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 رويكرد متفاوت 
امريكا در برجام

كار سخت بانك مركزي 
براي كنترل تورم

 زمستان 
بازار سرمايه 

 معضالت تكراري 
نظام بودجه ريزي در ايران

 مشكل مهريه با قانون
حل نمي شود

 براي درك مس��يري كه پيش 
روي برجام قرار دارد، ابتدا بايد 
قطعات مختلف مرتبط با اين 
پرونده را كنار هم قرار بدهيم تا 
در نهايت تصوري از چشم انداز 
برجام نمايان ش��ود. با توجه به 
نشست اخير استراسبورگ به 
نظر مي رسد بسياري از پنجره ها 
در حال بسته شدن است. به خصوص كشورهاي اروپايي اين 
روزها رويكرد تندي را در مواجهه با ايران در پيش گرفته اند. 
در اين شرايط ايران بايد انعطاف بيشتر از خود نشان دهد و 
تالش كند، ابتكار عمل را از گروه هاي تندرو و حاشيه ساز 
بگيرد. در شرايطي كه اروپا مدام پالس هاي منفي ارسال 
مي كند، ايران تالش دارد تا مش��كالت داخلي اش را حل 
و فصل كند و براي رسيدن به يك اقتصاد متعادل تر برجام 
را احيا كند. دولت سيزدهم به خوبي مي داند به جز احياي 
برجام )هر نامي كه داشته باشد( هيچ مسيري براي رشد 
اقتصاد و بهبود وضعيت معيش��تي مردم وج��ود ندارد. با 
توجه به سياست تند اروپايي هاي عليه ايران بعيد است كه 
كشورهايي اروپايي كمكي به حل و فصل تعارضات موجود 
كنند. مساله اصلي و ابهام برجسته در اين ميان سياست 
متفاوتي اس��ت كه امريكا برخالف اروپايي هاي در پيش 
گرفته است. امريكا برخالف اروپا پالس هاي تند و خشن 
درباره برجام ارسال نكرده است. آنها ترجيح داده اند خود 
را درگير تندروي هاي اروپاييان نكنند و نوع ديگري رفتار 
كنند. بر اساس اين داده ها اگر فضاي تند داخل امريكا نرم 
ش��ود و ايران هم ناآرامي ها را پش��ت سر بگذارد، احتمال 
دستيابي به وضعيت بهتر محتمل اس��ت. از طرف ديگر 
نشست استراسبورگ ش��ايد منجر به اعالم رويكردهاي 
تند توسط اروپايي ها ش��ود. اروپا از يك طرف اعالم كرده 
تحريم هايي را عليه س��پاه اعمال مي كند و از سوي ديگر 
تالش مي كنند تا اين نهاد را در ليست گروه هاي تروريستي 
قرار بدهد. اين رويكرد برخالف رويه هاي بين المللي است و 
كشورها حق ندارند، گروه هاي نظامي را در ليست گروه هاي 
تروريستي قرار بدهند، اما اروپا تالش دارد اين روند را دنبال 
كند. اين روند ممكن اس��ت باعث شود تا اروپا مواضع تند 
اعمال كند، البته بعيد است كه اروپا هزينه هاي خروج از 
مذاكرات را بپذيرد اما به هر حال بعيد نيست كه اقدامات 
سلبي را در دستور كار قرار بدهند. در كل قرار دادن سپاه 
در ليست تحريم ها، اشتباه استراتژيك اروپا خواهد بود. اين 
ادامه در صفحه 5 روند به... 

در دو هفته اخي��ر و با تغيير 
رياس��ت بانك مركزي بحث 
پيرامون آينده تورمي كشور 
و تواناي��ي تيم جدي��د بانك 
مرك��زي در جه��ت كنترل 
آن بي��ش از پي��ش در كانون 

توجهات قرار گرفته است.
گروهي از كارشناسان معتقد 
هستند بانك مركزي استقالل كافي و ابزارهاي مناسب 
براي كنترل تورم را ن��دارد. از طرفي وجود اختالفاتي 
ميان محمدرضا فرزين و احسان خاندوزي باعث شده 
است تا خوش بيني ها براي هماهنگي ميان اعضاي تيم 
اقتصادي دولت كمرنگ شود. در شرايط كنوني كشور، 
حل موضوع تورم و كنترل عوامل موثر بر آن كار سختي 
به شمار مي رود. با وجود حجم باالي نقدينگي در سطح 
كش��ور و آهنگ رو به رش��د آن، تورم انتظاري تقويت 
مي ش��ود . از طرفي به علت افزايش ش��كاف طبقاتي و 
تبديل قشر متوسط به قشر ضعيف، قدرت خريد افراد با 
درآمد ثابت )كارمند( كاهش پيدا كرده است. در چنين 
ش��رايطي با وجود آنكه حجم نقدينگي گروه كمي از 
افراد جامعه به شدت افزايش مي يابد اما تعداد زيادي از 
اقشار متوسط و ضعيف جامعه به دليل تورم با كاهش 
قدرت خريد مواجه شده اند. ماحصل اين اتفاقات موجب 
وقوع تورمي ركودي در اقتصاد ايران شده است.  تورم 
در ايران تحت تاثير عوامل گوناگوني قرار دارد.موضوع 
بودجه ريزي و كس��ري بودج��ه از اصلي ترين عوامل 
ايجاد كننده تورم در ايران هستند. زماني كه با كسري 
بودجه روبرو هستيم نمي توانيم انتظار كنترل تورم را 
داشته باشيم.  بانك مركزي تا زماني كه اقتصاد كشور 
با كسري بودجه روبرو است نمي تواند معجزه كند و با 
سياست هاي پولي انقباضي جلوي رشد تورم را بگيرد. 
به عبارتي نمي توان بدون تغييرات اساسي در ساختار 
بودجه كشور، اصالح س��اختار مالياتي و شفاف سازي 
درآمد ها و همچنين اخذ سياست هاي مناسب خارجي و 
اصالح روابط بين الملل انتظار آن داشت كه بانك مركزي 
بتواند اين حجم از نقدينگي را كنترل كند و از سرعت 
رشد تورم بكاهد. با توجه به توضيحات فوق و پيچيدگي 
خاصي كه تورم ركودي به واسطه نفوذ در اعماق اقتصاد 
ايران ايجاد كرده است انتظار آنكه بانك مركزي بتواند 
حداقل در كوتاه مدت موفقيت خاصي در جهت بهبود 

شرايط به دست آورد بعيد به نظر مي رسد.

يك��ي از عواملي ك��ه موجب 
مي ش��ود كه س��ود عملياتي 
ش��ركت ها در آين��ده قابليت 
پيش بيني به س��مت مثبت 
شدن پيدا كند همين افزايش 
نرخ ارز است. اما اگر بخواهيم به 
تنهايي اين گزاره را مبناي دليل 
اصلي رش��د بورس را افزايش 
نرخ ارز بگذاريم، خير اين طور نيس��ت. نرخ ارز به تنهايي 
عامل محرك براي بورس نيست اما يكي از نشانه هايي كه 
افزايش سودآوري شركت ها و پيش بيني افزايش حاشيه 
سود ش��ركت هايي كه صادرات محور و كاموديتي محور 
هستند را مي توانيم در نظر بگيريم. بنابراين به اعتقاد بنده 
مانند ظروف مرتبطه مي توانيم اين طور نتيجه بگيريم 
كه چنانچ��ه افزايش نرخ ارزي همانند س��ال ۹۸ حادث 
شود مي تواند بناي محكمي براي افزايش رشد شاخص 
س��طح عمومي قيمت ها قرار بگيرد و حتي افزايش سود 
آوري ش��ركت ها كما اينكه در سال ۱۴۰۰ مجموع سود 
شركتهاي ما حدود ۶۵۰ هزار ميليارد تومان بود اما سال 
جاري با احتساب همان شركت ها و بدون در نظر گرفتن 
شركت هاي تازه وارد كه تعداد اندكي هستند، حدود ۷۵۰ 
ميليارد تومان قابليت محاسبه سود را مي بينيم اين عوامل 
حكم مي كند كه بورس از حالت ركود خارج شود. شاخصي 
كه ما در تيرماه س��ال ۹۹ كه ركورد تاريخي شاخص هم 
ب��ود حدود ۲ ميليون و ۶۰ هزار واحد بود با توجه به فراز و 
نشيب هايي كه ما در س��ال ۱۴۰۰ و ۹ ماه سال ۱۴۰۱ به 
نظر من انتظار داشتيم ركورد تاريخي شاخص كل مان قبل 
از پايان ۶ ماه سال جاري شكسته شود به دليل هماهنگي 
و هم سويي با بازدهي ساير بازارها و بررسي همه متغيرها. 
اكثر متغير هاي اثرگذار نظير نرخ تورم، نرخ رش��د حجم 
نقدينگي، نرخ رشد ارز و حتي در نظر گرفتن ميزان افزايش 
نرخ بهره اي كه تا حدودي قسمت اعظم اثراتش را صرفا در 
بازار پول به جاي مي گذارد تا بازار سرمايه. بنده انتظار دارم 
كه سال جاري ركورد دو ميليون و شصت هزار واحدمان 
قطعا تا پايان سال جاري به هر شكل ممكن شكسته شده و 
يك سال نمونه اي را در بازار سرمايه داشته باشيم. هر چند 
تصميمات دولت مبني بر افزايش نرخ بهره بانكي مي تواند 
روند رو به رشد بازار بورس را متوقف كند اما افزايش تعداد 
معامالت در روزهاي اخير، افزايش آمار دريافت كد بورسي 
و همچنين افزايش شاخص كل بورس وعده زمستاني گرم 
ادامه در صفحه 7 براي... 

بودجه سال ۱۴۰۲ هم توسط 
دول��ت به مجلس ب��ا تاخيري 
بي��ش از يك ماهه ارايه ش��د؛ 
بسياري شايد فكر كنند، نظام 
بودجه ريزي در ايران در مسير 
تكامل قرار دارد، اما واقعيت آن 
است كه مش��كالت بودجه اي 
ايران هماني اس��ت كه سابقه 
بيش از ۷۰ ساله داش��ته است. قبال هم به اين نكته اشاره 
كرده ام علي رغم سابقه هفتاد س��اله در برنامه ريزي هاي 
بنيادين و صد س��اله در بودجه ريزي، اين سابقه طوالني 
نتوانسته تاثير مطلوبي را در اقتصاد داشته باشد. در جريان 
اين مطلب تالش مي كنم، اشاره اي به مهم ترين مشكالتي 

كه بودجه هاي ايران با آن دست به گريبانند اشاره كنم: 
مشكل كسري بودجه: اولين بودجه در ايران، كسري داشته 
است، همانطور كه آخرين آن در سال ۱۴۰۲ هم به احتمال 
زياد داراي كسري خواهد بود. اين روند باعث خواهد شد تا 
بسياري از معضالت تلخ ديگر در اقتصاد ايران نمايان شوند. 
مشكالتي چون تورم باال، رشد نقدينگي، فقر و... زاييده اين 
كسري بودجه ها هستند. بنابراين بودجه هاي ايران تورم زا 
بوده و متاسفانه همچنان نيز همين گونه هستند. ارتباط 
بودجه با توسعه برقرار نيست: يكي از مهم ترين المان هاي 
بودجه اي ارتباطي است كه بودجه ها با توسعه كشور بايد 
برقرار كنند. اما بودجه در ايران در مس��ير توسعه حركت 
نكرده است. بودجه هاي ساالنه هم در مسير برنامه هاي پنج 
ساله نبوده است. به همين دليل است كه دولت بودجه را ارايه 
مي كند، بدون اينكه برنامه هفتم توسعه را ارايه كند. اين روند 
باعث خواهد شد تا ارتباط بودجه با توسعه كشور منقطع 
شود. معضل بودجه هاي انبساطي: اغلب بودجه ها در ايران 
انبساطي هستند، يعني بهره وري در بودجه وجود ندارد؛ چه 
در حالت كسري بدون نفت، كه براي جبران كسري فشار 
بر نقدينگي تحميل شده است. و چه در حالت با درآمدهاي 
نفتي كه به طور جاه طلبانه خواسته ايم رشد بااليي داشته 
باشيم و به صورت اورلپ انبساطي عمل كرده ايم. اين مورد 
را در قبل و بعد انقالب تكرار كرده ايم. در سال ۱۴۰۲ هم اين 
روند مشاهده مي شود، بودجه هاي نهادهاي مختلف بدون 
توجه به عملكرد آنها افزايش پيدا كرده است و انبساط در 
بودجه نمايان است. سقف بودجه هم رشد باالي ۴۰درصدي 
دارد. دولت ها در ايران خود را متولي يكه تاز اقتصاد در تمامي 
مشكالت و در فرآيند رشد مي دانند، اين خود بودجه را تورم زا 
ادامه در صفحه 5 تربيت كرده است. 

مشكل مهريه مربوط به ديروز 
و امروز نيس��ت، در بس��ياري 
از موارد ديده ش��ده كه زوج با 
داش��تن تمكن مال��ي از دادن 
مهريه در هنگام طالق زوجه سر 
باز مي زند، در بسياري از موارد 
و از آنجايي كه قوانين درس��ت 
و دقيق��ي در اين م��ورد وجود 
نداشته بسياري از افراد تمام دارايي خود را به هنگام طالق 
از همسر به نام فرد ديگري مي زدند تا زن در دادگاه نتواند 
تمكن مالي همسر را براي پرداخت مهريه اثبات كند. به هر 
حال مساله قوانين نيست، مساله دور زدن قوانين است كه 
هر فردي راهي براي آن پيدا مي كند. مساله زندان رفتن 
مرد براي مهريه در بسياري از موارد درست است، چرا كه 
با داشتن تمكن مالي به خاطر لجبازي نمي خواهد مهريه 
همسرش را پرداخت كند. اگر بخواهيم به ماجراي مهريه 
از وراي قانون نگاه كنيم بايد توجه داش��تيم باشيم كه در 
بسياري از طالق هاي توافقي زن مهريه اش را مي بخشد، در 
واقع زنان از مهريه به عنوان اهرمي براي طالق آسان استفاده 
مي كنند. قانون نمي تواند در مساله مهريه ورود كند، چرا 
اين توافقي است بين زن و مرد، پس ما نمي توانيم بگوييم 
ش��ما طبق قانون فقط مي توانيد ۱۰۰ سكه مهريه طلب 
كنيد يا حق دريافت ۱۴ سكه را بيشتر نداريد. اين قوانين 
قابل اجرا نيستند، اينكه ما براي مهريه ماليات تعيين كنيم 
هم به نوعي باعث بروز مشكالت ديگري مي شود. به باور 
بسياري از فعاالن اجتماعي قانون نمي تواند مشكالت مهريه 
در كشور را حل و فصل كند. ما نمي توانيم هم توقع داشته 
باشيم، آمار ازدواج در كشور افزايش پيدا كند و هم از سوي 
ديگر در اين راه براي كاهش ميزان زنداني هاي مهريه قوانين 
دست و پا گير به تصويب برسانيم. در شرايط كنوني كه نرخ 
سكه نجومي شده است، مشكالت بيشتر هم مي شود. اما 
مساله اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، فرهنگ سازي در 
اين زمينه است. اينكه خانواده هاي دو طرف به اين ميزان از 
درك رسيده باشند كه مهريه باال نمي تواند عامل خوشبختي 
يا بدبختي فرزندانشان شود و از سوي ديگر حقوقي كه در 
قوانين تنها براي مردان در نظر گرفته شده مانند حق طالق، 
حق تحصيل و... نيز به زن داده ش��ود. اگر ما بتوانيم در اين 
موارد به نتيجه مطلوب برسيم آن وقت است كه خود به خود 
مساله مهريه باال و مشكالت مربوط به آن حل مي شود. اما 
از سوي ديگر اگر بخواهيم به مشكالت اقتصادي كه بعد از 
ادامه در صفحه 8 طالق براي...  

مصطفي اقليما سعيد امير شاه كرمي محمدرضا منجذبفردين آقابزرگي علي بيگدلي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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مديريت ضعيف يا ناوگان ريلي فرسوده؟ 

عشقي، رييس سازمان بورس:

افزايش قيمت سكه و مشكالت پرداخت مهريه 

 2 روايت از علت 
انجماد قطارها در روزهاي برفي

 التاري ملي خودرو 
بايد تمام شود!

 مهريه هاي 200 ميليوني 
كه 2 ميليارد شد

كارآفرينان برتر در مراسم امين الضرب معرفي شدند

خوانساري: بزرگ ترين چالش كشور در4 دهه گذشته 
حكمراني نامطلوب و ديوان ساالري است 

 از افزايش حقوق 20 درصدي 
همه چيز عليه اقتصاد تا ثبات در يارانه نقدي
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يادداشت- 1

 بودجه و سفره هايي 
كه آب مي روند

 هر سال كه بودجه توسط 
دولت س��يزدهم راهي 
مجلس مي شود، اذهان 
عمومي ناخودآگاه به ياد 
وعده هايي مي افتند كه 
رييس دولت سيزدهم 
با م��ردم و مخاطبان در 
انتخابات ۱۴۰۰ در ميان 
گذاش��ته بود. يكي از مهم ترين وعده هاي آقاي 
رييس��ي در ايام انتخابات، ع��دم ارتباط اقتصاد 
ايران با مذاكرات برجام بود. آقاي رييسي در ايام 
انتخابات با نقد روش دولت قبلي اعالم مي كردند 
كه اقتصاد را نبايد درگير مذاكرات و ديپلماسي 
ك��رد. اظهاراتي ك��ه هرچند در س��طح جهاني 
بي س��ابقه بود، اما به هر حال افكار عمومي تصور 
كردند، حتما باعث بهتر شدن وضعيت معيشتي 
آنها مي ش��ود كه فردي در شكل و شمايل نامزد 
انتخابات��ي اينق��در روي آن تاكي��د دارد. اما هر 
اندازه كه از زمان تش��كيل كابينه بيشتر فاصله 
گرفتيم، مش��خص ش��د تا چه اندازه اين وعده 
فاقد پشتوانه هاي عيني اس��ت. با هر نوسان در 
مذاكرات برجامي، نرخ ارز و س��اير شاخص هاي 
اقتصادي دچار نوسان مي ش��دند. بازارها به هم 
مي ريختن��د و ارزش پول ملي كاهش مي يافت. 
اما دولت همچنان ادعا داش��ته و دارد كه برجام 
را به دور از نوس��انات مرتبط با مذاكرات برجامي 
دنب��ال مي كند. در بودج��ه ۱۴۰۲ هم دولت به 
گونه اي برنامه ريزي كرده كه انگار در سال آينده 
ه��م برجامي در كار نخواهد ب��ود. اين رويكرد را 
مي توان از رديف هاي مختلف بودجه به خصوص 
پيش بيني ه��اي درآمد نفتي و نرخ تس��عير ارز 
به عينه مش��اهده كرد. اما آيا در واقعيت، ارتباط 
معيش��ت مردم و مذاكرات برجامي قطع ش��ده 
است؟ در وهله نخست دولت سقف بودجه را بيش 
از ۴۵درصد افزايش داده است. اين يعني نقدينگي 
بيشتر، كسري بودجه افزون تر و تورم باالتر. دولت 
از دو طرف با بودجه ۱۴۰۲ به سفره هاي مردم فشار 
وارد ساخته است. از يك طرف اعالم شده كه تنها 
۲۰درصد افزايش حقوق ها را تصويب مي كنند و 
از سوي ديگر ماليات ها را بدون توسعه پايه هاي 
مالياتي افزايش داده اس��ت. دولت اسم افزايش 
ماليات را كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي 
گذاش��ته اس��ت، در حالي كه معناي آن تامين 
نيازهاي دولت از جيب مردم اس��ت. دولت پول 
مردم را مي گيرد و در ازاي آن تورم بيش��تر و فقر 
افزون تر به آنها مي دهد. دولت در شرايطي ماليات 
حوزه توليد و حقوق بگي��ران را افزايش داده كه 
هيچ خدم��ت كيفي و كمي ش��ايان توجهي به 
مردم ارايه نمي كند. ن��ه در حوزه هاي فرهنگي 
قرار است تحول قابل توجهي رخ دهد؛ نه در بخش 
تفريح و حمل و نقل و... بهبودي مشاهده مي شود. 
در حوزه ه��اي اجتماعي و اقتص��ادي هم اتفاق 
مطلوبي رخ نداده است. در اين شرايط مشخص 
نيس��ت كه دولت چطور ادعا مي كند در مس��ير 
رشد و بهبود وضعيت قرار دارد. وقتي مي گوييم 
دولت پايه هاي مالياتي را توسعه نداده است، يعني 
همچنان در بودج��ه ۱۴۰۲ هم بايد منتظر فرار 
مالياتي برخي افراد، جريانات و نهادها باشيم. بار 
اصلي تامين بودجه هم روي دوش توليد و حقوق 
بگيران افتاده است. در واقع بودجه يك سند مالي 
براي هزينه ه��اي غير ضروري دولت اس��ت. به 
جاي ارتقاي سطح فرهنگي، رفاهي، تفريحي و... 
دولت بودجه هاي هنگفي به نهادهايي مي دهد 
كه هيچكس نمي دان��د اين نهاده��ا و ارگان ها 
چه سودي براي كش��ور دارند. مي توانم ليست 
بلندباالي��ي از اين نهادها را اراي��ه كنم، اما چون 
ممكن است حساسيت ايجاد كند از اعالم نام آنها 
خودداري مي كنم. اما مردم به خوبي مي دانند كه 
چه نهادها، ارگان ها و سازمان هايي از زير بار ماليات 
شانه خالي مي كنند. در اين ميان نه تنها ارتباط 
اقتصاد ايران با برجام قطع نشده بلكه تنگاتنگ تر 
از هر زمان ديگري اين ارتباط برقرار مانده است. 
مردم بايد هزينه ماجراجويي هاي دولت در عدم 
احياي برجام را پرداخ��ت كنند.اگر برجام احيا 
مي شد، بدون ترديد فشار كمتري متوجه مردم 
مي شد، اما دولت در شرايطي كه فرصت احياي 
برجام را داش��ت آن را كنار گذاش��ت، اما حاضر 
نيست هزينه اين تصميم را با كوچك كردن دولت 
و بهره وري بيشتر و صرفه جويي افزون تر بپردازد، 
ادامه در صفحه 8 تنها ماليات ها را...  

