به نتيجه رسيدن مذاكرات و ريزش قيمت هاست.
موتمني گفت: اسفند امسال نسبت به اسفند پارسال 

به دليل عرضه كم خودرو، در خودروهاي داخلي ۳۰ 
ت��ا ۳۵ و خودروهاي مونتاژ ۱۵ درصد افزايش قيمت 
داش��تيم. اگر عرضه خودرو افزايش مي يافت فاصله 
قيمت كارخانه و بازار بايد كمتر مي شد. وي تصريح 
كرد: البته ب��ا توجه به كاهش نرخ دالر قيمت خودرو 

در ۱۰ روز گذشته ريزشي شده است.
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در مورد آزادسازي واردات خودرو در سال ۱4۰۱، 
گفت: قطعًا در صورتي كه واردات انجام ش��ود و توليد 
افزايش يابد اختالف قيمت كم مي شود. در حال حاضر 
قيمت خودروهاي خارجي در بازار بسيار باالست و در 

صورت آزادسازي واردات قيمت ها مي شكند.
وي اظهار كرد: در خودروهاي ارزان قيمت هم كاهش 
قيمت خواهيم داشت البته بايد يا توليد و عرضه افزايش 
يابد يا خودروي كاركرده ۱۰ ت��ا ۱۵ هزار دالري وارد 
بازار شود؛ تأثير اين اقدام را در قيمت تمام محصوالت 
خودرويي در ب��ازار خواهيم ديد. موتمني افزود: البته 
بايد توجه شود كه اگر ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود، به 
شرط تأمين نياز بازار، ريزش قيمت خودرو با سرعت 
باال شروع مي شود اما نياز بازار با اين ۱۰۰ هزار دستگاه 
تأمين نشد بايد اجازه واردات بيشتري بدهند يا اينكه 
خودروساز داخلي عرضه را افزايش دهد. وي تصريح 
كرد: نياز بازار بين يك ميليون و ۳۰۰ تا يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار خودرو اس��ت؛ قبل از سال ۹7 باالي يك 
ميليون خودرو وارد بازار مي ش��د اما بعد از آن عرضه 
خودرو بين 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه بود كه منجر به 

ايجاد فاصله قيمتي نجومي بين كارخانه و بازار شد.
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مديرعامل جديد
منطقه آزاد كيش منصوب شد

با حكم »س��عيد محمد« مشاور رييس جمهور و 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي 
و ويژه اقتص��ادي، »مهدي كش��اورز« به عنوان 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد. 
سعيد محمد، دوشنبه )۲۳ اسفندماه( با حضور در 
جزيره كيش ضمن بازديد از پروژه هاي اين منطقه 
در مراس��مي با حضور مسووالن محلي و اصحاب 
رسانه، »مهدي كشاورز« را به عنوان »مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش« معرفي كرد. »مهدي 
كش��اورز«، مهندس عم��ران و ارش��د مديريت 
كس��ب و كار و MBA پيش��رفته  است و مدرك 
IPMA بين المللي را هم در كارنامه  علمي خود 
دارد. ۲۳سال س��ابقه كاري در پروژه هاي بزرگ 
عمراني و ملي در حوزه نيروگاه، س��د، راه، تونل، 
مس��كن، برق و امالك دارد و مديرعاملي يكي از 
بزرگ ترين بنگاه هاي تامين مالي از طريق اموال 

غير منقول نيز در رزومه  كاري وي است.

استقبالگستردهخريدارانازطرحفروش
آنالينخودروهايفيدليتيوديگنيتي؛

آخري��ن مرحله از طرح ف��روش آنالين خودروهاي 
ديگنيتي و فيدليتي براي اسفندماه ۱4۰۰ با استقبال 
گسترده خريداران به پايان رسيد. در جديدترين طرح 
فروش فيدليتي و ديگنيتي بهمن موتور استان هاي 
تهران، فارس و اصفهان بيش��ترين خريداران را دارا 
بودند و به طور كل متقاضيان از ۳۱ اس��تان كشور و 
۱6۵شهرستان موفق به ثبت نام شدند. جديدترين 
مرحله ف��روش خودروهاي فيدليت��ي و ديگنيتي 
بهمن موتور در ۲۲ اس��فندماه به گونه اي انجام شد 
كه با اس��تقبال خوب خريداران همراه بود و در يك 
ساعت و دو دقيقه تمام ظرفيت عرضه شده براي دو 
محصول مذكور به اتمام رس��يد.  شرايط ثبت نام در 
اين مرحله از فروش به صورت نقدي-اعتباري و سند 
در رهن به مدت يكسال از تاريخ قرارداد و بدون حق 
آزادسازي سند زودتر از موعد سررسيد مي باشد.  در 
اين طرح فروش كه متقاضيان از ۳۱ اس��تان كشور 
و ۱6۵ شهرس��تان موفق به ثبت نام شدند؛ تهران با 
۲4.7؛ فارس با ۱۲.۸ و اصفهان با ۸.7 درصد به ترتيب 
بيشترين درصد فروش را به خود اختصاص دادند و 
فروش از ساعت ۱۰ صبح به صورت آنالين آغاز و در 

ساعت ۱۱:۰۲ دقيقه به پايان رسيد.

انتخاب رييس روابط عمومي 
پخش منطقه كردستان به عنوان 

كارمند نمونه صنعت نفت
يداهلل زن��دي، ريي��س روابط عمومي ش��ركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان به عنوان 
 كارمن��د نمونه صنعت نفت برگزيده ش��د.  به گزارش    
 روابط عمومي    شركت     ملي    پخش    فرآورده هاي    نفتي  
منطقه كردستان، محسن معاني  سرپرست منطقه،    طي 
مراسمي با حضور مسووالن ستادي و روساي نواحي  
منطقه با اهداي  لوح   معاون  توسعه مديريت  و   سرمايه  
  نيروي  انس��اني  وزارت    نفت  انتخاب     يداهلل   زندي  را به 

عنوان   كارمند نمونه  صنعت نفت  تبريك گفت.