مرتضي افقه

»تعادل« از ناترازي توليد و صادرات گاز گزارش مي دهد 

 تنـور صـادرات گاز 
سـرد شد؟

با فرا رسيدن فصل سرما انگار مسووالن و مجلس نشينان 
از خواب زمستاني بيدار شدند و در صدر اخبار ناترازي 
گاز در كشور سرآمد شد و خطر كمبود گاز و بحران به 
وجود آمده براي كشوري كه دومين دارنده ذخاير گاز 

است، طنز تلخي است. 
به گ��زارش خبرنگار» تع��ادل« باره��ا تحليلگران و 
كارشناسان نفتي س��خن از رتبه دوم ايران در ذخاير 
گازي جهان، رتبه س��وم در توليد گاز طبيعي و البته 
رتبه چهارم در مصرف اين حامل انرژي گفته اند و اين 
موضوع مصرف در س��ال هاي اخير به ويژه در فصول 
سرد با افزايش تقاضاي بخش خانگي براي گرمايش 
تشديد ش��ده اس��ت. به طوري كه تنها در سال ۹۸، 

حدود ۱۲ميليارد ليت��ر گازوئيل و نفت كوره با ارزش 
بيش از پنج ميليارد دالر براي جبران كمبود گاز توسط 

نيروگاه ها سوزانده شده است. تراژدي غم انگيز اين است 
كه افزايش مصرف گاز كه ازسوي مسووالن مطرح است 
ولي خبري از كاهش صادرات گاز در ميان نيست ! آيا 
اين به اين معناست كه كم مصرف كنيم تا صادركنيم 
يا واقعا نداريم كه صادر كنيم.  براس��اس اين گزارش، 
در ارديبهشت امسال بود كه سرتيتر رسانه هاي كشور 
درباره احياي خط لول��ه صادرات گاز به عمان وتوافق 
توسعه مش��ترك ميدان هنگام بود خبر مبني بر اين 
بود در صورتي كه ايران بتواند به صادرات گاز به عمان 
مبادرت ورزد، در واقع ايران سهم مهمي در بازار جهاني 
صادرات انرژي بدس��ت آورده است و لذا صادرات گاز 
صفحه 3 را بخوانيد ايران به عمان از...  
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 پايداري شبكه گاز 
منوط به مصرف بهينه است



هرچند هنوز بررسي جزييات اليحه بودجه در مجلس 
شوراي اسالمي به شكل رسمي آغاز نشده اما جلساتي كه 
از سوي نمايندگان و به طور خاص در كميسيون تلفيق 
انجام شده، نش��ان از آن دارد كه نمايندگان توافق نظر 
كامل با دولت ندارند و به نظر مي رسد كار در هفته هاي 
آينده پيچيده تر از قبل خواهد شد. در شرايطي كه تنها 
حدود دو ماه تا پايان س��ال باقي مانده، نمايندگان بايد 
اليحه پيشنهادي دولت را به طور كامل بررسي كرده و 
به قانون تبديل كنند، اين در حالي است كه نمايندگان 
هنوز بر سر اينكه تكليف برنامه هفتم توسعه چه خواهد 
ش��د، اتفاق نظر ندارند و ش��ايد در صورت��ي كه دولت 
برنامه هفتم توسعه را به مجلس برساند، در برنامه ريزي 

هفته هاي آينده تغييراتي به وجود  آيد.
نخستين انتقاد از بودجه را دو روز قبل مركز پژوهش ها 
انجام داد. اين مركز در گزارشي اعالم كرد كه با شرايط 
فعلي احتماال نرخ تورم همچنان باال باقي خواهد ماند. 
در بخش��ي از اين گزارش آمده: با توج��ه به كاهش اثر 
ش��وك قيمتي ناش��ي از حذف ارز ترجيحي، در سال 
۱۴۰۲ پيش بيني شده است كه با فرض تداوم وضعيت 
موج��ود، نرخ تورم نس��بت به س��ال ۱۴۰۱ كمتر ولي 
همچنان باالي ۴۰ درصد باشد. ضمن اينكه با وجود نرخ 
رشد اقتصاد پايين و نرخ تورم باال كاهش نرخ فقر دور از 
انتظار خواهد بود. همچنين پيش بيني مي شود نسبت 
كسري تراز عملياتي به مصارف عمومي منفي ۲۵ درصد 
باش��د. به اين ترتيب چه در حوزه ت��ورم و چه در حوزه 
كسري تراز عملياتي، بازوي پژوهشي مجلس چندان به 
بودجه خوشبين نيست. در كنار آن، به نظر مي رسد كه 
برخي سياست هاي حمايتي دولت نيز با ابهاماتي مواجه 
خواهد بود. با توجه به تورم ۴۰ درصدي، اصرار بر اينكه 
افزايش حقوق تنها ۲۰ درصد باشد براي حقوق بگيران 
ثابت و بازنشس��تگان ابهام هايي را به وجود آورده اما به 
نظر مي رسد كه مجلس فعال تنها به حقوق پيشنهادي 
دولت رسيده است. رحيم زارع در تشريح جلسه صبح 
)دوشنبه ۲۶ دي ماه( كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
۱۴۰۲، اظهار داشت: در ابتداي جلسه دوشنبه محمد 
باقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي حضور يافت 
و نقاط قوت و ضعف اليحه بودجه س��ال آينده كش��ور 
را تش��ريح كرد. وي بيان كرد: رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي دغدغه ها و نقش��ه راهي را كه بايد در بررسي 
اليحه بودجه سال آينده مدنظر قرار گيرد، مطرح كرد. 
تأكيد قاليباف بر اين بود كه به سقف بودجه اضافه نشود، 
از بي انضباطي مالي جلوگي��ري كنيم و در مواردي كه 
بيش برآورد وجود دارد، منابع و مصارف واقعي باش��د. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۲ تصريح 
كرد: رييس مجلس نقشه راهي درباره تخفيف مالياتي 
كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كسب و كارها در 
فضاي مجازي و توجه به حوزه هاي اشتغال، معيشت و 
مسكن داشت كه در جريان بررسي جزييات بودجه در 
نظر خواهيم گرفت. زارع با اشاره به اينكه امروز ما بخش 
مصارف اليحه بودجه سال آينده را با حضور ميركاظمي 
مورد بررسي قرار داديم، تأكيد كرد: موضوع مربوط به 
طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي و هدفمندي 
يارانه ها در بودجه مورد بررسي قرار گرفت. دولت ۳۶۰ 
هزار ميليارد توم��ان براي يارانه ها پيش بيني كرده كه 
۱۰۴ هزار ميليارد تومان براي يارانه نان در نظر گرفته 

شده است. وي افزود: دولت در اليحه بودجه سال آينده 
افزايش حق��وق ۲۰ درصدي را ب��راي كاركنان دولت 
پيش بيني ك��رده و حداقل حقوق هم ۷ ميليون تومان 
است و سقف معافيت مالياتي حقوق هم ۷ ميليون تومان 
است. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه گفت: ايجاد 
صندوق هاي پيشرفت در استان ها هم در بودجه سال آتي 
آمده است كه براي هر استان هزار ميليارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده است. ۱۵ هزار ميليارد تومان براي 
صندوق تثبيت بازار سرمايه پيش بيني شده است. ۱۰ 
درصد منابع هدفمندي يارانه ها يعني ۶۹ هزار ميليارد 
تومان آن براي حوزه سالمت و ۴۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان هم براي پزشك خانواده در نظر گرفته شده است. 
اشاره زارع به حضور رييس مجلس در جلسه كميسيون 
تلفيق است. جلسه اي كه در آن قاليباف برخي خطوط 
قرمز مجلس را تبيين اما در نهايت بر لزوم همگرايي با 
دولت تاكيد كرد. محمدباقر قاليباف، با حضور در نشست 
نوبت صبح كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
گفت: الحمداهلل كار به صورت منظم شكل گرفته و پيش 
مي رود و بنده هم به سهم خودم تقدير و تشكر مي كنم. 
ان شاءاهلل كه همه دوس��تان و همچنين هيات رييسه 
كميسيون تلفيق اين بار سنگين و فشرده  را بتوانند با دقت 
بيشتر پشت سر بگذارند تا بتوانيم از بعد كيفي به طور 
دقيق به بودجه رسيدگي كنيم. رييس مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر اينكه در تنظيم بودجه نبايد وزرا و 
مديران اجرايي را در انجام كار محدود كنيم افزود: البته 
و حتما ما بايد نظارت كنيم ولي محدود كردن، راه نظارت 
نيست. وي اضافه كرد: وقتي گفته مي شود ريل گذاري 
وظيفه مجلس است، يعني بايد موضوعات و مسائل 
را به سمت يك هدف مشخص و حل مشكالت پيش 
ببريم اما در عين حال بايد اجازه دهيم دولت در اجرا، 
قدرت مانور براي انجام امور داشته باشد. وي تأكيد 
كرد: ما س��ال گذشته خيلي به صورت صريح دستور 
مقام معظم رهبري را داشتيم و امسال هم همين طور 
است كه سقف بودجه اضافه نشود و حتي اگر منابع 
جديدي هم براي درآمدها ايجاد شد، آن منابع بايد 

براي بخش هايي لحاظ شود كه نواقصي دارد.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد ك��رد: بنده 
خواهش مي كنم همانند سال گذشته كه همكاران در 

كميسيون تلفيق زحمت كشيدند و سقف بودجه را نگه 
داشتند امسال هم سقف پيشنهادي دولت حفظ شود.  
رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تالش جدي 
براي هوشمندسازي بررسي، تصويب و نظارت بر بودجه 
گفت: سامانه اي براي دسترسي برخط به همه داده ها و 
اطالعات عرصه هاي مختلف درحال آماده سازي است 
كه امكان تجزيه و تحليل بخش هاي مختلف را حين 
بررسي بودجه و اجرا و نظارت بر آن فراهم مي كند و در 
واقع ما با اين اقدام، يك پنل دقيق نظارتي براي مجلس 
آماده مي كنيم. وي با تأكيد ب��ر اينكه مجلس حتمًا 
در برنامه هفتم توس��عه بايد جلوي بي انضباطي هاي 
بودجه اي را بگيرد، گفت: يكي از نقاط قوت خوب اليحه 
بودجه ۱۴۰۲ تخفيف مالياتي در بخش توليد، به ويژه 
در كسب و كارها مخصوصا كس��ب و كارهاي فضاي 
مجازي است. قاليباف همچنين اظهاركرد: معتقدم با 
سامانه محوري كه در حال حاضر انجام شده مي توانيم 
نرخ ماليات بخشي از كسب وكارهاي خرده پا را صفر 
كنيم. رييس دستگاه قانونگذاري كشور همچنين در 
بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: بنده معتقدم 
هر بودجه ساالنه اي كه مي نويسيم و به ويژه اينكه در 
حال حاضر مشغول نوشتن برنامه هفتم هستيم، حتمًا 
بايد بدانيم مخاطب ما كيست و هدف كجاست؟ وي 
در همين زمينه اضافه كرد: به نظر مي رسد ما بايد در 
اينجا يك رويكرد دقيق و ساختارمند داشته باشيم لذا 
به نظر مي رسد بايد مبناي همه تصميمات ما در بودجه 
و برنامه هفتم، اعم از اشتغال و مسكن و... مقوله خانواده 
باشد. وي تأكيد كرد: اگر مي خواهيم در جنگ تركيبي 
هدفمند حركت كنيم، بايد حفظ خانواده را به عنوان 

يك اصل مورد توجه قرار دهيم.
در كنار حقوق، ديگر دغدغه ب��ه يارانه باز مي گردد. در 
شرايطي كه تورم بيش از ۴۰ درصد است، دولت اعالم 
كرده كه يارانه نقدي در سال آينده تغييري نخواهد كرد 
و اين به معني كاهش قدرت خريد يارانه است كه پيش 
از اين نيز مخالفان يارانه نقدي بر آن تاكيد كرده بودند. 
اين موضوع از سوي نمايندگان مجلس نيز مطرح شده 
بود اما همچنان دولت يارانه نقدي را به كاالبرگ ترجيح 
مي دهد، با وجود آنكه مي گويد مقدمات اجراي كاالبرگ 
را فراهم كرده و حتي در يكي از استان ها نيز كليد خورده 

است. مجتبي توانگر با اشاره به اليحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: 
اليحه بودجه سال آينده نقاط قوت و ضعفي دارد؛ از جمله 
نقاط قوت اين اليحه، تقويت س��ازوكار نظارتي تبصره 
۱۸ از طريق راه ان��دازي نظام جامع اطالعات بازار كار و 
سامانه هاي مربوطه است. همچنين مي توان توسعه ارايه 
خدمت بر اساس بيمه پايه سالمت و گسترش پوشش 
بيمه با شناسايي و تحت پوشش بيمه قراردادن افراد فاقد 
بيمه پايه از سه دهك پايين درآمدي به صورت فعاالنه 
و رايگان را از ديگر نقاط قوت اليحه بودجه عنوان كرد. 
وي ادامه داد: در اليحه، سهم مجموع اعتبارات حمايتي 
شامل نهادهاي حمايتي و يارانه هاي نقدي از كل بودجه 
عمومي كشور رشد داش��ته كه اين روند در چند سال 
گذشته كاهشي بوده اس��ت. همچنين در بودجه سال 
آينده به موضوع واگذاري اموال مازاد و ظرفيت مشاركت 
بانك هاي دولتي در سرمايه گذاري هاي راهبردي توجه 
شده است. نماينده تهران در مجلس، توجه به ظرفيت 
انتشار اوراق درون سازي براي مديريت نقدينگي خزانه 
و پيشبرد طرح هاي عمراني در ماه هاي ابتدايي سال را 
از ديگر نقاط ق��وت اليحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان و اظهار 
كرد: در اين اليحه با هدف كنترل نقدينگي سقف براي 
تس��هيالت تكليفي موضوع تبصره ۱۶ در نظر گرفته 
ش��ده و عالوه بر اين، پيش بيني هايي براي مش��اركت 
عمومي- خصوصي در مناقصات عمومي با رعايت قانون 
شده است. توانگر همچنين يكي از نقاط ضعف اليحه 
بودجه ۱۴۰۲ را ارسال با تاخير اليحه بدون رعايت ماده 
۱۸۴ قانون آيين نامه مجلس مبني بر ارسال همزمان 
اليحه چند دوازدهم دانست و گفت: در اين اليحه برخي 
اقالم منابع عمومي همچون ص��ادرات نفت، واگذاري 
شركت هاي دولتي و مولدسازي دارايي هاي دولت وراي 
واقعيت برآورد شده و در مقابل برخي از موارد مصرفي 
نظير خريد تضميني گندم و تكاليف به سازمان تامين 
اجتماعي كمتر از واقعيت برآورد ش��ده است. اين عضو 
شوراي عالي راهبري فناوري و توليدات دانش بنيان با 
بيان اينكه ۶۵۰ هزار ميليارد تومان براي هدفمندسازي 
يارانه ها در اليحه بودجه پيشنهاد شده است گفت: تعيين 
اين مبلغ خارج از سقف بودجه عمومي است كه عالوه بر 
اينچنين وضعيتي در موارد ديگر هم ديده مي شود؛ ارايه 
نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها و اخذ 
مجوزهاي بدون س��قف براي واگذاري نفت خام جهت 
پرداخت تعهدات و عناوين غير دقيقي مانند طرح هاي 
پيشران نكته قابل توجهي اس��ت كه مي توان از آن به 
عنوان نقطه ضعف اليحه بودجه ۱۴۰۲ نام برد. توانگر با 
اشاره به بند )و( تبصره ۲۰ اليحه بودجه گفت: در اين بند 
تقاضاي دايمي شدن برخي از احكام آمده است مبني بر 
اينكه احكام داراي ماهيت دايم تحت عنوان قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
)۳( دايمي شوند حال اينكه بودجه ماهيت يك ساله دارد 
و تصويب اين احكام ابهامات حقوقي ايجاد مي كند. اين 
تحليل ها نشان مي دهد كه مجلس با تداوم شيوه فعلي 
پرداخت يارانه موافق نيست و البته در ماه هاي گذشته نيز 
اين نگراني را مطرح كرده است اما اينكه در نهايت چه 
برنامه اي از سوي دو قوه نهايي شود كه از سويي بتواند 
راه را بر حمايت بيشتر از كم درآمدها باز كرده و از سوي 
ديگر بار مالي سنگيني به وجود نياورد سوالي است كه 

بايد ديد در نهايت چه جوابي براي آن پيدا مي شود.
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ادعاي نمايندگان پارلمان 
آذربايجان عليه نقش ايران در منطقه

نمايندگان پارلمان جمهوري آذربايج��ان در نامه اي به 
نمايندگان كنست ادعايي را عليه روابط تهران-باكو و نقش 
ايران در منطقه مطرح كردند. وبگاه خبري عاروتص شوع 
در گزارشي با اشاره به تحركات اخير در روابط جمهوري 
آذربايجان و رژيم صهيونيستي، مانند ديدار اخير جيحون 
بايراموف و الي كوهن، وزراي امور خارجه طرفين، نوشت، 
نمايندگان پارلمان آذربايجان در نامه اي به ۳۰ نماينده 
كنست كه اخيرا نيز به دنبال افتتاح سفارت باكو در اسراييل، 
نامه اي به پارلمان آذربايجان نوشته بودند، با اشاره به جنگ 
۴۴ روزه با ارمنستان گفتند متاسفانه، هر كسي از پيروزي 
آذربايجان در اين جنگ كه اثبات كننده ظرفيت سياسي، 
نظامي و اقتصادي آن در منطقه و تحكيم كننده جايگاه  
بين المللي آن است، خشنود نيست. نمايندگان پارلمان 
جمهوري آذربايجان در ادامه با اش��اره ب��ه ايران مدعي 
ش��دند: لفاظي هاي تند فعلي جمهوري اسالمي ايران و 
تاكتيك هاي نظامي آن در مرز ايران-آذربايجان به وضوح 
نشانگر آن است و اهداف ايران را آشكار مي سازد. ما هيچگاه 
از هيچ تهديدي عليه جمهوري آذربايجان نهراسيده ايم و 
كشور ما قادر است پاسخي درخور بدهد. اين ادعا از سوي 
مقامات آذربايجان در حالي مطرح مي ش��ود كه مقامات 
ايران در مناقشه ارمنستان و جمهوري آذربايجان و جنگ 
اخير قره باغ بر اصل احترام به اس��تقالل و تماميت ارضي 
طرفين و حل وفصل ديپلماتيك اين مساله تاكيد داشتند. 
در همين راستا، ناصر كنعاني، سخنگوي  وزارت امور خارجه 
ايران در آبان ماه در واكنش به اظهارات مشابهي كه از سوي 
رييس جمهور جمهوري آذربايجان مطرح شده بود، گفت: 
سياس��ت اصولي ما بر پايه حسن همجواري و گسترش 
روابط با همه همسايگان اس��توار بوده و تقويت روابط با 
هر يك از همسايگان به منزله روابط عليه همسايه ديگر 
نيست.سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به سياست 
اصولي جمهوري اسالمي ايران در قبال مناقشه طوالني 
دو همسايه ش��مالي در منطقه قره باغ خاطرنشان كرد: 
جمهوري اسالمي ايران همواره بر حفظ تماميت ارضي و 
حل و فصل مسالمت آميز اختالفات بين جمهوري هاي 
ارمنستان و آذربايجان، با رعايت حق و در چارچوب حقوق 
بين الملل تاكيد كرده و از اين رو اش��غال س��رزمين هاي 
آذربايجان را محكوم و از آزادسازي آن در باالترين سطوح 
حمايت كرده است. كنعاني با بيان اينكه نزديك به دو سال 
است كه مقامات جمهوري آذربايجان در سطوح مختلف 
سياسي، نظامي و امنيتي ديدارهاي دو جانبه و چند جانبه 
در سطح مقامات مختلف با ارمنستان داشته و به سوي صلح 
و آشتي پايدار با يكديگر گام برمي دارند، كه مورد حمايت 
جمهوري اسالمي ايران هم بوده است، اما داليل نگراني 
آنها از ديدار هاي معمول در س��طوح همسايگي با كشور 
مقابل قابل درك نمي باشد. سخنگوي وزارت امور خارجه 
رزمايش اخير در مرزهاي ارمنستان و آذربايجان را اقدامي 
معمول و برنامه ريزي شده دانست كه از مجاري رسمي نيز 
قبل از برگزاري به اطالع همسايگان ذيربط رسيده است. او 
در پايان بار ديگر تاكيد كرد: مسير حل مشكالت قفقاز نه 
مراجعه به نيروهاي فرامنطقه اي، بلكه از پايتخت كشورهاي 
منطقه مي گذرد و جمهوري اسالمي ايران مجددا آمادگي 
خود را براي كمك به حل و فصل مسائل باقيمانده ميان دو 
همسايه شمالي، در قالب هاي دو جانبه، سه جانبه و ابتكار 

منطقه اي شش جانبه در تهران اعالم مي كند.

جزييات آزادي و مرخصي 
زندانيان در پي دستور اژه اي

قوه قضاييه جزيياتي از اعطاي مرخصي و آزادي زندانيان 
منتشر كرد. مركز رس��انه قوه قضاييه اعالم كرد: در پي 
دستور رييس دستگاه و با اقدامات صورت گرفته، تعداد 
زي��ادي از زنداني��ان، به ويژه مددجويان زن توانس��تند 
از تس��هيالت و ارفاقات قانوني طبق رعاي��ت مقررات و 
قوانين، بهره مند شوند. آزادي، مرخصي، استفاده از پابند 
الكترونيك، تعليق مجازات، اهداي سبدهاي حمايتي، 
تخفيف در قرار تامين، تعليق اج��راي مجازات و بازديد 
گسترده مسووالن قضايي استان ها از بندهاي زنان زندان ها 
در سراسر كشور و گفت وگو و رسيدگي به درخواست هاي 
آنها، از جمله اقداماتي است كه در پي دستور رييس قوه 
قضاييه و به مناس��بت ميالد حضرت زهرا )س( صورت 
گرفت. برهمين اساس، با اقدامات صورت گرفته، بيش از 
۷۰ درصد از مددجويان زن از تسهيالت و ارفاقات قانوني 
كه به مناسبت روز مادر با دستور رييس قوه قضاييه ارايه 
شد، بهره مند ش��دند. طبق اعالم رييس قوه قضاييه در 
جلسه شوراي عالي قضايي امروز دوشنبه ۲۶ دي ماه در 
۲ هفته گذشته نيز به مناسبت سومين سالگرد شهادت 
حاج قاسم سليماني، شامل حال قريب به ۳ هزار نفر زنداني 
واجد ش��رايط در سراسر كشور شد. طي يك ماه اخير به 
مناسبت سومين سالگرد ش��هادت حاج قاسم و ميالد 
باسعادت بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( جمعًا 
حدود ۴ هزار زنداني واجد شرايط با آزادي مشروط يا ساير 
ارفاقات قانوني، از زندان آزاد شده اند. همچنين در ۹ ماهه 
س��ال جاري، با تالش هاي مستمر مسووالن قضايي در 
دادگستري ها و شوراهاي حل اختالف و كمك خيرين و 
همچنين گذشت اولياي دم داشتند، بالغ بر ۳۱۰ محكوم 
به قصاص، بخشيده شده و به زندگي بازگشتند. در اين 
رابطه، براساس گزارش هاي دريافتي از سراسر كشور، در 
استان هاي فارس ۲۷۰ مددجو، كهگيلويه و بوير احمد 
۱۱ مددجو، زنجان ۲۳ مددجو، ايالم ۲۰ مددجو، تهران 
۵۰ مددجو، البرز ۶ مددجو به صورت مشروط، قزوين ۱۹ 
مددجو، بوشهر ۳ مددجو، ۶۴ مددجوي استان كرمانشاه 
و در استان گلستان ۳، استان هرمزگان ۴۳ مددجو، استان 
يزد ۱۱ مددجو، اس��تان قم ۴۰ مددجو، استان گيالن ۸ 
مددجو، استان لرستان ۴۱ مددجو، استان كردستان ۵ 
مددجو، استان مازندران ۳۷ مددجو، استان آذربايجان 
غربي ۷۵ مددجو، استان خوزستان ۴۱ مددجو، استان 
آذربايجان ش��رقي ۵۴ مددجو و ۱۰۸ مددجوي استان 
سيستان و بلوچستان از زندان آزاد شدند. همچنين در 
تعداد ديگري از استان ها برخي از زنداني ها با استفاده از 
تخفيف قرار تامين، پابند الكترونيك و ديگر تسهيالت از 
زندان آزاد شدند كه تعداد آزادشدگان در ۲۸ استان كشور 
پس از دستور رييس قوه قضاييه را به ۹۷۵ نفر مي رساند.

رييسسازمانامورمالياتيتشريحكرد
 روش جديد شناسايي

خانه هاي خالي و لوكس
رييس سازمان امور مالياتي از به كارگيري روش هاي جديد 
براي شناس��ايي خانه هاي خالي و گران قيمت خبر داد و 
گفت: هيچگونه افزايش��ي در پايه هاي مالياتي در اليحه 
پيش بيني نشده است. داوود منظور در جمع خبرنگاران، 
درمورد شناسايي خانه هاي خالي و لوكس براي دريافت 
ماليات توضيح داد: يكي از داليلي كه باعث ش��ده اس��ت 
ماليات خانه هاي خالي و خانه ها و خودروهاي گران قيمت 
به طور كامل محقق نشود، ظرف اطالعاتي است كه سازمان 
امور مالياتي بايد از دس��تگاه هاي توليدكننده اطالعات 
درياف��ت كند. وي ادامه داد: براي رفع مش��كل مذكور در 
اليح��ه تضاميني را در قانون پيش بين��ي مي كنيم براي 
دستگاه هايي كه بايد اطالعات مورد نياز سازمان امور مالياتي 
را تامين كنند. اين تضامين محكم بوده و مجازات هايي را 
براي دستگاه هايي كه همكاري نمي كنند پيش بيني كرده 
است. رييس سازمان امور مالياتي افزود: درمورد خانه هاي 
خالي پيشنهاداتي است براي بهبود دريافت اطالعات كه 
اين پيش��نهادات به مجلس ارايه شده است و چنانچه در 
قانون تصويب شود مي توان خانه هاي خالي را شناسايي و 
وصول كنيم. وي در ادامه با بيان اينكه سازمان امور مالياتي 
تالش مي كند سهم بيشتري را در تامين مالي دولت در سال 
آينده برعهده بگيرد، اظهار كرد: البته رويكرد اين است كه 
به موديان فعلي كه به طور منظم ماليات پرداخت مي كنند، 
فشار جديدي وارد نشود، بلكه تسهيالت جديدي را هم در 
نظر گرفته ايم. منظور ادامه داد: در بخش توليد هفت واحد 
درصد كاهش ماليات در اليحه بودجه پيش بيني شده است 
كه به رونق توليد بيشتر در سال آينده كمك خواهد كرد. 
همچنين واحدهاي توليدي بورسي بخواهند درآمد يا سود 
خود را به افزايش سرمايه ببرند، مشمول معافيت مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه همه معافيت هاي سال جاري در سال 
آينده هم ادامه پيدا مي كند، عنوان كرد: سال آينده سال 
پررونقي براي اقتصاد خواهد بود.امسال هم گزارش هاي 
ش��ش ماهه اقتصاد كالن، نش��ان مي دهد بخش هاي 
مختلف در ارزش افزوده وارد فاز جديد شده اند و درحال 
خروج از ركود هس��تيم. رييس سازمان امور مالياتي با 
تاكيد بر اينكه هيچگونه افزايشي در پايه هاي مالياتي 
در اليحه پيش بيني نشده است، گفت: يعني قرار نيست 
ماليات هاي جديدي از موديان دريافت شود. تالش اين 
است كه تمام افرادي كه به عنوان مودي مالياتي شناسايي 
نشده اند يا در سال جاري يا سال هاي گذشته فرار مالياتي 

داشتند شناسايي كنيم و از آنها ماليات دريافت كنيم.

   فرار مالياتي ۳۰۰ هزار شخص حقوقي
منظور ادامه داد: در سال جاري بالغ بر ۳.۵ ميليون فعال 
اقتصادي در بخش مش��اغل اظهارنامه اراي��ه نكرده اند. 
اين اتفاق در س��ال گذش��ته نيز رخ داده است؛ براي اين 
گروه از فعاالن اظهارنامه برآوردي تهيه مي كنيم و بابت 
ماليات هايي كه پرداخت نكرده اند مطالبه ماليات خواهيم 
كرد. در بخش اش��خاص حقوقي و ش��ركت ها نيز اتفاق 
مشابهي رخ داده است، ما برآورد كرده ايم كه بالغ بر ۳۰۰ 
هزار شخص حقوقي كه در سامانه هاي سازمان مالياتي 
اطالعات حاكي از فعاليت داشته اند در سال هاي ۱۳۹۸ تا 
۱۴۰۰ ماليات پرداخت نكرده اند. وي افزود: طي سه سال 
گذشته ميزان ماليات مودياني كه فرار مالياتي كرده اند 
حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان ايت كه بايد وصول شود. همه 
اين اقدامات در جهت عدالت مالياتي است. همانطور كه 
يك كارمند يا كارگر ساده ماهانه ماليات پرداخت مي كند 
فعاالن كسب وكار هم بايد ماليات متناسب با فعاليت خود 
را پرداخت كنند. رييس س��ازمان امور مالياتي با اش��اره 
به رش��د حدود ۵۴ درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 
آينده اظهار كرد: بخشي از رشد ماليات متناسب با تورم رخ 
مي دهد، مخصوصا در ماليات ارزش افزوده و ماليات كاالها 
و خدمات. اين اتفاق در ماليات عملكرد واحدهاي اقتصادي 
هم رقم مي خورد. بخشي از رشد ماليات در سال آينده ناشي 
از رشد قيمت هايي است كه امسال رخ داده است. منظور 
ادامه داد: اين مژده را به فعالين اقتصادي مي دهم كه در سال 
آينده فشار مالياتي خاصي را نخواهيم داشت، همان رويه 
سال هاي قبل ادامه پيدا مي كند، فقط به دنبال فراهم كردن 
عدالت مالياتي هستيم. سعي كرديم عدالت بين استاني 
نيز افرايش پيدا كند. يعني توزيع بار ماليات بين استان ها 
با توجه به ظرفيت هاي استاني پيش بيني كرده ايم، طبيعتا 
استان هايي كه محروم تر هستند يا فعاليت آنها كشاورزي 
است، رش��د مالياتي كم تري دارند، اس��تان هايي مانند 

كردستان، خراسان جنوبي، ايالم، همدان و...  .

   مالحظات ماليات بر عايدي سرمايه 
درحال بررسي است

وي در ادامه درمورد ماليات بر عايدي س��رمايه توضيح 
داد: ط��رح ماليات بر عايدي س��رمايه يك طرح مهمي 
اس��ت كه پايه هاي مالياتي را تكميل و از س��وداگري در 
بازارهاي مالي جلوگيري مي كند، در جلساتي كه طرح 
در صحن مجلس مطرح شده است برخي مالحظات به 
بحث گذاشته شده است. هرگونه ابهامي در ارتباط با اين 
طرح مجدد به كميسيون اقتصادي ارجاع داده مي شود. 
دولت هم در اين كميس��يون حضور دارد و ابهاماتي كه 
صاحب نظران دارند برطرف مي شود. رييس سازمان امور 
مالياتي درمورد كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي 
گفت: طي سال گذشته، سال جاري و سال آينده به تدريج 
سهم ماليات در تامين مالي بودجه درحال رشد است. در 
هشت ماه نخست سال گذشته مجموع درآمدهاي مالياتي 
و گمركي ۴۸ درصد از بودجه جاري دولت را تامين كرده 
بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال جاري به ۵۸ 
درصد رسيده است. منظور افزود: پيش بيني مي شود اين 
نسبت در سال آينده به بيش از ۶۵ درصد برسد. وي درمورد 
رونمايي از نرم افزار جامع و كاربردي تلفن همراه ماليات 
من نيز گفت: مدت ها روي اين سكو كار شده است و اين 
سكو به صورت نرم افزار چندكاره در دسترس قرار مي گيرد 
و همه مي توانند آن را روي تلفن همراه خود نصب كنند 
و مي توانند خدمات الكترونيكي مالياتي را توسط تلفن 
همراه انجام دهند. حتي استعالمات مورد نياز را از طريق 
سامانه انجام دهند. اين سكو موديان را به درگاه خدمات 

الكترونيكي نظام مالياتي هم وصل مي كند.
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موانع پيش روي احياي برجام
يك كارشناس مسائل بين الملل گفت: اگر برجام تاكنون 
اجرا نشده و مذاكرات بازگشت به نتيجه نرسيده ربطي به 
خواست دولت ندارد، اين مساله به خاطر انتظاراتي است 
كه ايران در بازگش��ت به برجام داشت و طرف امريكايي 
نخواست يا نتوانست آنها را تامين كند، وگرنه ايران براي 
بازگشت به برجام آماده بود. حس��ن بهشتي پور درباره 
شروع هشتمين سال اجراي برجام در حالي كه اين توافق 
براي مدت طوالني است كه اجرا نمي شود؟ گفت: برجام 
با همه مشكالتي كه در اجرا دارد، همچنان خودش را به 
طرف هاي توافق تحميل مي كند. درست است كه تعهدات 
اروپا و امريكا اجرا نشد يا بخشي از آنها اجرا شد و تعهدات 
ايران هم بعد از ارديبهشت ۹۸ به تدريج كم شد، اما اين 
توافق به عنوان سند همكاري كشورها براي كمك به عدم 
اشاعه هس��ته اي پابرجاست و انتظار هر كدام از طرف ها 
هم احياي آن است اما به شكلي كه خودشان مي خواهند. 
هر كدام از كشورها سعي دارند با اهرم هايي كه در اختيار 
دارند، طرف مقابل را به تغيير رفتار يا دادن امتياز بيشتر 
وادار كنند. وي ادامه داد: واقعيت اين است كه برجام در 
حال حاضر در بدترين شرايط است و تا اين حد تاكنون 
دچار مسائل متعدد نبوده است. با همه اينها هنوز نبايد 
از برجام قط��ع اميد كرد، معتقدم زمينه براي احياي آن 
فراهم است. اين كارشناس مسائل بين الملل درباره تاثير 
مواضع تند مقامات امريكايي در شش ماه گذشته مبني 
بر اينكه برجام در اولويت ديپلماسي آنها نيست؟ اظهار 
كرد: تمام اي��ن موضع گيري ها ب��راي گرفتن امتيازات 
بيشتر نسبت به آن چيزي است كه در برجام پيش بيني 
شده است. اينكه كدام طرف بيشتر كوتاه مي آيد يا امتياز 
بيشتري مي دهد قابل پيش بيني نيست، اما از مواضع آنها 
روشن است كه انتظار دارند طرف ايراني امتياز دهد، اين 
درحالي اس��ت كه ايران هم منتظر است امريكا عالوه بر 
اجراي تعهداتش، تضمين هاي الزم را بدهد. بهشتي پور 
در پاسخ به اينكه دورنمايي براي بازگشت همه طرف ها به 
مذاكرات و ادامه مباحث در آينده نزديك مي بينيد؟ گفت: 
همه چيز بستگي دارد به اينكه در مهار بحران اقتصادي 
و تحوالت سياسي ايران موفق شود يا خير و اينكه طرف 

مقابل به ويژه امريكا بيش از اين در برابر خواست هاي ايران 
مقاومت مي كند يا نه. وي درباره تحليل هايي مبتني بر 
تغيير تيم مذاكره كننده و تاثير آن بر روند كار خاطرنشان 
كرد: بعيد مي دانم دولت آقاي رييسي در نتيجه كار تاثيري 
داشته باشد. اين مساله و سياست هاي كلي در سطح نظام 
مطرح است و به نظر همچنان سياست مقاومت در برابر 
۱+۴ و امريكا در برجام به قوت خود باقي است. واقعيت اين 
است كه مذاكره كننده مجري سياست هايي است كه به او 
ابالغ مي شود. مذاكره كننده در طرح مساله و دفاع از منافع 
نقش تعيين كننده دارد اما اساس كار به تيم ربطي ندارد. 
تا وقتي هنجارهاي بين المللي كه تعريف كرديم، تغيير 
نكند، به نتيجه متفاوتي نمي رسيم. اگر در سال ۲۰۱۵ 
توافق شد براي اين بود كه هنجارهاي بين المللي ايران و 
امريكا و غرب به هم نزديك شدند؛ هر چند توافق ناقص 
بود اما آنچه به دست آمد قابل دفاع و انطباق بود اما االن به 
نظر اصال قابل انطباق با هم و حتي نزديك به هم نيستند.