سرپرست اداره كتابخانه هاي 
عمومي شهرستان صحنه 

منصوب شد
طي حكمي از سوي مديركل منابع انساني و پشتيباني 
نهاد كتابخانه ها، سرپرست جديد اداره كتابخانه هاي 
عمومي شهرس��تان صحنه منصوب ش��د. به گزارش 
روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي اس��تان 
كرمانشاه، در حكمي از سوي مديركل منابع انساني نهاد، 
ندا مهروي، به سرپرستي اداره كتابخانه هاي عمومي 
شهرستان صحنه منصوب شد. پيش از اين بساطعلي 
نيازي، رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرس��تان 
صحنه بود.  جلسه توديع و قدرداني از خدمات بساطعلي 
نيازي رييس قبلي اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان 
صحنه طي جلسه اي با حضور عليرضا حيدري فرماندار و 
رييس انجمن كتابخانه هاي شهرستان صحنه، معصومه 
حسني خونسار، مديركل كتابخانه هاي عمومي استان 
كرمانشاه؛ معاونين فرمانداري و كارشناسان اداره كل 
كتابخانه ها؛ و معارفه ندا مهروي سرپرست جديد اداره 
كتابخانه هاي عمومي شهرستان صحنه، روز دوشنبه 
۲۳ اسفند ماه سال جاري در دفتر فرماندار برگزار شد. 
حيدري فرماندار و رييس انجمن كتابخانه هاي عمومي 
شهرس��تان صحنه در اين جلسه گفت: كتابخانه هاي 
عمومي يكي از نهادهاي اثرگ��ذار فرهنگي در جامعه 
اس��ت. وي افزود: توس��عه فرهنگي جامعه با كتاب و 
كتابخواني شروع مي شود جامعه اي كه با كتاب بيگانه 
باشد توانايي رشد و تغيير را ندارد. حيدري بيان كرد: ما 
بايد براي جوانان و دانش آموزان شرايط مناسبي را در 
كتابخانه مهيا كنيم تا بتوانيم نسل آينده را آنطور كه 
مناسب فرهنگ جامعه است داشته باشيم، همچنين در 
شهرستان صحنه روي موضوع ترويج فرهنگ كتابخواني 
س��رمايه گذاري كرديم و حامي و پيگي��ر برنامه هاي 
فرهنگي كتابخانه هاي عمومي هستيم.  حيدري، ضمن 
آرزوي موفقيت براي بساطعلي نيازي رييس قبلي اداره 
كتابخانه هاي عمومي شهرستان صحنه اين تغيير را 
براي تحوالت فرهنگي در شهرس��تان الزم دانست و 
حكم انتصاب سرپرستي ندا مهروي را به وي تقديم كرد. 
معصومه حسني خونسار مديركل كتابخانه هاي عمومي 
استان كرمانشاه در اين جلسه گفت: زحمات چندين 
ساله بساطعلي نيازي رييس قبلي اداره كتابخانه هاي 
عمومي شهرستان صحنه قابل تقدير است.  وي افزود: 
اميدوارم سرپرست جديد اداره كتابخانه هاي عمومي 
شهرستان صحنه با اتحاد و همدلي و همكاري با ساير 
كتابداران و كاركنان شهرستان در راستاي رسيدن به 
اهداف نهاد كتابخانه هاي عمومي و اجراي برنامه هاي 
فرهنگي توسعه محور نهاد كتابخانه ها و ارتقاء فرهنگ 
كتاب و كتابخواني در شهرستان صحنه موفق و سربلند 
باشند.  گفتني است، ندا مهروي دانشجوي دكتري 
علم اطالعات و دانش شناسي و پيش از اين كتابدار، 
مسوول كتابخانه و رابط فرهنگي اداره كتابخانه هاي 
عمومي شهرستان صحنه بود. در پايان با اهداي لوح 
ياد بود توسط مديركل كتابخانه هاي عمومي استان 
كرمانشاه از زحمات بساطعلي نيازي قدرداني شد و 
حكم انتصاب ندا مهروي به عنوان سرپرست جديد 
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان صحنه توسط 

فرماندار شهرستان به وي اهدا شد.

قيمتخودرودرروزهايآيندهبهكدامسوميرود؟

رييسسازمانتعزيراتحكومتي:

بااعالمفهرستنمايندگانوزارتصمت؛

آرامش پايان سالي بازار خودرو

امتناع از عرضه در بازار شب عيد

تركيباتاقتهرانسرانجامتكميلشد

رييس سازمان تعزيرات حكومتي در بازديد سرزده از 
كارخانه روغن نباتي، گفت: ۳۰۰ تن روغن كنجد تاريخ 
مصرف گذشته در اين كارخانه كشف شده كه دستور 

پلمب انبار داده شد.
در دومين روز از گش��ت ويژه بازار ش��ب عيد ۱4۰۱، 
احمد اصانلو معاون وزير دادگستري و رييس سازمان 
تعزيرات حكومتي به همراه مسعود امرالهي سرپرست 
دفتر بازرس��ي و نظارت بر كاالهاي اساس��ي وزارت 
جهاد كشاورزي به  صورت سرزده از شركت مارگارين 

توليد كننده انواع روغن خوراكي بازديد كردند.
احمد اصانلو رييس س��ازمان تعزيرات حكومتي در 
اين بازديد س��رزده كه ب��ه  منظور امتن��اع از عرضه 
محصول توسط اين شركت در بازار انجام شد در جمع 
خبرنگاران، گفت: امروز گشت مشترك براي سركشي 
از مراكز توليد و كارخانه هاي روغن در حال انجام است.

وي ادامه داد: براس��اس گزارش هاي رس��يده از اين 
كارخانه، حاكي از آن اس��ت كه اين ش��ركت بالغ بر 
7۰ هزار تن عرضه خارج از ش��بكه به همراه امتناع از 
عرضه داشته و همچنين اقدام به فروش دو نرخي كاال 

كرده اس��ت. اصانلو با بيان اينكه بررسي هاي الزم در 
خصوص اين موضوع در حال انجام است، يادآور شد: 
اين موضوعات مستلزم بررسي اسناد است كه در اين 
خصوص ۳ دس��تور ويژه براي آن صادر شد و يك تيم 
متش��كل از قضات، روساي شعب تعزيرات و بازرسان 
وزارت جهاد كش��اورزي تا عصر ام��روز در اين مكان 

مستقر شده و اسناد را بررسي مي كنند.
به گفته  وي، امتناع از عرضه بالغ  بر 7۰ هزار تن روغن 
خوراكي خارج از شبكه، بررسي ادله  شركت مبني بر 
عدم عرضه به دليل مسائل مربوط به پخش و همچنين 
فروش دو نرخي، ۳ دس��تور ويژه براي بررسي در اين 

كارخانه است.
رييس سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه ۳۰۰ 
تن روغن كنجد تاريخ  مصرف گذشته نيز در بازديدها 
مشاهده شد، گفت: مدير شركت اعالم داشته كه اين 
كاال از س��ال گذشته انبار ش��ده و مربوط به مديريت 
قبل اس��ت؛ در حال حاضر دس��تور پلمپ انبار صادر 

شده است.
وي افزود: مقرر شده است تا نماينده بهداشت براي 

بررس��ي اين مس��اله حاضر ش��وند و درصورتي  كه 
قابليت استفاده انساني يا حيواني از آن وجود نداشته 

باشد اين كاالها امحاء شود.

  كمبودي در بازار روغن براي شب عيد 
وجود ندارد

سرپرست دفتر بازرسي و نظارت بر كاالهاي اساسي 
وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين بازديد سرزده با تأكيد 
بر اينكه ۱۰۰ درص��د روغن هاي وارداتي با ارز 4۲۰۰ 
توماني انجام مي شود و بايد به قيمت مصوب به فروش 
برسد، گفت: روغن خوراكي به فراواني در كشور وجود 
دارد و كارخانه ها بايد عرضه اين محصول را س��رعت 
دهند. به گفته  مسعود امرالهي، اگر كارخانه اي بيش از 
يك ماه عرضه را نگه دارد و برنامه ريزي كند تا پس از 
حذف ارز ترجيحي آن را توزيع كند، احتكار كرده است.