اين كارشناس مسائل بين الملل مهم ترين مشكل و مانع 
بر سر راه احياي برجام در يك سال گذشته را انتظاراتي 
دانست كه طرف ايراني و امريكايي در بازگشت به برجام 
داشتند و افزود: عالوه بر انتظارات، پيش بيني هاي غلط 

دو طرف هم مهم بود. ايران فكر مي كرد به خاطر جنگ 
روسيه، نظام بين الملل به چالش كشيده مي شود و نظام 
جديدي شكل مي گيرد و طرف هاي امريكايي و اروپايي 
به خاطر بحران غذا و انرژي امتياز بيشتري در مذاكرات 
به ايران مي دهند و طرف هاي اروپايي و امريكا هم فكر 
مي كردند ايران به سمت تظاهرات و راهپيمايي كشيده 
ش��ود مي توانند در آن فضا امتياز بيش��تر بگيرند؛ اگر 
نگوييم غربي ها عامل اعتراضات و اغتشاشات در ايران 
بودند اما به طور جدي فكر كردند كه دست از مذاكرات 
بكشند و ببيند چه مي شود و اين پيش بيني هم اشتباه 

بود. ديديم كه نتيجه نگرفتند.
بهشتي پور با تاكيد بر اينكه »برجام در كماست«  گفت: 
معتقدم هنوز دو ط��رف اصلي توافق و نيز ديگر طرف ها 
در بازگش��ت به برجام منافع دارند و بايد تالش شود كه 
برجام از كما خارج شود. وي مواضع مقامات ارشد امريكا 
درباره مرگ برجام را نوعي »بازارگرمي« دانست و گفت: 
اين مواضع براي اين اس��ت كه طرف مقاب��ل را به تكاپو 
اندازند تا فرصت را از دس��ت ندهد. اما معتقدم برجام با 
همه مشكالتي كه دارد چون نياز همه طرف هاست، زنده 
و س��اري و جاري است. شايد برخي بگويند با همه اينها 

بودن و نبودنش چه خاصيتي دارد؟ من مي گويم، يك متن 
توافق شده است براي شروع كار بهتر از اين است كه هيچ 
متني در كار نباشد. هر وقت قرار باشد دوباره از سر گرفته 
شود، مبنا برجام خواهد بود. اين حرف ها كه گفته مي شود، 
برجام مرده است وجاهتي ندارد. ديديد كه همين برجام 
دو بار امريكا را در شوراي امنيت در انزواي كامل قرار داد، 

اگر برجام مرده بود كه اين نتيجه را نداشت.
اين كارشناس مسائل بين الملل درباره تهديد مكانيسم 
ماشه يا ارجاع دوباره پرونده ايران به شوراي امنيت تصريح 
كرد: فعال كردن مكانيس��م ماشه موضوعي نيست كه 
صرفا براي ايران خطرناك باشد. طرف مقابل هم از فعال 
شدن اين مكانيسم ضرر مي كند. اگر ضرر نمي كردند چه 
دليلي داشت مقابل امريكا در شوراي امنيت بايستند؟ 
آنها مي دانند كه چقدر وجود اين توافق مهم اس��ت. به 
عالوه ايران رسما اعالم كرده كه اگر مكانيسم ماشه فعال 
شود ايران هم واكنش متقابلش بيرون آمدن از ان پي تي 
خواهد بود و اين به مراتب مس��اله را پيچيده تر مي كند. 
درست است اين مكانيسم به نفع ايران نيست اما ايران 
هم دست و پا بسته نيست. بهشتي پور در پاسخ به اينكه 
برخي بر اين نظرند كه بعيد است مذاكرات تا پايان دولت 
آقاي رييسي از سر گرفته شود با تاكيد بر اينكه عقل و خرد 
مي گويد مذاكرات بايد از سر گرفته شود گفت: كساني 
كه اين حرف را مي زنند، همان هايي هستند كه مي گويند 
مذاكرات برجام در دولت آقاي رييسي براي خالي نبودن 
عريضه انجام گرفت وگرنه اصال اين دولت نمي خواست 
اين مذاكرات را ادامه دهد، اما من اين را باور ندارم، برجام 
محصول جمهوري اس��المي ايران اس��ت و ربطي به 
دولت ها ندارد، اگر اجرا نشده به خاطر انتظاراتي است 
كه ايران در بازگشت به برجام داشت و طرف امريكايي 
نتوانست آنها را تامين كند وگرنه ايران براي بازگشت 
به برجام آم��اده بود. محمد جواد ظري��ف، وزير امور 
خارجه وقت كش��ورمان و فدريكا موگريني، مسوول 
وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا در تاريخ ۲۷ دي 
ماه ۱۳۹۴ با قرائت بيانيه اي مشترك، به صورت رسمي 

آغاز »روز اجراي« برجام را اعالم كردند.



با فرا رسيدن فصل سرما انگار مسووالن و مجلس نشينان 
از خواب زمستاني بيدار شدند و در صدر اخبار ناترازي 
گاز در كشور سرآمد شد و خطر كمبود گاز و بحران به 
وجود آمده براي كشوري كه دومين دارنده ذخاير گاز 

است، طنز تلخي است. 
به گ��زارش خبرنگار» تع��ادل« باره��ا تحليلگران و 
كارشناسان نفتي س��خن از رتبه دوم ايران در ذخاير 
گازي جهان، رتبه س��وم در توليد گاز طبيعي و البته 
رتبه چهارم در مصرف اين حامل انرژي گفته اند و اين 
موضوع مصرف در س��ال هاي اخير به ويژه در فصول 
سرد با افزايش تقاضاي بخش خانگي براي گرمايش 
تشديد ش��ده اس��ت. به طوري كه تنها در سال 98، 
حدود 12ميليارد ليت��ر گازوئيل و نفت كوره با ارزش 
بيش از پنج ميليارد دالر براي جبران كمبود گاز توسط 

نيروگاه ها سوزانده شده است.
تراژدي غم انگيز اين است كه افزايش مصرف گاز كه 
ازسوي مس��ووالن مطرح است ولي خبري از كاهش 
صادرات گاز در ميان نيس��ت ! آيا اين به اين معناست 
كه كم مصرف كنيم ت��ا صادركنيم يا واقعا نداريم كه 

صادر كنيم. 
براساس اين گزارش، در ارديبهش��ت امسال بود كه 
سرتيتر رس��انه هاي كش��ور درباره احياي خط لوله 
صادرات گاز به عمان وتوافق توسعه مشترك ميدان 
هنگام بود خبر مبني بر اي��ن بود در صورتي كه ايران 
بتواند به صادرات گاز به عمان مبادرت ورزد، در واقع 
ايران سهم مهمي در بازار جهاني صادرات انرژي بدست 
آورده است و لذا صادرات گاز ايران به عمان از اين منظر 
بسيار مهم اس��ت. اين در حالي بود كه در 23 مهرماه 
امسال خبر ديگر مبني بر مذاكرات تهران و مسكو براي 

همكاري در صادرات گاز منتشر شد. 
طبق اعالم وزارت نف��ت، درباره خط لوله انتقال گاز 
به پاكستان هم صحبتي مطرح شدو بر اساس گفته 
مقامات نفتي زيرساخت هاي ايران براي صادرات گاز 
به عمان و پاكستان آماده است و نيازمند پيگيري و 
جديت در طرف هاي ديگر اس��ت. همچنين در آن 
تاريخ اعالم شد اگر روس ها هم تمايل داشته باشند 
در اين بخش ها كار كنند كه ما هم متوجه شديم اين 
موضوع مطرح اس��ت، مي توانيم همكاري سه جانبه 
ميان ايران، روسيه و پاكستان يا عمان شكل دهيم تا 
صادرات گاز از مسير شمال به جنوب راه اندازي شود.

اين صحبت ها در حالي اتفاق افتاد كه هنوز به مرحله 
بحران براي تامين گاز در كشور خودمان نشده بوديم 

البته شايد مقامات به اين نتيجه رسيده باشند كه از 
مخازن استراتژيك براي صادرات استفاده كنند !

  ايران يك بازيگر قدرتمند در بازار انرژي
براس��اس اين گزارش؛ به گفته تحليل گ��ران انرژي، 
ايران يك بازيگر قدرتمند در بازارانرژي است و اصوال 
گازطبيعي قيم��ت جهاني ن��دارد و قيمت هاي گاز 
منطقه  اي است   و تفاوت زيادي هم بين مناطق مختلف 
وجود دارد. در مورد ايران از آنجا كه در موقعيتي قرار 
گرفته اس��ت كه به بازارهاي مختلف دسترسي دارد 
مساله پيچيده تر است. ما هم اكنون به تركيه گاز صادر 
مي كنيم كه نزديك به بازار اروپا است و هم دسترسي 
به بازارهاي جنوب خليج ف��ارس داريم كه قيمت در 
آن بس��يار متفاوت از اروپاست و پاكستان متفاوت از 
خليج فارس. حال در اين ش��رايط نسبتا پيچيده كه 
ذاتا مناقش��ه برانگيز اس��ت و تا زماني كه قيمت گاز 
استاندارد و جهاني نشود نمي توان اين مناقشه را كامال 

بر طرف كرد. 
قيم��ت گاز هم در بازارهاي مختل��ف )به تبع قيمت 
نفت خام( در نوسان اس��ت ولذا نمي توان قيمت را در 
قرارداد ثابت در نظر گرفت بلكه بايد قيمتي باشد كه با 
توجه به نوسانات قيمتي نفت خام يا فرآورده هاي نفتي 
نوسان كند. اگر مالك گاز خودش مايع سازي و صادرات 
را انجام دهد، حتما بررسي اقتصادي كرده است كه اين 

روش برايش از فروش بصورت احداث خط  لوله مقرون 
به صرفه تر است. واقعيت اين است كه در حال حاضر 
بزرگترين مانع براي صادرات گاز ايران مساله سياست 

خارجي و روابط بين المللي كشور است. 
به دنبال حمله روس��يه به اوكراين و بحران در روابط 
روسيه و اروپا صادرات گاز روسيه به اروپا بسيار كاهش  
يافته است. درست است كه اين براي اروپا يك بحران 
است؛ اما مي تواند براي روسيه هم يك بحران باشد. 
به اين معنا كه س��هم درآمد صادرات گاز به اروپا در 
اقتصاد روسيه قابل توجه است و كاهش اين درآمد در 
بلندمدت مي تواند براي روسيه هم مشكل ساز باشد 
خصوصًا كه روسيه درگير هزينه هاي سنگين جنگي 
نيز هس��ت بنابراين درست است كه مساله گاز اهرم 
فشار روسيه بر اروپاس��ت؛ اما در بلندمدت مي تواند 
اهرم فش��ار اروپا بر روسيه هم باش��د با اين حساب 
روسيه ازيك طرف دنبال اين است كه به هر صورت 
كه شده براي گاز مازاد خود مشتري پيدا كند و از آن 

درآمد ايجاد كند. 
همچنين به گزارش رويترز، ايران قرار بود گاز خود را 
از طريق ش��مال عراق به سوريه و سپس از اين كشور 
به س��وي مديترانه، يونان، ايتاليا و در نهايت سوييس 
صادر كند كه درنهايت موضوع اين پروژه عقيم ماند و 
به نتيجه مطلوب نرسيد. عالوه بر اين، ايران با توسعه 
خطوط گازرساني خود مي تواند در زمينه تامين گاز 

كشورهايي نظير آذربايجان، ارمنستان، افغانستان و 
حتي هند، ايفاي نقش كند. واقعيت اين است كه طبق 
آمار موسس��ه تحقيقات انرژي اروپا، منحني مصرف 
نفت و گاز در اين قاره، به دليل افزايش جمعيت و رشد 

شاخص توسعه صنعتي، روند افزايشي داشته است. 
همچنين به گزارش اكونوميست، سال هاست ايران 
در زمينه تامين منابع انرژي و سوخت هاي فسيلي چه 
براي بازار داخلي و چه در سطح بين المللي، به عنوان 
كشور مادر معرفي شده است. انتقادي كه به حوزه نفت 
ايران وارد مي شود اين است كه اين كشور در دهه هاي 
گذشته، تنها روي توليد و صادرات نفت متمركز شده 
است تا از طريق فروش اين محصول استراتژيك، بتواند 

منابع بودجه كشور را تامين كند. 

  قرن گاز 
از س��وي ديگر برخي از كارشناس��ان بر اين باورند 
تاريخچ��ه تك محوري بودن ص��ادرات انرژي ايران 
و اتكاي صرف به نفت، جاي��گاه موثر صادرات گاز را 
به حاش��يه رانده است. پرواضح است كه اين موضوع 
تش��ديد اثرات مخرب تحريم هاي نفتي را دامن زده 
است. چنانچه حوزه انرژي ايران به صورت موازي و به 
همان اندازه كه بر توليد و صادرات نفت سرمايه گذاري 
كرده است، به صنعت گاز نيز توجه مي كرد، اكنون نه 
تنها در فصول سرد سال براي تامين منابع گاز پايدار 
در بخش خانگي و صنعتي كش��ور با مشكل مواجه 
نبوديم، بلكه ش��اهد ايفاي نقش موثر ت��ر گاز ايران 
در تجارت بين الملل بوديم. بسياري از كارشناسان 
معتقدند قرن حاضر قرن »گاز« است. از طرفي ايران 
با داش��تن 18 درصد از گاز جه��ان، تنها 2 درصد از 
بازار اين تجارت پرسود را در اختيار دارد. ديپلماسي 
ان��رژي از مهمترين مباح��ث و اولويت هاي حياتي 
سياست گذاري در تمام كشورها است. انرژي اعم از 
نفت، گاز، برق و. .. همواره نياز اوليه محسوب مي شود 
لذا سياست گذاري صحيح در تامين و يا صدور انواع 
اقسام انرژي مي تواند يك كشور را به سمت رشد و يا 
عقب ماندگي س��وق دهد. با اين حال گاز طبيعي به 
عنوان سومين منبع انرژي در دنيا مورد استفاده قرار 
مي گيرد و طبق پيش بيني مراكز مهم انرژي دنيا، اين 
ماده با ارزش تا سال 2040 پس از انرژي هاي تجديد 
پذير، بيشترين رشد تقاضا را در بين ساير منابع اوليه 
انرژي خواهد داشت. لذا بسياري از كارشناسان قرض 

حاضر را »قرن گاز« مي نامند.
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كوويد ۱۹ در چين باز قيمت 
نفت را تحت تاثير قرار داد

قيمت نفت در معامالت روز دوش��نبه بازار آس��يا 
در پي افزايش آمار ابتال ب��ه كوويد 19 در چين كه 
دورنماي بهبود تقاضاي اين كشور براي سوخت را 
تيره ساخت، كاهش پيدا كرد اما همچنان نزديك به 
باالترين ركورد خود از ابتدايي سال ميالدي جاري 
ماند. به گزارش ايسنا، بهاي معامالت نفت برنت با 
۶2 س��نت معادل 0.۷ درصد كاهش، به 84 دالر و 
۶۶ سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت وست 
تگزاس اينترنت آمريكا با ۵1 سنت معادل 0.۶ درصد 
كاهش، به ۷9 دالر و 3۵ س��نت در هر بشكه رسيد. 
پس از انتشار آماري كه نشان داد واردات نفت چين 
در دسامبر بر مبناي ساالنه، چهار درصد رشد كرده 
است و تعطيالت سال نو چيني دورنماي تقاضاي 
بيشتر براي سوخت هاي حمل و نقل را بهبود بخشيد، 
هر دو شاخص بازار جهاني نفت، هفته گذشته بيش از 
هشت درصد رشد كردند كه بزرگترين رشد هفتگي 
آنها از اكتبر بود. تحليلگران گروه بانكي ANZ، در 
يادداشتي نوش��تند: سطح ترافيك در چين پس از 
تسهيل محدوديت هاي كوويد 19، از ركورد پاييني 
كه وجود داش��ت همچنان در حال بهبود است و به 
تقاضاي قويتر براي نفت و فرآورده هاي نفتي منجر 
شده است. منابع بازرگاني و تحليلگران اظهار كردند: 
انتظار م��ي رود بهبود تقاض��اي داخلي، به كاهش 
40 درصدي ص��ادرات فرآورده هاي نفتي چين در 
مقايس��ه با آمار دسامبر منتهي ش��ود. تحليلگران 
موسسه مالي اي ان جي در يادداشتي نوشتند: اگرچه 
خوش بيني زيادي نس��بت به تقاضاي چين وجود 
دارد، با اين حال، در كوتاه مدت، بازار نفت نسبتا از 
عرضه كافي برخوردار خواهد ماند اما در سه ماهه دوم 
سال 2023 با محدود ش��دن عرضه در بازار، شاهد 
روند صعودي بيش��تري خواهيم بود. گزارش هاي 
ماهانه اوپك و آژانس بين المللي انرژي كه به دقت از 
سوي سرمايه گذاران براي بررسي چشم انداز عرضه 
و تقاضاي جهاني دنبال مي شود، هفته جاري منتشر 
خواهد شد. بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران 
همچنين منتظر نشست سياست بانك مركزي ژاپن 
هستند تا مشخص شود آيا اين بانك از تدابير محرك 

مالي عظيم خود دفاع خواهد كرد.

وضعيت توزيع بنزين
بحراني نيست

رييس صنف جايگاه داران كش��ور گفت: با تالش 
گس��ترده همه فعاالن عرصه سوخت رس��اني در 
كشور و باوجود سرماي بسيار زياد و افزايش تقاضاي 
مصرف بنزين ناشي از تعطيلي برخي جايگاه هاي 
CNG، كن��دي در تردد نفتكش ه��ا در جاده ها و 
اس��تفاده از ناوگان حمل براي س��وخت رساني به 
نيروگاه ها، توزيع بنزين مديريت مي شود. مشكالتي 
داريم ولي شرايط بحراني نيست. اسداهلل قليزاده در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طبيعي است كه به 
دليل سوخت رساني به نيروگاه ها و توزيع نفت سفيد 
از طريق ناوگان حمل فراورده هاي نفتي، كندي تردد 
نفتكش ها در جاده هاي مواصالتي به دليل برف و 
يخبندان شاهد برخي تاخيرها در ارسال و دريافت 
فراورده هاي نفتي به برخي جايگاه ها باشيم، اظهار 
كرد: با اين حال در اكثر مجاري عرضه س��وخت با 
پيش بيني هاي قبلي مبني بر ذخيره سازي كافي 
فراورده در جايگاه ها مشكلي نداريم. در نظر داشته 
باشيم كه كشور ما بيشترين ظرفيت ذخيره سازي 
فراورده در جايگاهها در ميان اكثر كشورهاي جهان 
را دارد و بيش از اي��ن در پيش بيني و آينده نگري 
نمي توان اقدام ك��رد. وي ادامه داد: به جايگاه داران 
و مردم اعالم كرده ايم ك��ه هرنوع كمبود بنزين يا 
صف هاي طوالني را خصوص��ا در مناطق برف گير 
اطالع دهند. رصد شبانه روزي وضعيت توسط اين 
مجموعه صنفي و مسوولين شركت هاي تابعه وزارت 
نفت در اس��تان ها ادامه دارد و تمام تالش بر عرضه 
بي وقفه سوخت در طي شبانه روز است كه گزارش ها 
حكايت از مطلوب تر ش��دن وضعيت امروز نسبت 
به ديروز دارد. به گفت��ه رييس صنف جايگاه داران 
كشور بيش از 13000 نفتكش و تمامي پرسنل و 
مديران 4200 جايگاه سوخت فرآورده نفتي آماده 
باش هستند و تدابير الزم مبني بر درخواست ارسال 
فرآورده را داش��ته اند و به طور شبانه روزي در حال 
ارايه خدمات هستند، همچنين مديران و مسووالن 
شركت هاي پااليش و پخش در ستادهاي مركزي 
و استان ها نهايت تالش خود را دارند و بنده از همه 
تشكر مي كنم. قليزاده ضمن انتقاد از برخي سياه 
نمايي ها و برخوردهاي سياس��ي با مس��اله گفت: 
اكنون زماني است كه فقط يك هدف داريم و بدون 
توجيه هاي مختلف و تسويه حساب هاي سياسي، 
بايد براي كمك به هموطنان م��ان و جلوگيري از 
توقف خدمات در حوزه هاي مختلف در كنار يكديگر 
باشيم و همدالنه عمل كنيم تا هيچ فردي در كشور 
مشكل حادي را احساس نكند، هرچند معموال در 
شرايط هاي خاص وضعيت مطلوب قبلي كامال در 
دسترس نيست ولي مهم اين است كه مي توانيم با 

سربلندي و سالمتي از سختي ها عبور كنيم.

ميزان ذخيره سازي گاز
در ايران فقط يك و نيم درصد!

عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه اروپا تا 
20 درصد مصرف گاز خود را ذخيره سازي مي كند، 
به همين دليل توانسته زمستان سرد و سخت خود 
را از اين طريق مديريت كند، گفت: متاسفانه ميزان 
ذخيره سازي در ايران صرفا حدود يك و نيم درصد 
اس��ت. مصطفي نخعي در گفت وگو با خانه ملت با 
اشاره به ناترازي گاز در كشور و كمبود گاز در حوزه 
انتخابيه خود، گفت: اكنون يكي از كانون هاي اصلي 
بحران كمبود گاز در مناطق شمالي و شمال شرق 
كشور است چراكه زيرساخت انتقال انرژي به اين 
مناطق ضعيف هستند در حالي كه با توجه به مصرف 
باال در اين مناطق بايد براي ايجاد زيرساخت ها در 
دولت هاي مختلف هزينه و وقت بيشتري گذاشته 
مي شد. نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس 
شوراي اس��المي ادامه داد: عليرغم تكاليف قانوني 
گذاشته شده براي دولت ها و وجود ماده 12 قانون 
توليد رقابت پذير اما آنها از اين ظرفيت براي تقويت 
زيرساخت هاي انرژي در كشور استفاده نكرده است. 

 جوابيه  شركت ملي گاز 
به گزارش »تعادل«

احتراماً، عطف به درج خبري با عنوان »تعطيلي گسترده 
گازي/خأل سرمايه گذاري ها موجب در جا زدن توليدات 
گازي ش��ده« در مورخ 1401/10/24  در آن روزنامه 
محترم ،  توضيحات اين ش��ركت جهت انتشار در آن 

رسانه محترم، طبق قانون مطبوعات، ارسال مي شود.
» پايداري شبكه گاز منوط به مصرف بهينه است«

به استحضار مي رساند ريش��ه موضوع ناترازي گاز در 
كشور كه در سال هاي اخير شدت گرفته است ناشي از 
عدم اجراي طرح هاي بهينه سازي، عدم سرمايه گذاري 
الزم در پروژه هاي مربوط به افزايش و ازدياد توليد گاز، 
بي توجهي و تعطيلي پروژ هاي ذخيره سازي گاز، وجود 
پروژه هاي ناتمام متعدد، عدم توجه الزم به مش��كل 
افت فشار در ميادين گازي مختلف توسط دولت قبل 
است و بدون ترديد در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد 
يافت؛ چرا كه عالوه بر هزينه سنگين سرمايه گذاري 
مورد نياز، زمان قابل توجهي از آغاز توس��عه ميادين 
تا بهره برداري از آنها صرف خواهد ش��د و انباشت اين 
بي عملي يا كندي در اجراي اين طرح ها، دامنه ناترازي 

گاز را بيشتر كرده است. 
همان طور كه مطلع هستيد هواي سردي كه طي اواخر 
ماه جاري وارد كشور ش��د، به دليل طوالني تر بودن، 
ماندگارتر بودن و فراگيرتر بودن نس��بت به دوره هاي 
قبل حتي طي 10 سال گذشته بي سابقه بوده كه هر 
يك از اين عوامل با توجه به اينكه عمده منابع توليد گاز 
در جنوب ايران و عمده مصرف در نيمه شمالي كشور 
است، به تنهايي مي تواند براي شبكه گاز كشور چالش 
آفرين باش��د. در حال حاضر ماندگاري سرماي شديد 
هوا در سراسر كشور، مصرف بيش از حد متعارف گاز 
طبيعي و همچنين قطع گاز وارداتي تركمنستان به 
عنوان يك چالش بزرگ مانند آنچه در زمستان سال 
138۶ و 139۵ اتفاق افتاد، شرايط سخت تري را براي 
شبكه گاز به وجود آورده است به  طوري كه افت فشار 
گاز در مناطق شمال و شمال شرق كشور، قطعي جزيي 
و موردي گاز را به همراه داشته و در اين چنين شرايطي 
استفاده از سوخت هاي جايگزين امري بديهي است زيرا 
استفاده مقطعي از حامل هاي انرژي  اوليه جايگزين، 
مانند س��وخت مايع و حتي زغال س��نگ، به منظور 
پيك سايي در فصول اوج مصرف عالوه بر اينكه روالي 
پذيرفته شده و در حال اجرا در شبكه هاي عمده تامين 
انرژي در سطح جهاني است، ضمن متنوع سازي سبد 
انرژي اوليه عرضه شده، موجب ارتقاي ضريب امنيت 
عرضه انرژي كه ش��اخصي فرااقتصادي است شده و 
پايداري بيشتر شبكه ملي تامين انرژي و پيشگيري از 
بروز اختالل در عرضه و تامين انرژي در مقياس ملي را به 
همراه دارد. از طرف ديگر احياي پروژه هاي ذخيره سازي 
كه با بي تدبيري دولت قبل تعطيل شده بود به عنوان 
يكي از راهكارهاي مناسب جهت جبران ناترازي گاز در 
دس��تور كار دولت سيزدهم قرار گرفته است، هر چند 
اتمام و به نتيجه رس��يدن اين پروژه ها نيز خود نياز به 
تأمين اعتبارات كالن و همچنين زمانبر مي باشد. يادآور 
مي گردد وزارت نفت و ش��ركت ملي گاز ايران با وجود 
تنگناها و مش��كالت موجود در زمينه ميزان مصرف 
گاز طبيعي در كشور، پيش بيني هاي الزم را به منظور 
مديريت چالش پي��ش رو به عمل آورده و هم اكنون از 
همه ظرفيت خطوط انتقال گاز كشور استفاده مي شود 
و تدابير مورد نياز را براي عبور از فصل سرما اتخاذ نموده 
اس��ت ولي اذعان دارد كاهش شدت مصرف انرژي در 
كشور نيازمند اجرايي نمودن اسناد باالدستي و مقررات 
موجود در تمامي بخش ها اعم از خانگي، تجاري، صنايع 
بزرگ و كوچك و نيروگاهي مي باشد كه متاسفانه طي 
سال هاي گذشته برنامه منسجم و تأثيرگذاري توسط 
دستگاه هاي ذي ربط انجام نشده است.به عنوان مثال 
اغلب صنايع به ويژه صنايع بزرگ عمدتا فرسوده يا از 
تكنولوژي با راندمان پايين استفاده مي كنند در حالي 
كه برنامه ريزي و اجراي طرح هاي بهينه سازي با هدف 
مديريت مصرف شدت انرژي در اين بخش مي تواند از 
هدررفت انرژي جلوگيري و به تأمين پايدار آن كمك 

شاياني نمايد.
در پايان از آن رسانه محترم تقاضا مي شود به رغم تمام 
تمهيدات انديش��يده  ش��ده و پيش بيني هاي صورت  
گرفته، با توجه به اينكه هي��چ چيز به اندازه همكاري 
مسووالنه هموطنان عزيز در زمينه مديريت مصرف، 
نمي تواند ضامن حفظ جريان پايدار گاز در كشور باشد، 
با روشي مناسب در حوزه مديريت مصرف بهينه انرژي از 

جمله آب، برق و گاز در كشور الگو سازي نمايد.
روابط عمومي شركت ملي گاز ايران

»تعادل«ازناترازيتوليدوصادراتگازگزارشميدهد

تنور صادرات گاز سرد شد 

افزايشسطحپوششبرفيدرحوضههايآبريزكشور
سطح پوش��ش برفي حوضه هاي آبريز در هفته سوم 
دي ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل 
توجهي داشته اس��ت. به گزارش ايرنا، سطح پوشش 
برفي كش��ور يكي از ش��اخص هاي تأمين آب مورد 
نياز است و هرچه اين س��طح افزايشي باشد نشان از 
بهترشدن وضعيت تأمين آب است. تازه ترين گزارش 
مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي نشان از 
آن دارد كه سطح پوشش برفي همه حوضه هاي آبريز 
اصلي در هفته سوم دي ماه امسال رشد قابل توجهي 
داش��ته اس��ت. حوضه آبريزف��الت مرك��زي از بين 
سايرحوضه هاي آبريزاصلي باالترين ميزان رشد سطح 
پوشش برفي را دارد. براين اساس سطح پوشش برفي 

حوضه آبريز فالت مركزي از 1۵ تا 21 ديماه درحالي 
به 14۵ هزار و 13 رس��يده كه در مدت مشابه پارسال 
اين رقم 83 هزار و ۷۷۵ كيلومتر بوده است. ميانگين 
1۶ ساله سطح پوشش برفي اين حوضه آبريز نيز 112 
هزار و 48 كيلومتر بوده اس��ت. س��طح پوشش برفي 
حوضه آبري��ز درياي خزر هم در هفته س��وم دي ماه 
نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد روبرو شده است. 
پارسال سطح پوشش برفي اين حوضه آبريز ۷۷هزار 
و 818 كيلومتر بوده كه امسال به رقم 102 هزار و ۷۷ 
كيلومتر افزايش يافته است. ميانگين 1۶ساله سطح 
پوش��ش برفي حوض��ه آبريز درياي خ��زر 98 هزار و 
321 كيلومتر بوده است. وضعيت سطح پوشش برفي 

حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان هم با افزايش 
همراه شده است.  سطح پوشش برفي اين حوضه آبريز 
در حالي در هفته سوم دي ماه امسال به رقم 83 هزار 
و ۷۶4 كيلومتر رسيده كه اين ميزان در مدت مشابه 
پارسال عدد 49 هزار و 9۷2 كيلومتر را نشان مي دهد. 
سطح پوش��ش برفي حوضه آبريز درياچه اروميه هم 
امسال با رشد اندك روبرو شده به گونه اي كه در هفته 
س��وم دي ماه اين سطح عدد ۵0 هزار و 13۵ كيلومتر 
را نشان مي دهد. پارسال سطح پوشش برفي حوضه 
آبريز درياچه ارومي��ه 41 هزار و 993 كيلومتر بوده و 
اين ميزان در مدت 1۶ساله اخير عدد 41 هزار و 998 
كيلومتر بوده است. سطح پوشش برفي حوضه آبريز 

قره قوم در هفته س��وم دي ماه امسال نسبت به دوره 
مشابه پارسال با رشد روبرو شده است. پارسال سطح 
پوشش برفي در حوضه آبريز قره قوم 1۶ هزار و ۵8۶ 
كيلومتر بود كه امسال اين ميزان به رقم 19 هزار و 282 
كيلومتر افزايش يافته و نيز نسبت به دوره 1۵ساله اخير 
نيز افزايش دارد. وضعيت سطح پوشش برفي در حوضه 
آبريز مرزي شرق هم نسبت به پارسال با رشد همراه 
شده است و درحالي كه امس��ال اين سطح 14 هزار و 
443 كيلومتر است، پارس��ال 2 هزار و 44۶ كيلومتر 
بوده است. ميانگين 1۵ساله سطح پوشش برفي حوضه 
آبريز مرزي شرق هم 4 هزار و ۵34 كيلومتر بوده كه 

رشد را نشان مي دهد.

اجراي مفاد نظام جديد حكمراني آب آغاز شد
وزير نيرو از اجراي 80 طرح اضطراري آبرس��اني در 
كشور و 112 س��د كوچك و بزرگ در دست احداث 
خب��ر داد و گف��ت: بخش هايي از مف��اد نظام جديد 
حكمران��ي آب پيش از تصويب نهاي��ي و حتي قبل 
از تدوين برنامه پنج س��اله هفتم توسعه اقتصادي و 

اجتماعي به اجرا گذاشته شده است.
به گ��زارش وزارت نيرو، علي اكب��ر محرابيان گفت: 
تغييرات اقليمي كه منجر به كاهش بارش هاي جوي 
در سطح كشور شده و همچنين تنوع مصارف آب در 
بخش هاي مختلف، ضرورت تدوين و تصويب قانون 

جامع آب را به وجود آورده است.
از سوي ديگر حدود چهار دهه از تصويب قانون توزيع 
عادالنه آب گذشته و تغييرات اقليمي و هيدرولوژيكي 
در كن��ار افزايش ش��ديد بهره ب��رداري از منابع آب 
سطحي و زيرزميني ايجاب مي كند كه قانون فعلي 

به روز رساني شود.
وزير نيرو در پاس��خ به اين سوال كه نقش حكمراني 
جديد جامع آب در تدوين برنامه هفتم توسعه به چه 
ميزان است، گفت: مس��لما مديريت بهينه منابع و 
مصارف آب يكي از رويكردهاي اصلي برنامه پنج ساله 
هفتم توسعه اقتصادي و اجتماعي خواهد بود و حتما 
اين برنامه به گونه اي تدوين خواهد ش��د كه به مفاد 

اليحه حكمراني جامع آب توجه ويژه دارد.
محرابيان ادامه داد: حتي مي توان ادعا كرد كه اجراي 
مفاد اليحه مذكور پيش از تدوين برنامه هفتم توسعه، 
شروع شده و در خالل بررسي هاي آينده به يك برنامه 

مدون و سند باالدستي مبدل خواهد شد.
وزير نيرو گفت: ب��ه عنوان نمونه يك��ي از مفاد اين 
اليحه كه از هفته قبل به اجرا گذاشته شده، موضوع 
شيوه نامه مديريت سيالب ها است، اين شيوه نامه از 
هفته قبل به تمامي شركت هاي زيرمجموعه وزارت 

نيرو ابالغ شد و اكنون به اجرا گذاشته شده است.
وزير نيرو گفت: اين نظام نامه شامل سه مقطع زماني 
»قبل از صدور پيش آگاهي«، »از پيش آگاهي تا پايان 
رخداد سيل« و »پس از فروكش كردن سيل« است 

و در رابطه با تحقق سياست هاي كلي نظام در زمينه 
پيش��گيري و كاهش خطرپذيري ناش��ي از حوادث 
طبيعي، س��اماندهي و س��ازماندهي مسووليت ها و 
تكاليف تمامي بخش هاي مرتبط و روابط ميان آنها در 

مديريت سيل وزارت نيرو تدوين شده است.
محرابيان ضمن اشاره به اينكه آب مهمترين محور 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است، 
گفت: از شروع دولت سيزدهم توجه به آب و مسائل 
آن مورد تأكيد رييس جمهوري و ساير اعضاي كابينه 
بوده است و در بودجه سال 1401 رديف هاي مناسبي 
ب��راي اجرا و نهايي س��ازي پروژه ه��اي آب در نقاط 
مختلف كشور ديده ش��د و در اليحه بودجه 1402 
همين گونه خواهد بود كه اميدواريم نتيجه آن تسريع 
در فرآيند نهايي س��ازي پروژه هاي مهم صنعت آب 
در كشور باشد. محرابيان گفت: رييس جمهوري در 
آخرين جلسه شوراي عالي آب كه چندي قبل برگزار 
شد، بر مديريت منابع آب تاكيد ويژه كرد و خواستار 
اصالح روش هاي مصرف آب و همچنين اصالح الگوي 
كشت شد كه همكاري و همگامي مردم براي تحقق 

اين اهداف بسيار مهم است.
وزير نيرو با اشاره به كاهش ۷0 درصدي بارندگي هاي 
امسال نسبت به ش��رايط نرمال و لزوم اجراي طرح 
مديريت مصرف آب، گف��ت: بارش هاي اخير هرگز 
كاس��تي هاي موجود را جبران نك��رده و همچنان با 

كمبود شديد ذخاير آبي روبرو هستيم.
به گفته وي كشورمان در سال آبي 1400 – 1399 
رتبه س��وم خشكسالي را در طول ۵0 سال گذشته و 
سال آبي 1401 – 1400 كه شهريور به پايان رسيد، 

رتبه يازدهم خشكسالي را داشته است.
وزير نيرو ادامه داد: امس��ال رك��ورد تاريخي كاهش 
بارش هاي جوي در برخي استان هاي كشوراز جمله 
كرمانش��اه، همدان، تهران و البرز زده ش��د كه اين 
امر نگران كننده اس��ت، بر همين اساس بايد توجه 
ويژه اي به تامين آب شرب شود. وزير نيرو ادامه داد: 
در اين ش��رايط موضوع مهم مديريت مصرف است 

كه باي��د براي آن برنامه ريزي كنيم؛ بر روي س��د ها 
و آب هاي زيرزميني ج��دول دقيق منابع و مصارف 
استخراج كرديم و مس��ووالن حوزه هاي وزارت نيرو 
برنامه ريزي ه��اي دقيقي را با رعاي��ت اصول علمي 
اس��تخراج كرده اند و تالش مي كنيم كه اين اعداد و 

ارقام دقيق رعايت شود.
وي ادامه داد: براي رعايت اعداد مصرف الزم اس��ت 
مديري��ت مصرف در همه بخش ه��ا صورت بگيرد و 

بايد مطابق اين جدول مصارف مان را تنظيم كنيم.
وزير نيرو گف��ت: همكاري مردم در مديريت مصرف 
بسيار مهم بوده و همانطور كه در مديريت مصرف برق 
شاهد بوديم و توس��ط اغلب كارشناسان پيش بيني 
ش��ده بود، تابستان امس��ال خاموشي هاي گسترده 
داش��ته باش��يم، اما مردم به صحنه آمدند همكاري 
كردن��د و بدون كمتري��ن دغدغه توانس��تيم از اين 

شرايط عبور كنيم.
وي اضاف��ه ك��رد: در ش��رايط موجود ه��م از مردم 
درخواس��ت مي كنيم كه با ما هم��كاري كنند، چرا 
كه آب پشت س��د ها متعلق به مردم است و از مردم 
مي خواهي��م الگو را رعايت كنن��د. محرابيان با بيان 
اينكه وزارت نيرو مشابه الگوي صنعت برق را براي اين 
موضوع پيش بيني كرده است، گفت: مشتركاني كه 
اقدام به صرفه جويي كنند در سطح زير الگو پنج برابر 
قيمت پرداخت برق شان به آنها پاداش صرفه جويي 
مي دهيم. وزير نيرو با اشاره به موضوع آب، خاطرنشان 
كرد: تقريبا هر متر مكعب آب به طور متوسط حدود 
۶00 تومان قيمت تعيين ش��ده و پنج برابر آن، سه 
هزار تومان مي ش��ود، يعني هر كدام از مش��تركان 
يك مترمكعب آب صرفه جويي كند، سه هزار تومان 
پاداش تعلق مي گيرد و با اندك صرفه جويي قبوض 
مشتركان رايگان مي شود و اگر بيشتر صرفه جويي 
كنند بستانكار هم خواهند شد. محرابيان همچنين 
به برنامه وزارت نيرو ب��راي مديريت منابع آب هاي 
كشور اش��اره كرد و گفت: خوشبختانه امسال تا اين 
لحظه دو طرح عظيم مل��ي را براي مديريت منابع و 

تأمين آب الزم بخش هاي جنوبي و مركزي كش��ور 
افتتاح كرده ايم. نخس��ت طرح بزرگ آبرساني غدير 
در خوزس��تان و دوم طرح انتقال آب از خليج فارس 
به ف��الت مركزي در اس��تان يزد كه هفت��ه قبل به 

بهره برداري رسيد.
وي گفت: از س��وي ديگر هم اينك 112 سد بزرگ 
و متوسط در دست س��اخت قرار داريم كه با تكميل 
آنها حدود 10 ميليارد متر مكعب به ظرفيت موجود 
ذخيره آبي كشور اضافه مي شود، تعدادي طرح هاي 
كوچك هم در دست مطالعه قرار دارد كه حدود شش 
ميليارد مكعب را تنظيم مي كند.در كنار اين طرح ها 
به موضوع اس��تفاده از پس��اب در مصارف صنعتي و 
كش��اورزي و مس��اله بازچرخاني آب در بخش هاي 
غيرش��رب نيز توجه ويژه اي داريم به همين منظور 
بخش��نامه بهره مندي از ظرفيت پساب ها در كشور 
ابالغ شده است، با اين روش امكان تامين آب به ويژه 

براي بخش صنعت كشور تسهيل مي يابد.
به گفته وي، پساب ها بهترين و پايدارترين آب براي 
بخش هايي است كه سرمايه گذاري هنگفتي دارند 
و نمي توانند تن��ش آبي را تحمل كنن��د. وزير نيرو 
تأكيد كرد: در كنار توسعه تصفيه خانه هاي فاضالب 
و استفاده بيش��تراز ظرفيت پس��اب در بخش هاي 
غيرشرب، از نظر كميت و كيفيت اجازه هيچ چگونه 
ريسكي را در حوزه آب ش��رب نمي دهيم، زيرا خط 
قرمز ما در تامين آب شرب، رعايت كميت و كيفيت 
اس��ت. وي با اش��اره به طرح هاي جهاد آبرس��اني و 
اضطراري اضافه كرد: طرح جهاد آبرساني به عنوان 
پروژه عظيم ملي در 31 اس��تان و شهرستان و براي 
۷200 روس��تا در ح��ال اجراس��ت كه ه��م اكنون 

پيشرفت 2۷ درصدي را مطابق برنامه داشته است.
وزي��ر نيرو در همين رابطه تصري��ح كرد: پروژه هاي 
اضطراري در موضوع آبرس��اني ه��م در بيش از 80 
شهر كشور تعريف شده كه شامل پروژه هاي بزرگ، 
متوسط و كوچك است، اين پروژه ها هم بايد در زمان 

تعيين شده به مرحله بهره برداري برسند.