وي با بيان اينكه در اين كارخانه روغن هاي توليدي از 
۲ آذر ماه موجود بوده و توزيع نشده است، تصريح كرد: 
نبايد پس از توليد، اين محصول بيش از يك هفته در 
انبارها ذخيره شود؛ ما كمبودي در بازار نداريم؛ البته 

هفته پاياني سال تقاضا براي اين محصول زياد است 
كه بايد عرضه انجام ش��ود. امرالهي با اشاره به دستور 
معاون اول رييس جمهور در ستاد تنظيم بازار، گفت: 
از روز پنج شنبه با جلسه مشترك با سازمان تعزيرات 
حكومتي برنامه ريزي براي نظارت بر توزيع و فروش 
كاالهاي اساس��ي قند، ش��كر، برنج و روغن و س��اير 

كاالهاي انجام شده است.
وي ادامه داد: روز گذش��ته فروشگاه هاي زنجيره اي و 
هم اكنون كارخانه هاي روغن مورد نظارت قرار گرفته 
است و در سراسر كشور نيز گش��ت هاي تعزيرات به 
همراه بازرسان وزارت جهاد كشاورزي؛ بازرسي هاي 

الزم در اين خصوص را انجام مي دهند.
سرپرست دفتر بازرسي و نظارت بر كاالهاي اساسي 
وزارت جهاد كشاورزي با اش��اره به اينكه در حدود ۳ 
ماه است كه بر اساس قانون انتزاع، نظارت بر كاالهاي 
اساس��ي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي محول شده 
اس��ت، تصريح كرد: ما در اين ايام بي��ش از ۳۵۰ هزار 
مورد بازرس��ي انجام داده ايم و حدود ۳۰ هزار پرونده 

نيز به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال  شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت سرانجام پس از چند ماه 
انتظار فهرست نمايندگان اين بخش در اتاق بازرگاني 

تهران را اعالم كرد.
هرچند بخش اصلي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران را نمايندگان بخش خصوصي تشكيل مي دهند 
اما دولت نيز در وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و كش��اورزي نمايندگاني در اين نهاد دارد و 
از اي��ن رو در هر دوره، نمايندگاني از س��وي دولت به 

عضويت اتاق تهران در مي آيند.
در ماه هايي كه از آغاز دولت س��يزدهم گذشته، وزير 
صمت، نمايندگان اين مجموعه را معرفي نكرده بود 
كه همين موضوع در جلسه اخير اتاق تهران، به تذكر 
رييس اين اتاق منجر شد. حاال فاطمي امين فهرست 

اعض��اي دولتي اتاق را اعالم كرده ت��ا به اين ترتيب از 
ابتداي سال آينده جلسات اين اتاق با حضور تمام اعضا 

برگزار شود.
طبق اعالم اتاق بازرگاني اي��ران، فاطمي امين، وزير 
صمت با معرفي نمايندگان اين وزارتخانه، چهره هاي 
جديد را به تركيب اعضاي دولت در هيات نمايندگان 
اتاق تهران اضافه كرد كه اس��امي آن��ان در زير آمده 
اس��ت: »محمدصادق مفتح، قائم مق��ام وزير در امور 
بازرگاني، سيدمهدي نيازي، معاون هماهنگي و محيط 
كس��ب وكار وزير، عليرضا پيمان پاك، معاون وزير و 
رييس سازمان توسعه تجارت، علي نبوي، رييس ستاد 
راهبري ش��ركت ها و موسسات غيرحاكميتي تحت 
پوش��ش وزارت صمت و رييس هيات مديره شركت 

فوالد مباركه، محمدجواد حاجي حس��يني، معاون 
حقوقي و ام��ور مجلس وزير، عليرضا ش��اه ميرزايي، 
مع��اون تج��ارت و خدم��ات، عباس تاب��ش، رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
رضا محتش��مي پور، معاون معادن و ف��رآوري مواد، 
علي رس��وليان، مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران، محمدمهدي برادران 
خلخالي، معاون صنايع عمومي، مهدي صادقي نياركي، 
معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع، مهدي داداشي زين الدين، عضو هيات مديره 
گروه صنعتي ايران خودرو، بابك افقهي، رييس حوزه 

رياست سازمان برنامه و بودجه. «
نمايندگان وزير صمت در هيات نمايندگان اتاق تهران 

در حالي به تازگي معرفي شدند كه رييس اتاق تهران 
طي ماه هاي گذشته و در جلسات هيات نمايندگان اين 
اتاق، خواستار معرفي و استقرار هرچه زودتر نمايندگان 
دولت در تركيب هيات نمايندگان اتاق تهران شده بود.

پي��ش از اين س��يدجواد س��اداتي نژاد، وزير جهاد 
كش��اورزي، چهار نف��ر از پنج نماينده خ��ود را به 
اتاق بازرگاني تهران معرفي كرده بود. با احتس��اب 
نماين��دگان وزارت صم��ت كه به تازگ��ي معرفي 
شده اند، اتاق تهران مي تواند از فروردين ماه ۱4۰۱ 
جلسات خود را با ۵۹ نماينده بخش خصوصي دولتي 
آغاز كند و اگر وزير جهاد كشاورزي نيز يك نماينده 
باقي را معرف��ي كند، س��ال ۱4۰۱ تركيب هيات 

نمايندگان اتاق تهران كامل خواهد بود

تالش قطعه سازان
برای حفظ توليد خودرو

به نقل از دنيای اقتصاد بازديد اخير رياس��ت محترم 
جمهوری از کارخانه ايران خودرو و نکاتی که در مورد 
خودروی متصل و خودران فرمودند و تاکيد ايشان بر 
مديريت بخش خصوصی در توليد خودروی کشور، 
همه نشان از استفاده از توان داخل برای حل مسائل 
صنعتی کش��ور و نگاه به اهداف بلندمدت دارد. يک 
مثال بارز در اين زمينه تالش يک قطعه ساز شاخص 
داخلی در زمينه بومی س��ازی ECU است. در اواخر 
سال ۹۱ و اوايل سال ۹۲ تحريم های فرامرزی امريکا 
منجر به عقب نش��ينی توليدکنندگان فرانس��وی از 
فروش و تحويل قطعات به ايران شد و هزاران خودرو 
در پارکينگ های خودروس��ازان متوق��ف و منتظر 
نصب ECU شدند. هدف اين تحريم ها مختل کردن 
صنعت خودروی کشور و صدها شرکت قطعه ساز اين 
 ECU صنعت بود. در اينجا به طور خالصه به عملکرد
و چگونگی بومی سازی آن می پردازيم. واحد کنترل 
موتور هم اين��ک در داخل اکث��ر خودروهای مدرن 
وج��ود دارد و دارای باالتري��ن ارزش افزوده در ميان 
قطعات خودرو است. از حيث دانش فنی نيز اين بخش 
خودرو قطعا مدرن ترين و پيچيده ترين است. وظيفه 
ECU در موتور، کنترل زمان جرقه زدن شمع ها در 
هر سيلندر به ترتيب اولويت و تعيين مقدار ترکيب 
ميزان هوا و سوخت بر اس��اس نيروی گشتاوری که 
الزم اس��ت خودرو در شتاب و س��رعت درخواستی 
داشته باش��د، به طوری که ميزان مصرف سوخت را 
بهينه کند و کمترين آلودگی را داشته باشد. تفاوت 
عمده خودرو های مدرن و خودرو های قديمی که در 
هر  ۱۰۰ کيلومتر تا ۲۰ ليتر بنزين مصرف می کردند 
فی الواقع همين است. در خودرو های مدرن سوخت 
دقيقا متناسب با نياز موتور و شرايط جاده و رانندگی 
و اس��تاندارد های آاليندگی به صورت بهينه تزريق 
می ش��ود. به همين دليل است که مصرف سوخت تا 
چند ليتر برای هر ۱۰۰ کيلومتر کاهش يافته است. 
رشد و گسترش هوشمندی الکترونيک در خودرو ها در 
حدی است که در خودروهای مدرن مدارهای مربوط 
به کنترل موتور، راديو و پخش صوت، ترمزهای ضد 
ليز وکيسه هوا، مدارات کنترل داشبورد و تهويه ۲۰ 
الی ۳۰ درصد ارزش خودرو را ش��امل می ش��ود. در 
کشور ما تا س��ال ۹۱ توليد ECU توسط سه شرکت 
بخش خصوصی انجام می ش��د. در اين س��ال با آغاز 
تحريم فرامرزی امريکا شرکت های اروپايی به تبعيت 
پرداخته و با بهانه های مختلف ارتباط صنعتی خود 
را با ايران قط��ع يا کمرنگ کردن��د. در اين وضعيت 
ارسال قطعات به ايران مختل شد و عمال خط توليد 
خودرو ه��ای توليد داخل بايد به واس��طه فقدان اين 
قطعه high tech تعطيل می ش��د. خوش��بختانه 
در بخش خصوصی که ادامه حيات خود را وابس��ته 
به تداوم تولي��د می داند حرکت مهمی به وجود آمد.  
آنچه مشخص است س��اخت ECU در داخل کشور 
مستلزم توس��عه تکنولوژی در ش��ش بخش است: 
منبع يابی برای قطعات نيمه هادی عمومی و خاص، به 
دست آوردن طرح مکانيکی اتصاالت و توليد قالب ها 
 )firmware( در داخل کشور، توس��عه سخت افزار
داخل قطعات پردازنده، توسعه نرم افزارهای تست و 
برنامه های کنترلی، کاليبراسيون ECU بر اساس نوع 
موتور، سيستم عملکرد موتور، شرايط کار و تجهيزات 
جانبی و تهيه تجهيزات SMT برای توليد بر اس��اس 
اس��تاندارد روز دنيا. شايد پاسخ به اين پرسش بسيار 
 ECU روشنگر باشد که به رغم وجود سه توليدکننده
در کشور در سال ۹۱ و آغاز تحريم ها مگر نمی شد اين 

قطعات موردنياز از دو توليدکننده ديگر تامين شود؟
 هم اينک که تحريم ها به صورت ديگر در اوج هستند، 
فقط بازديد از خط توليد و بخش تحقيقات قطعه سازان 
کش��ور هر بيننده منصف را با اوج کارآمدی و توانايی 
علمی و فنی توليدکنندگان کشور آشنا کرده و مسحور 
می کند. بديهی است اقتصاد، تابع قوانين ثابت و شناخته 
شده است. بخش خصوصی همه گونه انگيزه برای بقا و 
توسعه دارد و به صورت سيستماتيک منافع اقتصادی 
جامعه را تضمين می کند. اميدوارم با حمايت همه جانبه 
از توليدکنندگان فعال و واقعی به نتايج درخشان برسيم.

خودروهاي بهمن موتور 
همچنان پرطرفدار
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خبرروز

۸فوتيو۳۵قطععضودرحوادثچهارشنبهسوري
س��خنگوي سازمان اورژانس كشور، از مصدوم ش��دن و جان باختن ۲۸۳ نفر در حوادث چهارشنبه سوري خبر داد. مجتبي خالدي 
گفت: متأسفانه ۳۵ نفر از مصدومان دچار قطع عضو شدند. او افزود: از اول بهمن تا ۲۲ اسفند ۲۸۳ نفر در كشور بر اثر حوادث مرتبط با 
چهارشنبه سوري مصدوم شده يا جان خود را از دست دادند. ۲۳۹ نفر از مصدومان در محل، درمان و ۸ نفر جهت ادامه روند درماني به 
بيمارستان ها منتقل شده اند. سخنگوي اورژانس كشور افزود: ۲۸ نفر از مصدومان براي مداواي بيشتر نياز به بستري داشتند و ۳۵ نفر 
از مصدومان دچار قطع عضو شده اند. خالدي اظهار كرد: متأسفانه ۸ نفر در ارتباط با حوادث مرتبط با چهارشنبه سوري جان خود را از 

دست دادند و ۸۱ نفر هم دچار آسيب چشمي شدند. همچنين ۱۳۲ نفر از كل مصدومان دچار سوختگي با درصدهاي مختلف شدند.

رويداد

بيماران تاالسمي هم از آن دسته بيماراني هستند كه 
گاهي زير اخبار بد و خوب در مورد مسائل مختلف روز از 
يادها مي روند، بسياري از آنها متاسفانه سال هاي زيادي 
را نمي توانند زنده بمانند و زندگي كنند. آنها جانشان را 
در سكوت خبري از دست مي دهند، نبود و كمبود دارو 
مي تواند يكي از داليل مرگ اين بيماران باشد. شايد به 
همين دليل است كه طي سه سال گذشته آمار مرگ 
و مير بين بيماران تاالسمي افزايش پيدا كرده و تعداد 
قابل توجهي از آنها هم به دليل نرسيدن به موقع دارو 
آس��يب هاي جدي ديده اند. معضل كمبود دارو حاال 
كم كم وضعيت بيماران خاص در كشور را هم به خطر 
انداخته است، از بيماران تاالسمي و هموفيلي بگير تا 

بيماران مبتال به سرطان و ديابت و ...