گروه بازارسرمايه| 
تقريبا يك ماهي مي ش��ود كه زمس��تان سخت ايران 
شروع ش��ده و گاز صنايع س��هميه بندي است؛ اين در 
حالي اس��ت كه ايران هشدار زمستان س��خت اروپا را 
مي داد اما اكنون خود درگير يك زمستان سخت شده 
اس��ت. زمس��تان و قطعي گاز با هم گره   خورده اند و هر 
سال با ش��روع فصل سرما شاهد س��هميه بندي گاز و 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي هس��تيم. اين موضوع 
امس��ال نيز در كشور اجرايي شده و صنايع، گازي براي 
مصرف ندارند و به ناچار به سوي مازوت  سوزي رفته اند؛ 
به واسطه مازوت سوزي اما سالمت مردم به خطر افتاده 
و خسارت هاي جبران ناپذيري نيز براي محيط زيست و 

اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت.
البته به جز صنايع، مصارف خانگي نيز نقش موثري در 
افزايش مصرف و گاه حتي اتالف گاز دارد. مس��ووالن 
با تاكيد مداوم بر ركوردش��كني مصرف گاز شهروندان 
نسبت به اين امر هشدار مي دهند. اما همانطور كه گفته 
شد مشكل اساسي اين روزها نبود گاز براي صنايع است 
كه مازوت نيز نمي تواند جايگزين درستي براي آن باشد.

    تاثير مازوت سوزي روي سالمتي
م��ازوت يا نفت ك��وره يك��ي از هيدروكربن هاي نفتي 
محسوب مي ش��ود كه در مراحل پااليش نفت خام به 
دس��ت مي آيد. اين ماده كيفيت پايين و ويس��كوزيته 
بااليي دارد و در نيروگاه هاي حرارتي و موارد مش��ابه از 
آن استفاده مي گردد. تركيب مازوت در اروپا و همچنين 
اياالت متحده، شكس��ته ش��ده و ب��ه گازوئيل تبديل 
مي شود. در گذش��ته، مازوت براي گرم كردن خانه ها 
در كشورهاي ش��رقي و شوروي س��ابق مورد استفاده 
قرار مي گرفت چون تجهي��زات الزم به منظور تبديل 
مازوت به س��اير محصوالت پتروشيمي وجود نداشت. 
در كشورهاي غربي به كوره هايي كه از مازوت استفاده 
مي كنند، كوره هاي »ضايعات  سوز« گفته مي شود. به 
دنبال سوزاندن سوخت هاي فسيلي حاوي گوگرد مانند 
مازوت، تركيباتي موسوم به Sox منتشر مي شوند كه 
بخش بيشتر آن را SO2  تشكيل مي دهد SO2 گازي 
سمي اس��ت كه براي سالمتي مضر است. اين گاز، وزن 
بيشتري نسبت به هوا دارد و زماني كه غلظت آن در هوا 
به بيش از 500ppb  برسد، بوي بدي خواهد داشت كه 
در اين سطح، كشنده خواهد بود. اين گاز در غلظت هاي 
پايين تر، منجر به درد قفسه سينه، مشكالت تنفسي، 
قرمزي چشم و افزايش احتمال بروز بيماري هاي قلبي 
و تنفسي خواهد شد. به طور كلي، غلظت معمول اين 
گاز در اتمس��فر كمتر از 10ppb  ذكر مي شود كه در 
اين غلظت اثر مخربي بر سالمتي نخواهد داشت. اثر 
دوم س��وزاندن مازوت و ساير سوخت هاي گوگردي، 

تشكيل س��ولفات ها و نيترات ها به شكل آئروسول يا 
ذرات بس��يار ريز هواس��ت كه موجب »ذرات معلق« 
موجود در هوا مي ش��وند. اين ذرات معلق با ش��دت 
گرفتن آلودگي هوا خطر آسم و حمالت قلبي و تنفسي 
را افزايش مي دهند. اثر سوم سوزاندن مازوت از منبع 
انتشار آن بيشتر مي شود و در اين حالت اكسيدهاي 
گوگرد به دليل واكنش در اتمسفر و فاز محلول در آب، 
به اسيد تبديل مي ش��وند. اين آئروسول هاي اسيدي 
تحت شرايط خاص هواشناسي به باران اسيدي، برف 
و مه تبديل خواهند شد. زماني كه آلودگي هوا ناشي از 
عملكرد و فعاليت هاي انساني نباشد، pH باران هاي 
اسيدي در حدود 5.5 خواهد بود كه اين ميزان خاصيت 
اسيدي به دليل وجود كربنيك اسيد حاصل از واكنش 
بخار آب با دي اكسيد كربن است. اين باران هاي اسيدي 
اثرات مخرب ديگري نيز بر جاي مي گذارند كه از ميان 
آنها مي توان به حل شدن فلزات سنگين در باران هاي 
اسيدي اش��اره كرد و خاك ها نيز توانايي نگه داشتن 
ريشه درختان را نخواهند داشت. در نتيجه با فرسايش 
خاك و از بين رفتن پوشش گياهي، احتمال بروز سيل 

افزايش پيدا مي كند.

    بودجه1402 معضل جديد پتروشيمي ها
به غير اين مشكالت ايجاد شده براي پتروشيمي ها، 
بودجه 1402 نيز يك مش��كل اساس��ي براي بورس 
تهران به حساب مي آيد. بر اساس بودجه سال 1402 
نرخ خوراك پتروش��يمي ها افزايش يافت��ه، ماليات 
صادراتي به ش��ركت هاي بورسي تحميل شده، بهره 
مالكانه رشد 23 درصدي داشته و ميزان انتشار اوراق 
مالي نيز افزايش يافته اس��ت. از سوي ديگر قرار است 

كه 15 هزار ميليارد تومان نقدينگي به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه واريز شود؛ در همين حال سپرده كااليي 
معاف از ماليات شد. اينها بخشي از مفاد جديد در اليحه 
بودجه سال آتي هستند كه هر يك به نوعي ريسك به 
بازار سرمايه تحميل مي كند. براي نمونه قرار است نرخ 
خوراك پتروشيمي ها افزايش يابد و از سوي ديگر بر 
درآمد صادراتي اين شركت ها ماليات وضع شود. اين 
افزايش ها در حالي است كه هر سال در فصل تابستان 
شاهد قطعي برق و در زمستان شاهد قطعي گاز هستيم 
و اين سه ريسك مي تواند وضعيت صنايع را تغيير دهد 
و زيان آنها را افزايش دهد. مشكل اصلي صنايع افزايش 
ريسك هاست. درس��ت است دولت براي تامين بودجه 
مشكالت زيادي دارد اما قرار نيست براي تامين بودجه 
صنايع كشور و فعال در بورس را ورشكسته كند. چرا كه 
هر ماليات يا هزينه بيشتر در وضعيت تحريم ها و نزولي 
بودن بازارهاي جهاني مي تواند به بازار سرمايه و اقتصاد 

كشور ضربه سنگيني وارد كند.

    كاهش درآمدهاي گازي
بررس��ي ها نش��ان مي دهد از س��ال 2010 تا س��ال 
گذش��ته ح��دود 2877 ميلي��ارد دالر از درآمدهاي 
ارزي ممكن براي كش��ور از ناحيه ص��ادرات نفتي از 
دست رفته است. اين بازه زماني مصادف با اوج گيري 
تحريم ها و تنش هاي خارجي بوده كه البته همزمان 
به دليل سياس��ت هاي اقتص��ادي داخلي مانند عدم 
سرمايه گذاري كافي در ميدان هاي نفتي و نيز واگذاري 
بازارهاي از پيش موجود به ديگر رقبا مثل عراق، امريكا، 
روسيه و ليبي؛ كشور سهم خود را از بازار جهاني فروش 
نفت از دست داد و ديگر رقبا جايگزين نفت ايران شدند.

اين درآمد در صورتي محقق مي ش��د ك��ه ايران قادر بود 
متناس��ب با س��هم 13.5 درصدي خود از ذخاير نفتي 
بين المللي )طبق آمار اوپك(، به همين ميزان نيز يعني 
13.5 درصد از توليد نفتي جهان را به خود اختصاص دهد. 
اين فرض با توجه به سابقه نفتي ايران و نيز سهولت نسبي 
استخراج از ذخاير نفتي ايران در مقايسه با ديگر كشورها، 
فرض چندان دور از ذهني هم نيس��ت. به ويژه اينكه در 
فاصله سال هاي 1971 تا 1977 ميالدي )تقريبا معادل با 
1350 تا 1356( سهم توليد نفت ايران در جهان به باالي 
9 درصد رس��يده بود. براي فهم بهتر مقدار هزينه 2877 
ميليارد دالري وارد شده از صادرات نفتي از دست رفته تا 
پايان سال ميالدي گذشته، مي توان به ارزش ريالي آن با 
توجه به قيمت دالر در بازارهاي امروز اشاره كرد كه بالغ بر 
100.7 هزار هزار ميليارد تومان مي شود. همچنين با فرض 
جمعيت 84 ميليوني ايران در سال گذشته، مي توان گفت 
هر ايراني به طور متوسط در حدود يك ميليارد و دويست 
ميليون تومان تنها در همين فاصله زماني دوازده ساله از 
ناحيه عدم فروش نفت متضرر شده است. يا به طور متوسط، 
ساالنه صد ميليون تومان، ماهانه 8.3 ميليون تومان و روزانه 
تقريبا 273 هزار تومان ميزان درآمد از دست رفته براي هر 
ايراني بوده است. در سطح خانوار نيز، مي توان تصور كرد 
كه هر خانوار 4 نفره در صورت تحقق سهم 13.5 درصدي 
كشور از توليد نفت، مي توانست طي اين دوازده سال حدود 
4.8 ميليارد تومان پس انداز بيشتر داشته باشد كه معادل با 
قيمت خانه اي نسبتا متوسط در بسياري از شهرهاي كشور 
مي شد. با توجه به اينكه از دهه 1370 شمسي سهم ايران 
از توليد نفتي جهان از ح��دود 3 درصد به باالي 5 درصد 
رسيده بود و در صورت تداوم در پايان دهه 1380 شمسي 
مي توانست به 6 درصد نيز برسد، مي توان سناريوي شايد 
واقع بينانه تر ديگري را هم متصور شد كه طبق آن، از سال 
2010 به بعد ايران سهمي 6 درصدي را از توليد جهاني 
نفت به خود اختصاص مي داد. بررسي آمارها نشان مي دهد 
كه حتي با چنين سناريويي نيز، درآمد نفتي كشور تقريبا 
474 ميليارد دالر بيش از ميزان محقق شده اخير مي بود. 
با توجه به برخي از گزارش هاي دولتي كه موجودي صندوق 
توس��عه ملي در پايان دولت گذشته را حدود 50 ميليارد 
دالر تخمين زده اند، روشن است كه حتي در اين سناريو 
و با فرض حفظ س��هم 6 درصدي نيز، ذخاير ارزي ايران 
مي توانست بيش��تر از 10 برابر ميزان كنوني آن باشد. در 
بررسي اين آمارها از داده هاي موجود در وب سايت سازمان 
اوپك و نيز شركت BP استفاده شده است. همچنين، فرض 
شده كه توليد مازاد صرف صادرات مي شد و براي محاسبه 
درآمدها با توجه به مقدار صادرات به دست آمده و با فرض 
ثبات عرضه كلي نفت در جهان با توجه به سازوكارهايي مثل 
اوپك، از قيمت هاي واقعي و معامالتي نفت در بازارها در اين 

بازارها در اين بازه زماني استفاده شده است.
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افزايش قيمت خودرو
در بورس خالف قانون است

س�ازمان بازرس�ي| احمد اس��ديان در پي ورود 
سازمان بازرسي كل كشور به عرضه خودرو در بورس 
در گفت وگويي درباره دليل ورود سازمان بازرسي به 
موضوع عرض��ه خودرو در بورس، گف��ت: دليل ورود 
اين سازمان به عرضه خودرو در بورس، اجراي صحيح 
قانون، پيشگيري از نقض آن و حمايت از مصرف كننده 
اس��ت. وي ادامه داد: اگر كااليي به ميزان نياز جامعه 
وجود داشته باشد و انحصاري نباشد تا توليد كننده با 
قيمت ها بازي كند و به عنوان مثال هر زمان خواست 
قيمت را افزايش دهد، عرضه را كاهش دهد تا مشتري 
ناچار به خريد آن با قيمت بيش��تري شود و از طرفي 
توليدكننده داراي رقبايي در عرضه آن كاال يا مشابه 
آن باشد، طبيعي است عرضه كاال در بورس هم به نفع 
مصرف كننده است و هم شفافيت ايجاد مي كند؛ اما 
زماني كه كااليي به ميزان نياز مردم توليد نمي ش��ود 
و از طرفي توليد كنن��ده منحصر ب��وده و رقبايي در 
عرضه كاال نداشته باشد، عرضه اين كاال در بورس به 
نفع توليد كننده اس��ت؛ در واقع اين مشتري نيست 
كه قيمت را تعيين مي كند بلكه توليدكننده قيمت 
را مديري��ت مي كند زيرا با كاه��ش عرضه به راحتي 
مي تواند قيمت ها را افزايش ده��د و در مورد خودرو 
چنين وضعيتي وجود دارد. اس��ديان اظهارداش��ت: 
تع��داد خودروس��ازهاي دولت��ي و خصوصي معدود 
هس��تند و به قدر نياز جامعه خودرو توليد نمي شود 
و از طرف��ي، اجازه واردات خودرو به اندازه نياز مصرف 
داخلي هم داده نشده است؛ بنابراين شوراي رقابت به 
عنوان مرجع تشخيص انحصاري بودن كاال در مصوبات 
متعدد، عرضه خودرو را انحصاري تشخيص داده است 
و طبق بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي، سال ها است كه نسبت 
به تنظيم دستور العمل قيمت گذاري اقدام مي كند. 
معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي 
يادآور شد: در س��ال گذشته شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي با هدف كاهش قيمت ها به مدت يك سال 
تنظيم بازار خودرو را به وزارت صمت و س��تاد تنظيم 
بازار محول كرد و رييس جمهور هم در دستورالعمل 
هشت ماده اي صادر و مقرر كرد كه توليد خودرو 50 
درصد افزاي��ش يابد همچنين قيمت ه��ا 15 درصد 
نسبت به سال 1400 كاهش پيدا كند. وي اضافه كرد: 
يك سال گذشت اما نه توليد خودرو 50 درصد افزايش 
يافت و نه قيمت خودرو كاهش پيدا كرد. طبيعي است 
بعد از اتمام مهلت تعيين ش��ده بايد شوراي رقابت به 
ايفاي نقش مي پرداخت و با تنظيم دستورالعمل جديد 
قيمت گذاري، مانع افزايش قيمت خودرو مي شد اما با 
انفعال شوراي رقابت خودروسازها از فرصت استفاده 
كردند و با عرضه خودرو در بورس، قيمت ها را نه تنها 
كاهش ندادند بلك��ه به صورت سرس��ام آور افزايش 
دادند. برخي از مسووالن دولتي هم به جاي حمايت از 
مصرف كنندگان به حمايت از خودروسازها پرداختند.

اسديان گفت: سازمان بازرسي اعالم كرد كه شوراي 
رقابت، توليد و عرضه خودرو را انحصاري تش��خيص 
داده است يا اين شورا بايد از نظر قبلي خود عدول كند 
و خ��ودرو را از انحصاري بودن خارج كند يا اگر بر نظر 
خود باقي اس��ت، وظيفه دارد با تنظيم دستورالعمل 
قيمت گذاري، مانع افزايش بي رويه قيمت خودرو شود 

اما تاكنون اقدامي انجام نشده است.