كاهشسنمرگوميربيمارانتاالسمي
دبير انجمن تاالسمي ايران گفت: ميانگين سني مرگ 
و مير بيماران تاالسمي پايين آمده و از باالي ۳۰ سال 
به زير ۲۵ سال رسيده است و در برخي از نقاط كشور 
به خصوص نقاط جنوبي، س��ن مرگ و مير به زير ۱۵ 
سال نيز رسيده است. يونس عرب در ارتباط با آخرين 
وضعيت تامين داروي آهن زدا براي بيماران تاالسمي 
به خبرنگار ايلنا گفت: بيماران ما طي سه سال گذشته 
به دليل تحريم ها وضعيت بدي را س��پري كرده اند و 
تلفات انساني بااليي را داش��تيم. آمار فوتي بيماران 
تاالس��مي در سه سال اخير به باالي ۵۵۰ نفر رسيده 
است و در حدود هفت هزار بيمار ما نيز آسيب جدي 
ديدند، چرا كه وقتي دارو به بيماران نمي رسد، آهن در 
قلب و كبد آنها رس��وب مي كند. او افزود: اين آهن در 
ميان مدت ماهيت س��مي پيدا مي كند و باعث مرگ 
زودرس بيماران در بلندمدت مي شود. بيماراني كه به 

هركدام از اقالم داروهاي داخلي واكنش نشان دهند، 
در صورتي كه داروي خارجي به آنها نرسد، به سمت 
مرگ اجباري مي روند. عرب با بيان اينكه سازمان غذا 
و دارو به وظايف خود در رابطه با بيماران تاالسمي عمل 
نمي كند، گفت: اگر داروي مناسب به دست بيماران 
نرس��د، مرگ بيماران ما جدي خواهد بود و وضعيت 
ناراحت كننده اي براي آنها به وج��ود خواهد آمد. اما 
مساله اصلي مشكل تحريم اس��ت كه فشار زيادي را 
به بيماران تاالسمي تحميل مي كند. موارد متعددي 
مانند عدم امكان نقل و انتقال مالي و كم لطفي شركت 
خارجي وارد كننده دارو را شاهد بوديم، اما بخشي از 
مشكالت كه مي توانس��ت براي ما بيشتر آزاردهنده 
باشد، نگاه غلط س��ازمان غذا و دارو و مديريت كالن 
اين سازمان در خصوص برنامه ريزي داروهاي بيماران 
تاالسمي ايران بود كه آزاردهنده تر از مشكالت ديگر 
بود. نبايد شرايط به گونه اي باش��د كه تامين داروي 
بيماران تاالس��مي از اولويت كمتري برخوردار باشد.

مديريت غلطي در برنامه ريزي تخصيص ارز ش��كل 
گرفت به طوري كه در سال ۱۴۰۰ تا دي ماه اين سال 

هيچ داروي وارداتي به دست بيماران ما نرسيد. 

نايابشدندارويآهنزدا
او افزود: امسال داروي توليد داخل آهن زدا هم به شدت 
ناياب ش��د و ما را در ش��رايط بدي قرار داد و از ابتداي 
امسال مرگ و مير ما بيشتر شد. متوسط سني مرگ 
و مير ما پايين آمده است و از باالي ۳۰ سال به زير ۲۵ 
سال رسيده است و در برخي از نقاط كشور به خصوص 
نقاط جنوبي، سن مرگ و مير به زير ۱۵ سال نيز رسيده 
است.. اخيرا نيز دو تن از بيماران تاالسمي كه خواهر 
و برادري ۱۰ و ۱۲ س��اله بودند، در يكي از شهرهاي 

جنوبي كشور از دست رفتند كه عمده ترين علت آن 
قطع دسترسي آنها به داروي باكيفيت بود و متاسفانه 

اين دو بيمار را در اوج كودكي از دست داديم. 
دبير انجمن تالس��مي اظهار كرد: امس��ال تنها در 
شهرس��تان كوچكي مانند داراب در استان فارس 
۵ بيمار تاالسمي فوت كرده اند كه اين عدد براي ما 
بسيار بزرگ است. اگر در استان فارس كه در امكانات 
درماني حرفي براي گفتن دارد، اين تعداد بيمار فوت 
مي كنند، بايد ديد در استان هاي خوزستان، هرمزگان 
و سيس��تان و بلوچس��تان وضعيت به چه صورت 
است. عرب گفت: با س��ازمان غذا و دارو جلسه اي را 
در ۱۸ دي ماه برگ��زار كرديم و آنها به ما قول دادند 
كه داروهاي مورد نياز بيماران براي س��ال ۱۴۰۱ را 
تامين كنند كه شامل پنج محموله داروي خوراكي و 
پنج محموله داروي تزريقي بوده است. آقاي دارايي 
قول دادند تا پايان س��ال اين دارو را تامين كنند اما 
تا امروز تخصيص ارز به داروهاي ما بس��يار كم بوده 
است و وقتي تخصيص ارز دير اتفاق مي افتد به تبع 
واردات آنها نيز به تاخير مي افتد و از زمان تخصيص 
ارز شش ماه زمان مي برد تا در شركت خارجي توليد 
شده و مراحل حمل آن به داخل كشور صورت بگيرد. 
بنابراين ما ش��ش ماه س��ال آينده را قطعا از دست 
خواهيم داد و تداوم مرگ و مير و به خطر افتادن جان 
بيماران را متصور هستيم.  عرب در ارتباط با كمبود 
نمونه ايراني داروي آهن زداي بيماران تاالسمي نيز 
گفت: شركتي كه ساليان سال داروي تزريقي بيماران 
تاالسمي را تامين مي كرد، امسال به يك باره به دليل 
تحريم در واردات مواد اوليه دچار مشكل شده است 
و متاسفانه نتوانسته اس��ت دارو به ما برساند و اين 

شركت نيز هيچ دارويي به ما نداده است.

ميانگينسنيمرگوميرتاالسميهابهزير۲۵سالرسيدهاست
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

حساسيتزداييازمسائل
حاد،حلمشكلنيست

گزارش ها مي گويد ما س��االنه ۱6 تن در هكتار 
فرس��ايش خاك داريم درحالي كه نرخ جهاني 
آن ۴ تن در هر هكتار اس��ت. وقتي ما به مس��اله 
آب ب��ه مثابه يك مس��اله انتزاعي نگاه مي كنيم 
و ذي نفعان را مش��اركت نمي دهيم هزينه هاي 
گزاف و كارآمدي ان��دك درو مي كنيم. مومني 
ن��گاه افراطي عرضه محور به مس��اله آب را يكي 
از حياتي ترين مس��ائل روز كش��ور دانس��ت و 
گفت: در چارچوب اين نگاه هاي افراطي ش��اهد 
دس��تكاري غيرمتعارف واقعيت ها در راس��تاي 
منافع كوته نگرانه رانت جوها هس��تيم و جامعه 
روستايي ما به طور خاص آسيب هاي پرشماري 

را متحمل مي شوند.
 وقتي گزارش هاي رسمي مي گويد هدررفت آب 
در ايران به  طور متوسط سه برابر بيشتر از ميانگين 
جهاني است، اتكاي صرف به عرضه جديد منابع 
آب بر سر اين كش��ور بالهاي سنگيني مي آورد. 
در اسناد رسمي ادعا مي شود كه كشاورزي ايران 
به  طور متوس��ط س��ه برابر ميانگين جهاني آب 
مصرف مي كند. گزارش هاي رس��مي در اختيار 
داري��م كه نش��ان دهنده اين اس��ت كه مصرف 
سرانه جامعه ش��هري تهران براساس داده هاي 
رس��مي در س��ال هاي آغازين دهه ۱۳۹۰، ۱۳ 
برابر ميانگين جهاني است. وقتي تكليف ما با اين 
سازه هاي ذهني كه باعث شده ما دچار يك نوع از 
كاركردافتادگي شويم، بايد بپرسيم چرا رفتارهاي 
نظام هاي تصميم گيري ما ب��ه هيچ وجه تغيير 
محسوس و ملموس��ي از خود نشان نمي دهد؟ 
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت مرحله پس از 
جدي گرفتن آسيب شناختي سازه هاي ذهني 
بازتوليد كننده بحران بايد ببينيم ترتيبات نهادي 
ما در اين زمينه چ��كار مي كنند؟ با نمونه هايي 
از فرآيندهاي تخصيص منابع توضيح داده ش��د 
به وضوح مي ش��ود مش��اهده كرد كه در زمينه 
قاعده گذاري ها هم با مشكالت خيلي حاد روبرو 
هستيم. هركس دلس��وز ايران و كيفيت زندگي 
مردم باشد بايد از اين زاويه مساله خطير تسخير 
ش��دگي فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص 
منابع توسط غيرمولدها و رانت جوها را در دستور 
كار قرار بدهد. نظام تصميم گيري ما در معرض 
جهت گيري ها و تخصيص منابعي است كه حتي 
موجوديت خودش را ب��ه خطر مي اندازد. وي در 
پايان سخنان خود گفت: بخش بزرگي از منابع 
انس��اني و مادي ما به نام كشاورزان و روستاييان 
و به كام رانت جويان تخصيص پيدا مي كند. بعد 
از آنكه سازه هاي ذهني و ترتيبات نهادي كه زير 
ذره بين قرار داديم نوبت اين مي رسد كه بياييم و 
نظام توزيع منافع را زير ذره بين قرار دهيم. يعني 

از دريچه اقتصاد سياسي واكاوي كنيم. 

توقيف۲۳خودرويحاملموادمحترقه

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از كشف حدود ۲ ميليون 
عدد انواع مواد محترقه و دستگيري ۲۳۲ نفر در رابطه 
با جرايم مرتبط با آن خبر داد. س��ردار حسين رحيمي 
اظهار كرد: طرح هاي پليس با مشاركت تمام كميته هاي 
تخصصي از جمله پليس فتا، پليس پيشگيري، پليس 
امنيت عمومي و ... از هفته ها قبل آغاز شده و همچنان نيز 
ادامه خواهد داشت. از زمان اجراي اين طرح تاكنون حدود 
دو ميليون انواع مواد محترقه اعم از مواد محترقه كم خطر 
و پرخطر از سوي ماموران كشف و ضبط شده است كه 
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشي ۹ 
درصدي را نشان مي دهد. او افزود: همچنين ۲۳۲ نفر نيز 
طي اين مدت دستگير شده اند كه تعداد آنان در مقايسه 
با قبل رشدي ۴۰۰ درصدي داشته است. رحيمي با بيان 
اينكه ۲۳ دستگاه خودرو نيز توقيف شده است، گفت: در 
اجراي اين طرح ماموران از ۳۹۹۴ واحد صنفي بازديد 
كردند كه از اين تعداد به ۲۱۹۵ مورد تذكر داده، از ۲۵۹ 
واحد صنفي تعهد گرفته و ۴۷ واحد صنفي متخلف نيز 
پلمب شدند. وي با بيان اينكه امسال پليس تمركز ويژه اي 
بر خريد و فروش مواد محترقه در فضاي مجازي داشت، 

گفت: طي اين مدت ۸۴ تارنما و شبكه اجتماعي كه اقدام 
به خريد و فروش، تبليغ و آموزش اس��تفاده و س��اخت 
مواد محترقه كرده بودند مورد شناسايي قرار گرفتند. 
اين تارنماها بيش از ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دنبال كننده 
داش��تند. در اين خصوص ۱۱ نفر دستگير شدند و ۷۰ 
هزار عدد مواد محترقه نيز از اين افراد كشف و ضبط شد. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه اقدامات پليس 
در اين حوزه پيشگيرانه انجام شده است، گفت: معلوم 
نبود اگر اين تعداد مواد محترقه كه درصد قابل توجهي از 
آن نيز مواد محترقه خطرناك است وارد جامعه شده و به 
دست مصرف كنندگان كه عمدتاً جوان و نوجوان هستند 
مي رسيد چه ميزان خس��اراتي به اين افراد و خانواده ها 
وارد مي شد. رحيمي با بيان اينكه اقدامات پليس براي 
مبارزه با خريد و فروش مواد محترقه تعطيل نشده گفت: 
ماموريت هاي ما همچنان ادامه خواهد داش��ت. در روز 
چهارشنبه سوري نيز همكاران من در آماده باش كامل 
خواهند بود و از ساعت ۱۴ تا پايان مراسم در نقاط مختلف 
شهر به شكل محسوس و نامحسوس مستقر شده و اقدام 

به گشت زني خواهند كرد.

قيمتطرحترافيك۱۴۰۱چند؟
سرپرست معاونت بهره برداري از سيستم هاي حمل و 
نقل سازمان حمل و نقل و ترافيك، جزييات قيمت طرح 
ترافيك در سال آينده را تشريح كرد.عمار سعيديانفر در 
مورد نرخ طرح ترافيك با رد خبر طرح ترافيك ۱۰۰ هزار 
توماني، بيان كرد: بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران 
ش��اهد افزايش ۲۵ درصدي پايه قيمت طرح ترافيك 
درسال ۱۴۰۱ خواهيم بود. بر اين اساس قيمت پايه ۴۳ 
هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. او با تاكيد بر اينكه قيمت 
طرح ترافيك به نوع معاينه فني و ساعت تردد بستگي 
دارد، افزود: زمان اجراي طرح نيز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷ 
خواهد بود كه در شرايط كرونايي يك خروج رايگان بعد 
از ساعت ۱۴:۳۰ براي رانندگان در نظر گرفته شده است. 
سعيديانفر با بيان اينكه براي خودروهاي داراي معاينه 
فني برتر تخفيف ۳۰ درصدي در نظر گرفته شده است، 

گفت: قيمت طرح ترافيك از ۳۲ هزار تومان تا ۹۸ هزار 
تومان متفاوت خواهد بود، به گونه اي كه قيمت ۳۲ هزار 
تومان شامل افرادي مي شود كه در ساعت غير پيك با 
معاينه فني برتر تردد مي كنند، اما قيمت ۹۸ هزار تومان 
براي خودروهايي است كه در اوج ترافيك تردد كرده و 

معاينه فني برتر هم ندارند، لحاظ مي شود.