عرضه خودرو در بورس كاال بهترين 
راهكار براي حذف رانت ها است

ايرنا| حامد سلطاني نژاد در نشست اقتصادي تبيين 
مزاياي عرضه خودرو در بورس كاال در محل دانش��كده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي افزود: خودرو يك كاالي 
مصرفي است و ش��ايد قيمت گذاري آن به شيوه عرضه 
در بورس كاال در س��اير كشورها سابقه نداشته باشد، اما 
آنچه تاكنون به ذهن سياست گذاران كشور رسيده آن 
را شيوه كارآمدتري ارزيابي كرده است. وي بيان داشت: 
اگر قيمت گذاري ها نادرست باشد، سياست گذاري ها نيز 
نادرست خواهد بود و عالمت هاي صحيحي به اقتصاد 
نمي دهد. سلطاني نژاد خاطرنشان كرد: مطابق اجماع 
انجام شده بين مسووالن و كارشناسان امر، عرضه خودرو 
در بورس كاال بهترين راهكار براي حذف رانت هاي موجود 
در اين بازار است و اين سازمان با ماموريت حذف رانت وارد 
اين عرصه شد. وي، ارزش معامالت بورس كاال از ابتداي 
امسال تاكنون را بيش از 700 هزار ميليارد تومان عنوان 
كرد كه ركورد س��ال 1400 را پشت سر گذاشته است و 
گفت: اين رقم تا پايان سال به يك ميليون ميليارد تومان 
خواهيم رسيد كه ركورد بي سابقه اي خواهد بود؛ اين در 
حالي است كه حجم معامالت در بورس كاال 70 درصد 
رشد داشته است. مديرعامل بورس كاال يادآور شد: اكنون 
فقط سه درصد بازار خودرو در بورس كاال حضور دارد و 
معامله مي شود و بخش اعظم آن در خارج از بورس است. 
وي گفت: ارزش بازار خودرو 19 هزار و 600 ميليارد تومان 
است كه شامل همه خودروهايي كه در بازار وجود دارد 
نيست و خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري شوراي 
رقابت و غيره بودند هنوز وارد بورس نشده اند. سلطاني نژاد 
بيان داشت: تاكنون بيش از 34 هزار دستگاه خودرو به 
ارزش 19 هزار و 500 ميليون تومان در بورس كاال عرضه 
شده و جلوي 10 هزار و 400 ميليارد تومان رانت گرفته 
شده است. در اين ميان سود خريدار نهايي چهار هزار و 
400 ميليارد تومان بوده و دولت نيز توانس��ته با كسب 
ماليات به درآمدهاي خود برس��د. وي تصريح كرد: اين 
اعداد ش��فاف بوده و گوياي همه چيز است و خود نشان 
مي دهد مخالفان عرضه خ��ودرو در بورس به دنبال چه 
 EPS :هس��تند. مديرعامل بورس كاال خاطرنشان كرد
سهام گروه صنعتي ايران خودرو با خودروهايي كه تاكنون 
و در همين مدت در بورس كاال فروخته 14 تومان افزايش 
يافته است. س��لطاني نژاد گفت: هر محصولي كه وارد 
بورس كاال مي شود در ابتدا با تالطماتي مواجه مي شود 
كه در اين ميان هم زمان به نوس��انات ارزي هم برخورد 
كرديم و اگر رشد قيمتي در بازار شاهد بوديم به واسطه 

اين نوسانات بوده است.

عرضه اوليه سهام
شركت سيمان اردستان

بورس تهران| روز چهارشنبه 28 دي ماه، 15 درصد 
از سهام شركت سيمان اردستان به شيوه ثبت سفارش، 
جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد. حداكثر سهميه هر 
كد حقيقي و حقوقي 200 سهم و قيمت مبنا 909 تومان 
خواهد بود. همچنين كف قيمت عرضه 818 و سقف آن 
1000 تومان است. بنابراين حداكثر نقدينگي الزم براي 
شركت در اين عرضه اوليه 200 هزار تومان خواهد بود.

به اطالع كليه فعاالن محترم بازار س��رمايه مي رساند؛ 
در روز چهارش��نبه م��ورخ 28 /10 /1401، تع��داد 
170.250.000 س��هم مع��ادل 15 درصد از س��هام 
شركت سيمان اردس��تان به  عنوان پانصد و هشتاد و 
هشتمين شركت پذيرفته  ش��ده در بخش »سيمان، 
آهك و گچ«، طبقه »توليد سيمان، آهك و گچ« با كد 
صنعت »5394«، در فهرس��ت نرخ هاي بازار دوم و در 
نماد معامالتي » اردستان«  به شيوه ثبت سفارش جهت 

كشف قيمت عرضه خواهد شد.

محروميت سرمايه گذاران 
غيرمستقيم از خريد سكه بورسي

تجارت نيوز| بانك مركزي از روز شنبه اقدام به فروش 
ربع س��كه در بورس كاال كرده است و بررسي ها نشان 
مي دهد كه تا به امروز استقبال چندان خوبي از اين سكه 
نشده است. هفته گذشته بود كه بانك مركزي اعالم كرد 
از روز شنبه اين هفته به مدت سه روز كاري عرضه ربع 
س��كه در بورس كاال انجام مي شود. در اولين روز عرضه 
گواهي سپرده ربع س��كه طال در بورس كاال، 744 كد 
حقيقي موفق به خريد 2800 قطعه ربع س��كه طال به 
قيمت 7 ميليون و 200 هزار تومان ش��دند. تعداد ربع  
سكه هاي عرضه شده در بورس 500 هزار قطعه است و 
احتماال عرضه آن چند روزي تمديد شود. نكته اساسي 
اينجاست كه مصطفي قمري وفا، روابط عمومي بانك 
مرك��زي اعالم كرده كه علت عرضه س��كه »به منظور 
از بين بردن حباب س��كه و تعديل انتظ��ارات تورمي 
غيرواقع��ي ادامه مي يابد.« اين در حالي اس��ت كه ربع 
سكه حبابي ترين كاالي بازار فلزات گرانبهاست و حباب 
آن در حدود 35 تا 43 درصد اس��ت؛ يعني خريدار با در 
نظر گرفتن پايين ترين قيمت نيز سود چنداني نخواهد 
داش��ت. با وجود اين موضوع همه افراد حق خريد سكه 
از بورس كاال را ندارند و تنها كدهاي حقيقي مي توانند 
به طور مستقيم از بورس كاال سكه بخرند. براي نمونه اگر 
فردي به طور غيرمستقيم در صندوق هاي سبدگرداني 
سرمايه گذاري كرده باشد اكنون نمي تواند در اين عرضه 
درخواس��ت خريد دهد؛ چرا كه از نظر سازمان بورس 
سرمايه گذار غيرمستقيم همان سرمايه گذار حقوقي 
است! كمي عجيب اس��ت كه سازمان بورس مردم را به 
سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس دعوت مي كند و 
پس از آن در عمل به گونه  اي قانون تصويب مي كند كه 
سرمايه گذار غيرمستقيم در بسياري از عرضه ها شركت  
نداشته باش��د. اگر س��ازمان بورس و مسووالن دولتي 
كشور مردم را به سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس 
دعوت مي كنند بايد از آن حمايت كنند و اجراي هرگونه 
محدوديت يا ممنوعيت باعث فرار سرمايه هاي مردم از 
بورس مي شود. روز گذشته نيز فردين آقابزرگي در توييتر 
خود به اين موضوع اش��اره كرد و نوشت: » محروميت 
غيرمنصفانه  كدهاي PRX اشخاص حقيقي براي خريد 
ربع س��كه در بورس، نقض صريح ماده 2 و بند 11 ماده 
7 قانون بازار اوراق بهادار است. شكايت از سازمان بورس 
نزد خود سازمان بورس نيز مسلما جواب نمي دهد!« اين 
كارشناس بازار سرمايه در همين باره گفت: »قانون اوراق 
بهادار مي گويد كه هدف بازاري منصفانه، كارا و شفاف 
است. بند 11 ماده 7 قانون اوراق بهادار نيز همين موضوع 
را تاييد مي كند كه س��ازمان ب��ورس بايد راهكارهايي 
داشته باشد تا عدالت و انصاف رعايت شود.« وي اظهار 
كرد: »از حدود 4 سال پيش كه حوادث موجب تعطيلي 
بازار آتي سكه شد، يك تصميم غيركارشناسي و فوري 
گذاشتند كه اشخاص حقوقي نمي توانند سكه بخرند. از 
آن زمان كدهاي سبدهاي اختصاصي و كدهاي PRX را 
براي برخي از معامالت ممنوع كردند و گفتند حقوقي 
است. در صورتي كه اين افراد حقيقي سرمايه خود را به 
صورت غيرمستقيم در بورس سرمايه گذاري كرده اند.« 
اين كارشناس بازارهاي مالي توضيح داد: »براي نمونه 
مثال مشتري PRX حدود 300 ميليون تومان نقدينگي 
در س��بد خود داشته يا مش��تري 700 ميليون تومان 
نقدينگي داش��ته و به علت محدوديت در خريد سكه و 
امثال اين موارد س��رمايه خود را از صندوق خارج كرده 
است.« آقابزرگي گفت: »در حقيقت اين رويه مشخص 
نيست؛ ش��خص حقيقي نقدينگي خود را به صندوق 
براي مديريت دارايي س��پرده و به واسطه اين مديريت 
صندوق حقوقي شناخته مي شود و برايش محدوديت و 
محروميت ايجاد مي كنند كه اين رويه منطقي نيست و 

موجب خروج سرمايه مي شود.«

دنا پالس 1۶0 ميليون ارزان تر 
از بازار به فروش رفت

تس�نيم| دنا پالس در معامالت ديروز بورس 380 
ميليون تومان معامله ش��د و قيمت تمام ش��ده اين 
محصول براي خري��داران حدود 440 ميليون تومان 
اس��ت كه 160 ميليون تومان سود عايد آنها مي كند. 
ديروز 10 هزار دس��تگاه خودروي دنا پالس دس��تي 
س��فيد با قيمت 189 ميليون و 500 ه��زار تومان از 
طرف ايران خودرو عرضه شد كه 16 هزار و 976 تقاضا 
براي آن در سيس��تم به ثبت رسيد. در نتيجه رقابت 
خريداران قيمت ميانگين با حدود 101 درصد رشد 
نس��بت به قيمت پايه، به 380 ميلي��ون و 809 هزار 
تومان رسيد. با احتس��اب ساير هزينه ها قيمت تمام 
شده اين محصول براي خريداران در بورس كاال حدود 
440 ميليون تومان اس��ت. قيمت اين خودرو در بازار 
آزاد باالتر از 600 ميليون تومان است و خريداران دنا 
پالس دستي در بورس كاال حداقل 160 ميليون تومان 

از اين خريد سود كردند.

»تعادل«گزارشميدهد

زمستان سخت پتروشيمي ها از راه رسيد؟

التاري ملي خودرو بايد تمام شود!
ميزگ��رد تخصصي »تبيين و بررس��ي اث��رات عرضه 
خودرو در بورس كاال«، با هدف بررسي وجوه و جوانب 
عرضه خ��ودرو در بورس، با حضور وزير اقتصاد، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مديرعامل بورس كاالي 
ايران، مديران عامل ايران خودرو، سايپا و بهمن موتور و 
همچنين اساتيد اقتصادي به ميزباني دانشكده اقتصاد 
دانش��گاه عالمه طباطبايي برگزار ش��د. سيد احسان 
خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در ابتداي ميزگرد 
تخصصي »تبيين و بررسي اثرات عرضه خودرو در بورس 
كاال« اظهار داشت: نبايد به مصرف كننده اجحاف شود، 
و نبايد به خاطر مصرف كننده، با اعمال سياست هاي 
دستوري چشم انداز توليد را تيره و تار كرد. براي به ثمر 
نشس��تن و انگيزه دادن به توليدكننده غير از سياست 
تحري��ك تقاضا، نيازمند اين هس��تيم كه در س��مت 
عرضه به نحوي عمل كنيم كه چش��م انداز سودآوري 
براي توليدكننده مبتني بر بهبود كيفيت مثبت باشد 
و توليدكنن��ده انگيزه اين را داش��ته باش��د كه با تمام 
ظرفيت كار كند. وي افزود: در سال توليد، دانش بنيان 
و اش��تغال آفرين، توليد كمتر از ظرفيت هاي موجود، 
محصول سياست هاي كالن و نادرست است و در همين 
راستا براي رشد توليد و اشتغال بايد سياست هاي صحيح 
اتخاذ شود. دسترسي منصفانه و قيمت گذاري منصفانه 
براي مردم و مصرف كننده و توليدكننده از ضرورت هاي 
تحقق اين مهم هست. نبايد به مصرف كننده اجحاف 
شود و همزمان نبايد به خاطر مصرف كننده، با اعمال 
سياست هاي دستوري چشم انداز توليد را تيره و تار كرد.

    به روش هاي اشتباه گذشته عرضه خودرو 
رجوع نكنيم

وزير اقتصاد تصريح كرد: رويكرد دولت سيزدهم محدود 
كردن ويژه خواري، توس��عه دسترس��ي م��ردم و بهبود 
چشم انداز توليد و توليدكننده به صورت همزمان است. 
سياس��ت گذار به دنبال انتخاب بهينه است و هزينه هاي 
احتمالي آن را هم مي پذيرد. اگر سازوكارهاي كم هزينه و 
پر منفعت تر از سازوكارهايي كه سال هاي قبل آزموده ايم 

وجود دارد، ما استقبال مي كنيم و پذيراي آن هستيم.
خاندوزي ادامه داد: در موضوع عرضه خودرو در بورس كاال، 
منتقدين راهكار بديل پيشنهاد كنند نه اينكه به روش هاي 
اشتباه گذشته رجوع كنيم. تحليل هاي دقيق را جايگزين 
تحليل هاي غلط و سطحي كنيم و به اتكاي آن تصميمات 

صحيح بگيريم.

    زيان 1۵0 هزار ميليارد توماني
دو خودروساز بزرگ قابل ادامه نبود

مجيد عش��قي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در بخش��ي از صحبت هاي خود در اين ميزگرد، ضمن 

تشكر از تمام حمايت ها و نظرات مقام محترم وزارت در 
موضوع عرضه خ��ودرو در بورس كاال گفت: اميدواريم 
بتوانيم اين چالش و معضلي كه سال هاست گريبانگير 
مردم و توليد كننده اس��ت را حل كنيم و اين صنعت را 
توسعه دهيم. صنعت خودرو حدود 4 درصد ارزش بازار 
را در دست دارد اما 20 درصد ارزش معامالت را به خود 
اختصاص داده و اين نشان از عالقه مندي سرمايه گذاران 
به اين صنعت است. وي افزود: اين صنعت شبيه بيماري 
اس��ت كه عارضه هاي مختلفي دارد. از قيمت گذاري 
دستوري، تا مقياس توليد، چالش هاي مالي، مديريت و 
مالكيت دولتي و ضعف هاي مديريت اجرايي اين صنعت 
را طي ساليان متمادي ضعيف كرده است. انباشت زيان 
150 هزار ميليارد توماني يقين��ا قابل ادامه نبود و اين 
صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتما با يك توقف تلخ 
مواجه مي شد. ادامه وضع قبل قطعا امكان پذير نبوده و 
نيست. با نيش و كنايه دستگاه ها به يكديگر اين صنعت 
اصالح نمي شود بلكه بايد با برنامه ريزي به فكر اصالح آن 
بود. رييس سازمان بورس در ميزگرد تخصصي بررسي 
عرضه خودرو در بورس كاال اظهار كرد: ديروز يك التاري 
ملي رخ داد؛ از جمعيت 85 ميليوني كشور، حدود 72 
ميليون نفر نتوانستند در قرعه كشي شركت كنند. از 
13 ميليون نفري كه مي توانستند شركت كنند بيش 
از 9 ميليون نفر در يك التاري بي هدف شركت كردند! 
9 ميليون نفر براي 20 هزار خودرو! عش��قي بيان كرد: 
اگر فرآيند عرضه خودرو چند ماه ديگر ادامه يابد البته 
به شرط افزايش عرضه ها و نظم پيدا كردن آن صورت 
بگيرد، خود سازوكار بازار پاسخ همه انتقادات رو مي دهد 
اگر كسي از قيمت هاي پايه در برخي خودرو ها دفاعي 
دارد، ما مي شنويم. قيمت هاي پايه در برخي خودرو ها 
صحيح نيس��ت و همين امر باعث افزاي��ش رقابت ها 

مي شود. ميانگين متعارف رقابت بايد 5 درصد باشد.

    قطعا روش قرعه كشي
محكوم به شكست است

رييس سازمان بورس در ادامه اين ميزگرد اظهار داشت: 
در يك سال گذشته تصميم به واگذاري دو خودروساز 
گرفتيم؛ اما با اين س��اختار مالي و با اين چشم انداز چه 
كس��ي در اين صنعت س��رمايه گذاري مي كند؟ ما در 
سازمان بورس با همكاري خوب وزارت اقتصاد، صمت، 
خودروسازان و بورس كاال، روند ورود خودرو به بورس 
كاال را شروع كرديم. وي گفت: معموال هر كااليي كه يك 
بازار سنتي داشته وقتي وارد بورس كاال مي شود، دچار 
فراز و فرودي مي شود كه بارها تجربه كرديم. در خصوص 
سيمان و ماجراي قطعي برق همه به خاطر دارند كه چه 
فشارهايي وارد شد، اما در يك سال گذشته با كمترين 
نوسان قيمت سيمان در بورس كاال عرضه شده و ثبات 
به بازار آمد. خودرو نيز به شرط عرضه منظم و پرحجم 

پاسخ مشتريان را خواهد داد.

    دالالن در چند سال گذشته، ۳۵0 همت 
سود كرده اند!

مهدي خطيبي مديرعامل ايران خودرو گفت: بيش از 350 
هزارميلياردتومان در سه سال گذشته از جيب خودروساز، 
سهامداران و مردم خارج شده و به جيب سودجويان وارد 
شده است. مي گويند بازار خودرو انحصاري است پس بايد 
قيمت گذاري شود! 38 درصد بازار در اختيار شركت هاي 
غير از ايران خودرو و سايپاست؛ واردات خودرو هم صورت 
گرفته، پس اساسا چه انحصاري وجود دارد؟ با شاخص هاي 

اقتصادي محاسبه كنيد آيا واقعا ما در انحصار هستيم؟

    طبق قانون، ضرر توليدكننده به خاطر اعمال 
قيمت گذاري دستوري بايد جبران شود!

مديرعامل ايران خودرو ادامه داد: تا زماني كه ما مكلف 

به فروش زير قيمت تمام شده ميشويم، بايد هم شاهد 
رقابت ميليوني در التاري ملي باشيم. در ماده 90 اصل 44 
تكليف شده اگر سياست قيمت گذاري دستوري اعمال 
شود، بايد زيان توليدكننده محاسبه و پرداخت شود! 
اعتقاد راسخ دارم هيچ راه حلي در شرايط فعلي بهتر از 
بورس كاال وجود ندارد. در بورس كاال هم دولت به درآمد 
مالياتي اش مي رسد، هم مردم ارزان تر خريد مي كنند و 
هم حقوق سهامداران رعايت مي شود؛ من نمي دانم چه 
كسي با چه انگيزه اي مخالف عرضه در بورس كاالست!

    علت برخي مخالفت ها با عرضه خودرو
در بورس كاال مشخص است!

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال در بخشي از 
صحبت هاي خود در اين ميزگرد بيان داشت: با همين 
سه درصد فروش ايران خودرو در بورس كاال، 14 تومان 
EPS آن افزايش پيدا كرده است. اين پول قبال كجا بود؟ 
در جيب دالالن خودرو مي رفت. بورس كاال مانند زمين 
مسابقه اي است كه اجازه مي دهد فعاالن مختلف در آن 
رقابت كنند و خودش نقشي در قيمت گذاري ندارد. وي 
ادامه داد: حدود 34 هزار دستگاه در بورس كاال فروخته 
شده كه عايدي آن حدود 19 هزار و 600 ميليارد تومان 
بوده است و متناسب با اين مقدار عرضه، بالغ بر 10 هزار و 
400 ميليارد تومان از رانت جلوگيري شده است. فروش 
خودرو در بورس كاال حدود 4 هزار ميليارد تومان به نفع 
خريداران بوده اس��ت. دولت از اين فروش حدود 540 
ميليارد تومان كسب ماليات كرده است و اعداد گوياست 
كه باالگرفتن مخالفت با حذف اين رانت به چه علت است.

    چرا ماده ۹0 اصل 44 مبني بر جبران 
خسارت توليدكنندگان ناشي از 

قيمت گذاري دستوري اجرا نمي شود؟
جمشيد ايماني، رييس هيات مديره بهمن خودرو تصريح 
كرد: حتي سازمان حمايت در خصوص قيمت گذاري به 
قانوني استناد مي كند كه صرفا مربوط به كاالهاي اساسي 
است. در حال حاضر قيمت اصال دست خودروساز نيست؛ 
چ��را كه به صورت تكليفي، هفتاد درصد عرضه به جواني 
جمعيت و نوسازي اختصاص پيدا كرده. از پول سهامدار به 
افراد خاصي داده مي شود اين واقعا شرعي است؟ پيشنهاد 
من اين است كه اين دو قانون تكليفي، شش ماه تا يك سال 
تعليق ش��ود تا بازار با عرضه صد در صدي به تعادل برسد. 
وي گفت: با وجود قيمت گذاري دس��توري نه تنها امكان 
سرمايه گذاري از بين رفت، بلكه امكان نوسازي و بازسازي 
نيز وجود نداش��ت. 11 س��ال قيمت گذاري دس��توري 
تداوم ياف��ت و اگر اين رويه ادامه  مي يافت، باعث تعطيلي 
خودروسازها مي ش��د. زيان هاي به بار آمده باعث شده تا 

تامين همين ميزان توليد فعلي نيز با مشكل مواجه بشود.