سخنگويفرماندهيانتظاميكلكشورازافزايشسرقتهايخردخبرداد

تمامدستگاههابايدبرايرفعمشكالتاقتصاديتالشكنند

بزههاياجتماعيدرشرايطبداقتصادياوجميگيرد

تعادل|
 برخي اخبار عالوه ب��ر اينكه مي توانند 
ناراحت كننده باش��ند، تكان دهنده نيز 
هستند، اينكه سخنگوي فرماندهي انتظامي كل كشور 
از افزايش سرقت هاي خرد در كشور خبر مي دهد، يا 
مس��وول ديگري در نيروي انتظامي از افزايش تعداد 
افرادي كه براي اولين بار دست به سرقت مي زنند سخن 
مي گويد، هر كدام به تنهايي مي تواند زنگ خطري باشد 
براي جامعه اي كه وضعيت اقتصادي اش هر روز بدتر 
از روز قبل مي ش��ود. در واقع كمبود نقدينگي، پايين 
آمدن قدرت خريد افراد مختلف در جامعه، س��خت 
شدن تامين معيشت و... همه و همه مي تواند دليلي بر 
بروز چنين رفتارهاي ضد اجتماعي از سوي افراد باشد. 
شايد باز هم به همان جمله معروف از حضرت علي )ع( 
برسيم كه فرمودند: فقر از يك در وارد شود ايمان از در 
ديگري بيرون مي رود. حاال حكايت اين روزهاي جامعه 
ما شده است. افزايش سرقت تنها يك دليل مي تواند 
داشته باشد، افزايش فقر. وقتي حتي پايه ها و نرده هاي 
پل هوايي هم به سرقت مي رود، درپوش هاي فاضالب 
ناگهان نيس��ت و نابود مي ش��ود، لنگه كفش برنزي 
مجسمه دزديده مي شود، اينها نشان از شدت فقر در 
جامعه دارند. دولتمردان بايد به اين آمار توجه كنند، 

بايد براي حل كردن اين بحران دست به كار شوند. 

افزايشبزههاياجتماعيبهدليلفقر
امان اهلل قرايي، جامعه ش��ناس درب��اره افزايش ميزان 
س��رقت ها در جامعه ب��ه »تعادل« مي گوي��د: بزه هاي 
اجتماعي در شرايط بد اقتصادي افزايش پيدا مي كنند، 
اين مختص جامعه ما نيست در هر جامعه اي كه اقتصاد در 
وضعيت بدي قرار داشته باشد، مردم براي تامين مايحتاج 
زندگي خود با مشكل مواجه شوند، بزه هايي مانند دزدي 
افزايش پيدا مي كند. در واق��ع تا زماني كه دولت نتواند 
شرايط اقتصادي كشور را بهبود ببخشد، نمي تواند مانع 
از افزايش بزه هاي اجتماعي بشود.  او مي افزايد: بيكاري، 
فقر، تورم و... همه و همه باعث مي شوند تا بسياري از افراد 
ديگر به مسائل اخالقي فكر نكنند، همانطور كه ممكن 

است برخي براي تامين هزينه هاي زندگي به فحشا روي 
بياورند برخي ديگر هم دست به دزدي مي زنند. شرايط 
اقتصادي كشور به گونه اي شد كه ما با تورم روزانه مواجه 
هستيم. اينكه رييس جمهور دستور بدهد فقر ريشه كن 
شود، به تنهايي كار نمي كند، اصال كدام دستور تا به حال 
باعث تغيير شرايط شده است، بايد تمام نهادها و ارگان ها 
دولتي و غير دولتي دس��ت به دست هم بدهند، فقط به 
رفع مشكالت و موانع اقتصادي در كشور فكر كنند. در 
حال حاضر پرداختن به مسائلي مانند طرح صيانت و فرزند 
آوري و ... به بيراهه رفتن است. تا وقتي شرايط اقتصادي 
بهبود پيدا نكند، هيچ طرحي در زمينه افزايش جمعيت 
نمي تواند موفق باشد. نمايندگان مجلس نبايد وقت خود 
را براي اجراي طرح هايي به هدر بدهند كه هيچ تاثيري بر 
شرايط اقتصادي مردم ندارد. در حال حاضر بايد اولويت 
اول و آخر تمام مسووالن بهبود شرايط اقتصادي باشد.  
اين جامعه ش��ناس در ادامه مي گويد: مي خواهيم مانع 
از افزايش س��رقت شويم، بايد شرايط اقتصادي را بهبود 
ببخشيم، مي خواهيم مردم را به فرزند آوري تشويق كنيم، 
بايد شرايط اقتصادي را بهبود ببخشيم، بايد افراد شغل 
داشته باشند، از آن مهم تر امنيت شغلي داشته باشند و از 
همه مهم تر بايد توان تامين هزينه هاي معيشتي خود را 
داشته باشند. تا وقتي اينها تحقق پيدا نكند، هيچ طرح و 

برنامه اي در كشور تحقق پيدا نخواهد كرد. 

افزايشسرقتهايخرددركشور  
س��خنگوي فرماندهي انتظامي كل كشور در نشست 
خبري خود با خبرنگاران گفت: ش��عار پليس در نوروز 
امسال »پليس هوشمند، قانونمداري و نشاط بهاري« 
اس��ت و هدف از آن ايجاد امنيت پايدار اس��ت. سردار 
مهدي حاجي��ان به ارايه آمارهاي��ي از پليس پرداخت 
و تصريح كرد: در حوزه س��رقت ما ش��اهد افزايش ۱۰ 
درصدي سرقت هاي خرد در كل كشور هستيم كه اين 
موضوع محسوس هم هست. سرقت هاي خرد ۵۲ درصد 
از كل سرقت هاي س��ال ۱۴۰۰ بوده است. البته توجه 
داشته باشيد كه پليس در حوزه سرقت خط آخر مقابله 
و ايستگاه آخر است و ديگر دستگاه ها نيز بايد مشاركت 

كنند. حاجيان افزود: بخش عمده اي از سرقت هاي خرد 
ما ارتباط با موضوع معتادان متجاه��ر دارد. بردن يك 
ش��يء  بي ارزش هم براي مردم احساس ناامني در پي 
دارد وسازمان هاي مسوول بايد پاسخگو باشند.سخنگوي 
فرماندهي انتظامي كل كشور، همچنين از افزايش هفت 
درصدي كشفيات پليس خبر داد و گفت: ما در اين حوزه 

توفيقات زيادي در كشف انواع سرقت داشتيم.

ظرفيتكمپهاپاسخگويتنها
نيميازمعتادانمتجاهرتهراناست

او افزود: در تهران ۱6 هزار معتاد متجاهر دارد كه ظرفيت 
كمپ ها نيمي از آنها را مي تواند س��ازماندهي كند، بايد 
چاره اي انديشيده شود و اگر كاري نكنيم، مردم در حوزه 

سرقت هاي خرد احساس ناامني مي كنند.

موفقيتپليس
دركشف۹۰درصدقتلهايرخداده

س��خنگوي فرماندهي انتظامي كل كش��ور درباره 
اقدامات پليس در حوزه جرايم جنايي گفت: پليس 
امسال در كشف بيش از ۹۰ درصد قتل هاي رخ داده 
در سال ۱۴۰۰ موفق بوده است. همچنين ۱۰ درصد 
از قتل هاي س��ال هاي گذش��ته نيز كشف شده و در 
مجموع مي توان گفت كه قدرت كشف قتل و جرايم 

جنايي در سال جاري ۱۰۲ درصد بوده است.

كشفوضبطبيشاز۱۵هزارو
۴۷۲كيلوگرمموادمحترقهطييكماهاخير

س��خنگوي فرماندهي انتظامي كل كش��ور با اشاره به 
تمهي��دات پليس براي چهارشنبه س��وري اظهار كرد: 
 متأسفانه سنت ديرين چهارشنبه سوري چندين سال 
است كه با سوءاستفاده برخي افراد تبديل به يك تهديد 
براي خانواده ها و شهروندان شده است. از اين رو پليس 
در اين ايام در آماده باش خواهد بود. طي اين مدت يعني 
از نيمه دوم بهمن ماه تاكنون بيش از ۱۵ ميليون و ۴۹۰ 
هزار عدد مواد محترقه كم خطر و بيش از سه ميليون و 
۹۰۰ هزار عدد مواد محترقه پرخطر از سودجويان كشف 

و ضبط شده است كه در مجموع وزن آنها بيش از ۱۵ هزار 
و ۴۷۲ كيلوگرم بوده است. حاجيان ادامه داد: همچنين 
طي اي��ن مدت ۱۲۸۷ نفر نيز به دلي��ل خريد و فروش 
مواد محترقه و ديگر جرايم مرتبط با چهارشنبه سوري 
شناسايي و دستگير شده اند. او با بيان اينكه سال ۱۴۰۱ 
س��ال خوبي براي مجرمان نخواهد ب��ود، گفت: يكي از 
طرح هاي پليس كه در س��ال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا سال 
آينده نيز با قوت ادامه خواهد داشت طرح برخورد با اراذل 
و اوباش اس��ت. ما اجازه نمي دهيم كه افراد س��ودجو و 
فرصت طلب امنيت و آرامش مردم را به مخاطره انداخته 
و در محيط زندگي مردم كه بايد محيطي امن و آرام باشد 

رعب و وحشت ايجاد كنند.

دستگيري۵۶۸نفرازاراذلواوباش
درسراسركشوردريكماه

سخنگوي فرماندهي انتظامي كل كشور ادامه داد: از ۱۵ 
بهمن ماه تا حدود ۱۵ اسفندماه ۵6۸ نفر از اراذل و اوباش 
در سراسر كشور دستگير ش��ده اند كه اين افراد اقدام به 
ايجاد مزاحم��ت و اخالل در نظم عمومي كرده بودند. او 
درباره حامالن س��الح نيز اظهار كرد:  كسي كه سالح به 
همراه داش��ته باشد در صورتي كه مجوزي براي آن اخذ 
نكند مرتكب اقدام مجرمانه شده است و پليس نيز با آن 
برخورد خواهد كرد. حاجيان درباره آمار جرايم سايبري 

در كشور نيز گفت:  امروز با اقدامات پليس فتا ۹۲ درصد از 
پرونده هاي تشكيل شده كه مرتبط با جرايم فضاي مجازي 
است، كشف شده است. سخنگوي فرماندهي انتظامي كل 
كش��ور با تأكيد بر اينكه نگاه پليس جلوگيري از آسيب 
اجتماعي و جلوگيري از تبديل آن به جرم است، گفت: 
در همين راستا نيز ۱۰۱۰ دايره مشاوره و مددكاري در 
سراسر كشور فعال است كه مردم مي توانند با مراجعه به 

آن خدمات مشاوره و مددكاري دريافت كنند.

تشكيلقرارگاهنوروزيپليس
وي از تش��كيل قرارگاه نوروزي پلي��س نيز خبر داد و 
گفت:  اين قرارگاه از ۱۵ اسفند آغاز شده و فعاليت آن با 
تمركز بر دو حوزه راهور و انتظامي تا ۱۵ فروردين ادامه 
خواهد داش��ت. در اين قرارگاه و در اين مدت ۷۰ هزار 
نيروي پليس در حوزه راه، راهور و انتظامي آماده باش 
كامل خواهند بود. حاجيان با اش��اره ب��ه افزايش آمار 
جانباختگان حوادث رانندگي در س��ال ۱۴۰۰ گفت: 
 اميدواريم با همراهي مردم اين آمار كاهش پيدا كند. 
سخنگوي فرماندهي كل انتظامي همچنين از تشكيل 
قرارگاه هوشمندس��ازي پليس خب��ر داد و گفت: اين 
قرارگاه با دس��تور فرمانده محترم كل انتظامي كشور 
ايجاد شده و هدف از آن افزايش كيفيت خدمات ارايه 
شده به شهروندان و كاهش مراجعات حضوري به مراكز 

انتظامي است. در حال حاضر نرم افزار هوشمند پليس 
من بيش از ۲۵ نوع خدمت را به م��ردم ارايه مي كند. 
خدماتي نظير استعالم گذرنامه، خالفي خودرو، خروج 
از كشور مش��موالن و... از جمله خدمات ارايه شده در 
بستر اين نرم افزار است. حاجيان شعار پليس در نوروز 
۱۴۰۱ را پليس »هوش��مند، قانون مداري و نش��اط 
بهاري« اعالم كرد و گفت: سال ۱۴۰۰ سال سختي بود 
و پليس با تمام توان در خدمت مردم بود. البته در طرف 
مقابل نيز دشمنان و استكبار جهاني با قدرت در عرصه 
رسانه حاضر شده و به دنبال كاهش مشاركت مردم در 
انتخابات،  ايجاد احساس ناامني در مردم و... با استفاده 
از ابزارهاي رسانه اي بود. در اين ميان خبرنگاران نقش 
مهمي در خنثي كردن اين توطئه ها داشتند. خبرنگاران 
و اصحاب رسانه اقدام به نزديك كردن فاصله و ارتباط 
بين مردم و پليس كردند. او در خاتمه گفت: خوب است 
مردم بدانند برابر قانون ۳۲ ماموريت براي پليس تعريف 
شده اس��ت و ما به دنبال اين هستيم كه پليس در تراز 
انقالب اسالمي را به عنوان يك پليس هوشمند و بااقتدار 
و الگويي براي پليس ساير كشورها داشته باشيم. در اين 
راستا در كنار هوشمندسازي تمركز ما بر جلب مشاركت 
مردم در اقدامات پليس و تأمين امنيت اس��ت چرا كه 
هر جا از ظرفيت مردم استفاده كرديم مردم عزيزي به 

عنوان همياران پليس در كنار ما بودند.

گزارش
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