گروه راه و شهرسازي| 
»ماليات از خانه هاي خالي مش��كل مس��كن را حل 
نمي كند.« اين جمله اي است كه ديروز يكي از اعضاي 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته 
اس��ت. اين نظريه اما پيش��ين از اين از سوي برخي از 
كارشناس��ان و رسانه ها و از جمله روزنامه »تعادل« با 
توجه به ش��رايط تورم زده اقتصاد ايران و اينكه علت 
اصلي و كليدي جهش هاي قيمتي مس��كن در تورم 
ريشه دارد نه در داللي، مطرح شده بود. در عين حال 
حاجي دليگاني، و برخي از اعضاي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات همچنين از مشكالت متعدد اجراي 
قانون ماليات از خانه هاي خالي سخن گفته اند. سخناني 
شبيه اظهارات كارشناسان و رس��انه ها در سال هاي 
گذشته! اينكه پاشنه آشيل ماليات از خانه هاي خالي 
در شناس��ايي اين دسته از خانه ها اس��ت. در چنين 
ش��رايطي است كه خبر آمده، س��ازمان امور مالياتي 
پيش��نهاد تازه اي را براي شناس��ايي خانه هاي خالي 
به بهارس��تان ارايه كرده و مجلسيان نيز بررسي اين 
پيشنهاد را در دستور كار خود قرار داده اند. شناسايي 
خانه ه��اي خالي از روي قب��وض آب، برق و گاز. اين 
روش با توجه به اينكه داده ه��ا و فرآيندهاي صدور 
قبوض همگي الكترونيكي ش��ده و به راحتي امكان 
شناس��ايي كم مصرف ترين خانه ها ممكن است، به 
نظر قابل قبول مي رسد. اما همانطور كه پيش از اين 
گفته شد، شناسايي خانه هاي خالي و دريافت ماليات 
از آنها نيز منجر به بهبود شرايط بازار مسكن نمي شود. 
چه آنكه نرخ اين ماليات در برابر جهش هاي تورمي 
اندك اس��ت و از بازدارندگي الزم برخوردار نيست و 
در نتيجه مال��كان امالك خود را به بازار معامالتي يا 
اجاره عرضه نخواهند كرد. از س��وي ديگر، به گفته 
مسووالن دولتي، حدود 80 درصد از خانه هاي خالي 
تحت مالكيت اشخاص حقوقي و نهادها است و اين در 
حالي است كه وجود چنين خانه هايي در صورت هاي 
مالي شركت هاي دولتي كاركردي ارزنده تر از ميزان 
ماليات بسته شده بر آن دارد و از اين رو، اين اشخاص 

تمايلي به واگذاري يا عرضه امالك خود ندارند. 

    دولت به فكر راه هاي ديگر باشد
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات درخصوص ماليات خانه هاي خالي 
در بودجه ۱۴0۲ به مهر گفت: قانون ماليات س��تاني 
مش��كالتي دارد كه باي��د آنها برطرف ش��ود رييس 
سازمان مالياتي درخصوص نحوه دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي پيشنهاداتي داده است كه قرار است 
مجلس درخصوص آن به اجماع برسد. وي پيشنهاد 
رييس سازمان امور مالياتي را به مهر گفت: تشخيص 
خانه هاي خالي از طريق قبوض آب و برق و گاز صورت 
گيرد چرا كه از طريق ديتا مشكالت زيادي به وجود 
آمده اس��ت كه به نظر اين پيشنهاد در مجلس قابل 
بررسي است اما مشكل مسكن با ماليات از خانه هاي 
خالي حل نخواهد ش��د. اين عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات حل مشكل مس��كن را گفت: 
مشكل مسكن با عرضه مسكن حل مي شود چرا كه 
8 تا ۹ سال است كه به مشكل مسكن رسيدگي نشده 
است با توجه به اينكه ساخت مسكن با شرايط موجود 
در كما رفته است بايد به جاي ماليات خانه هاي خالي 
به فكر اين باشيم كه ساخت و ساز در نهضت ملي را 
افزايش دهيم تا مشكالت برطرف شود تاكيد مجلس 

ماليات ستاني نيست براي حل مشكل مسكن.

    داده هاي اشتباه
براي دريافت ماليات بر خانه هاي خالي

سيد محمدرضا ميرتاج الديني، عضو كميسيون تلفيق 

بودجه در خصوص بودج��ه ۱۴0۲ بخش ماليات نيز 
گفت: ماليات خانه هاي خالي در سال گذشته محقق 
نش��ده است و اين امر باعث شده تا اين بخش مالياتي 

عودت داده شود تا قيمت ها اصالح شود.
وي بيان كرد: دريافت ماليات از اشخاص حقوقي سخت 
و دشوار است و اينكه تاكنون فرارهاي مالياتي همه از 
سوي اشخاص حقوقي صورت گرفته است با توجه به 
صحبت هاي وزير اقتصاد و رييس سازمان امور مالياتي 
در روزهاي گذشته گفته ش��د ماليات براساس تورم 
و رشد اقتصادي نبوده اس��ت و ماليات افراد براساس 
درستي نبوده اس��ت. فارغ از اينكه در بودجه ۱۴0۱ 
نيز ماليات پيش بيني شده بوده اما تحقق نيافته است 
و در بودجه ۱۴0۲ نيز ماليات بيش از س��ال گذشته 
اعالم شده اس��ت و دولت بايد راه و روش شناسايي و 
ماليات ستاني را مشخص كنند. ميرتاج الديني به مهر 
گفت: سال گذشته ۵00 هزار خانه خالي معرفي شد 
كه نيمي از اين خانه هاي خالي س��اكن داشته است و 
در اصل خالي نبوده و اين ديتاهاي اشتباه باعث شده 
تا ماليات ستاني خانه هاي خالي با اشتباه زيادي رو به 
رو شود بنابراين دولت و وزير اقتصاد بايد توضيح دهد 

كه قرار است خانه هاي خالي چگونه مشخص شود.

    تور سوراخ ماليات از خانه هاي خالي
به گ��زارش »تع��ادل« آخرين آمار انتش��ار يافته از 
وضعيت اجراي مالي��ات از خانه هاي خالي حاكي از 
ناكامي اجراي اين قانون است. به گونه اي كه تاكنون 
آبان ماه س��ال جاري، ۴۹ هزار ۱7 مالك واحدهاي 
مس��كوني با مراجعه به س��امانه اطالعاتي امالك و 
اس��كان كش��ور، در مهلت مقرر اطالعات سكونت و 
مالكيت خود را ثبت كردند. همچنين ۵0 هزار ۲۹7 
مالك با مراجعه به سامانه مذكور، اطالعات رد مالكيت 
را تكميل يا از گزينه ثبت انتقال استفاده  كردند و به 
معناي ديگر واحد مسكوني خالي خود را اجاره يا به 
فروش رساندند. بر اين مبنا مي توان نتيجه گرفت با 
اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي مجموعا ۱00 
هزار واحد مسكوني تعيين تكليف شده اند كه بخشي 
از اين واحدها جزو خانه هاي خالي بوده و در راستاي 

اجراي قانون داراي سكنه شده است.

    تعداد خانه خالي در كشور؟
برآوردهاي��ي از تع��داد خانه هاي خال��ي طي ماه هاي 
گذشته صورت گرفته اس��ت. از جمله، پروانه اصالني، 
مديركل دفتر اقتصاد مسكن در ۲۹ خرداد سال جاري در 
يك برنامه تلويزيوني با يادآوري اينكه بر اساس داده هاي 
مركز آمار ايران در سال ۹۵ در مناطق شهري ۲ ميليون 
و ۱۲3 هزار و در مناطق روستايي ۴63 هزار خانه خالي 
وجود داشته است، اظهار كرد: بعد از سال ۹۵ پروانه هاي 
صادره ساختماني و واحدهاي تكميل شده تقريبا ۵0 
درصد و بيشتر كاهش يافته است. از سوي ديگر به دليل 
افزايش مسكن، تعداد خانه هاي خالي در كشور )مناطق 
شهري( كاهش يافته است. وي با بيان اينكه در سامانه 
راه اندازي ش��ده از س��وي وزارت راه و شهرسازي يك 
ميليون و 300 هزار واحد مشكوك به خالي بودن وجود 
دارد، اضافه كرد: اطالعات خانه هاي خالي را از ۱۵ پايگاه 
داده احص��ا و آن را تبادل كرده ايم كه عموما مخدوش 
بوده است. به  عنوان مثال 80 درصد كد ملي مربوط به 

اطالعات حساب هاي بانكي غلط بوده است.

    چند خانه خالي شناسايي شد؟
به گزارش »تعادل«، وزارت راه و شهرسازي در دي ماه 
سال گذشته ۵70 هزار خانه خالي از سكنه شناسايي 
و به س��ازمان امور مالياتي معرفي كرد. ۹0 هزار مالك 
پس از دريافت پيامك مالياتي نس��بت به شناسايي و 
مشمول شدن به اين ماليات اعتراض و در نهايت اين افراد 
اطالعات خود را در سامانه ثبت كردند و پس از آن، آمار 
خانه هاي خالي از سكنه تا بيش از ۴00 هزار واحد رسيد 
و كاهش پيدا كرد. اما طي تير و مرداد س��ال جاري، با 
ادامه شناسايي خانه هاي خالي ۱۲0 هزار واحد ديگر به 
مجموع خانه هاي خالي اضافه شد و دوباره آمار خانه هاي 
خالي كه به سازمان امور مالياتي معرفي شد به بيش از 
۵60 هزار واحد رسيد و بر اين اساس، براي تمام مالكان 
اين واحدها اظهارنامه مالياتي ارس��ال شد و از شهريور 
ماه سال ۱۴0۱ اجراييه صادر خواهد شد. سازمان امور 
مالياتي براي ۵۱۵ هزار واحد خالي اطالعيه اي مربوط 
ب��ه آخرين مهلت براي اعتراض ص��ادر كرد كه تا دهم 
شهريورماه سال جاري فرصت اعتراض داشتند و پس 
از آن اخذ ماليات از مالك اين واحدها اجرايي مي شود. 

    انتقادها به قانون
به باور اغلب كارشناس��ان قانون ماليات از خانه هاي 
خالي با توجه به اعمال معافيت مالياتي تا ۴ ملك، قانون 
ناقصي است و از همين رو، حتي با موفقيت در شناسايي 
تمام خانه هاي خالي، نمي تواند منجر به هزينه تراشي 
ب��راي محتكران و در نهايت عرض��ه واحدهاي خالي 
به بازار مس��كن ش��ود. در عين حال، همچنان شيوه 
شناسايي و اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني متعلق 
به نهادها و بانك ها نامشخص اس��ت، مساله اي كه با 
توجه به ابعاد گسترده آن، سويه ديگري از نقص قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي را آشكار مي كند. در همين 
رابطه، به باور محمدرضا يزدي زاده عضو سابق شوراي 
راهبردي نظام مالياتي كشور، نماينده هاي مجلس بر 
اساس منافع شخصي خودشان قوانين را طوري بي اثر 
مي كنند كه با وضعيت خودش��ان همخواني داشته 
باشد. حتي اگر برگرديم به قانون سال ۴6، ماليات ها 
از قوانين كنوني ما پيشرفته تر است و در هر اصالحي 
كه انجام داديم بخش��ي از قانون را خراب كرديم. اين 
اصالحات ناهماهنگي در مواد ايجاد كرده و پيوستگي 

سيستمي مواد قانوني را به هم زده است. 

    فرمول محاسبه ماليات خانه هاي خالي
بر اس��اس اين گزارش، نرخ ماليات خانه هاي خالي به 
اس��تناد به ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
مطابق با ارزش اجاره ماهيانه واحد مس��كوني خالي و 
سپس كسر ۲۵ درصد استهالك ساالنه ساختمان از رقم 
به دست آمده، براي محاسبه ماليات اشخاص حقيقي در 
۱۵ و حقوقي در ۲۵ درصد ضرب مي شود. سپس اين رقم 
در تعداد ماه هاي خالي مانده ضرب مي شود. بر اساس 
ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، در سال اول 
خالي بودن، رقم به دست آمده در 6 در سال دوم در ۱۲ و 
در سال سوم به بعد در ۱8 ضرب مي شود؛ حال اگر مالك 
اين واحد مسكوني خالي بيش از ۵ واحد مسكوني خالي 
داشته باشد، عدد به دست آمده در ۲ ضرب مي شود. بر 
اساس قانون، هرواحدي كه بيش از ۱۲0 روز بدون سكنه 
باشد، خانه خالي شناخته مي شود. متصدي شناسايي 
بودن خانه هاي خالي، وزارت راه و شهرسازي و بر اساس 

سامانه ملي امالك و اسكان كشور است.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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تهراني ها ۲۳۰۰ تصادف
در يك روز ثبت كردند!

رييس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ از ثبت ۲300 
فقره تصادف در روز يكشنبه در پايتخت خبر داد. سرهنگ 
احسان مومني، رييس اداره تصادفات پليس راهور تهران 
بزرگ در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به آمار تصادفات روز 
يكشنبه در تهران اظهار كرد: در روز گذشته ۲ هزار و 300 
فقره تصادف به سامانه ۱۱0 اعالم شده است. رييس اداره 
تصادفات پليس راهور تهران بزرگ بيان كرد: در مقايسه 
با روزهاي عادي بايد اعالم كنم كه روز گذشته 600 فقره 

تصادف بيشتر از روزهاي عادي در تهران ثبت شده است.

راه آهن ۱۰درصد كنسلي
بليت سفر را لغو كند

در حالي مسووالن كشوري با توجه به وضعيت آب و هوا 
به مردم توصيه مي كنند از انجام سفر خودداري كنند 
كه مردم در همراهي با اين توصيه ها مجبور به پرداخت 
جريمه ۱0درصدي لغو س��فر مي ش��وند. ب��ه گزارش 
تسنيم، طي روزهاي اخير مسافران حمل ونقل عمومي 
به خصوص در حمل ونقل ريلي به واسطه بارش برف و 
برودت ش��ديد هوا بعضًا تا ۱0 ساعت در مسير مشهد-

تهران و بالعكس گرفتار ش��دند. اين گرفتاري در حالي 
بوده كه سازمان هواشناسي هشدارهاي الزم در خصوص 
بارش هاي سنگين هوا و ماندگاري توده هواي سرد در 
كشور را در سطح زرد و نارنجي صادر كرده بودند.با وجود 
اين هشدارها، اما قطارهاي مسافري بر اساس زمان درج 
شده در بليت )در برخي موارد با تاخير نيم ساعته( حركت 
خود را آغاز كردند. توقف هاي بعضًا ۱0 ساعته به دليل 
برودت شديد هوا در كنار عدم پيش بيني الزم از سوي 
شركت هاي حمل ونقل ريلي مشكالت عديده اي را براي 
مسافران به وجود آورد. لينك خبر تعدادي از اين مصائب 
در ادامه مي آيد. در اين شرايط برخي مسووالن كشوري 
به مردم توصيه مي كنند از انجام سفر در شرايط كنوني 
آب و هوا خودداري كنند. م��ردم نيز در همراهي با اين 
خواسته، اقدام به لغو سفرهاي خود در بخش حمل ونقل 
عمومي كرده اند. با توجه به تجربه سخت مسافران شبكه 
سراسري راه آهن طي روزهاي گذشته كه تا ۱0 ساعت نيز 
در سرماي شديد داخل قطارها حبس شدند، بسياري از 
مردم به  دنبال كنسل كردن سفر و بليت سفرهاي ريلي 
هستند. بر اساس مقررات اس��ترداد بليت قطار بايد تا 
ساعت ۱۲ روز قبل از حركت، ۹0 درصد كل بهاي بليت، 
تا 3 س��اعت مانده به حركت قطار، 70 درصد كل بهاي 
بليت و تا لحظه حركت قطار، ۵0 درصد كل بهاي بليت 

به مسافر پرداخت شود. 

 رويكرد متفاوت امريكا 
در برجام

 خاطر فش��ار ايرانيان مقيم كش��ورهاي اروپايي دنبال 
مي شود. براي آگاهي از مواضع دقيق اروپاييان بايد تا روز 
پنجشنبه صبر كنيم تا مشخص شود چه برنامه اي قرار 
است در دستور كار قرار بگيرد. ايران ابتدا بايد ناآرامي هاي 
داخلي اش را پشت سر بگذارد، سپس تالش كند بهانه 
را از دست طرف هاي مقابل بگيرد. برخي تصميمات در 
داخل مي تواند با مورد توجه قرار دادن منافع كالن كشور 
اتخاذ ش��ود. دستگاه ديپلماس��ي ايران در اين شرايط 
كار دش��واري در برابر دارد. وزارت امور خارجه ابتدا بايد 
هيات هايي به سمت كشورهاي اروپايي اعزام كند. در 
اين ديدارها بايد روند كلي ارتباطات تقويت شود. اعزام 
هيات هاي ديپلماسي به فرانسه، آلمان و... بايد اولويت 
باشد. اين هيات ها مي توانند مشكالت ميان دو طرف را از 
طريق گفت وگو كاهش بدهند و چشم انداز اميدبخشي 
براي آينده ارايه كنند. پيشنهاد مي كنم تا زمان دستيابي 
به اهداف كلي كشور، اجراي برخي احكام متوقف شود 
تا بهانه از دست كشورهاي غربي خارج شود. اين احكام 
باعث مي شود تا طيف هاي برانداز خارجي بهانه به دست 
بياورند تا از طريق آن مقامات اروپايي را تحت فشار قرار 
بدهند. كشورهاي اروپايي حتي اگر اعتقادي به خروج از 
برجام و برخوردهاي تند نداشته باشند، زماني كه با يك 
چنين فشاري مواجه مي شوند ناچار به اتخاذ اقدامات تند 
هستند. بنابراين ايران از يك طرف بايد مشكالت داخلي 
را حل كرده و دامنه ناآرامي ها را كاهش بدهد و از سوي 
ديگر تالش كند، ديپلماسي فعالي را براي اقناع طرف 
مقابل در پيش بگيرد تا بهانه از دست تندروهاي خارج 

از كشور خارج شود.

معضالت تكراري نظام 
بودجه ريزي در ايران

بودجه هاي غيرش��فاف: يكي از ابهامات مهم بودجه در 
ايران، فقدان ش��فافيت اس��ت. نمونه بارز اين ابهامات 
در بودجه ش��ركت هاي دولتي كه هم فسادزا هستند و 
هم انبس��اطي نمايان است. بودجه شركت هاي دولتي 
از بودجه دولت بيش��تر ب��وده، و نظ��ارت دقيقي بر آن 
نيس��ت. عدم ش��فافيت در هزينه كرد وج��ود دارد. در 
گشايش هاي ارزي در بودجه، گرايش به واردات كاالهاي 
مصرفي بوده، تا كاالهاي واس��طه اي و س��رمايه اي، و 
فناوري و انتقال تكنولوژي مناسب براي فرايند توسعه 
اقتصادي. نهاده��اي عمومي ش��به خصوصي، داراي 
درآمد و هزينه هاي بااليي هس��تند. اينها بودجه هيچ 
نظارتي منابع وسيعي از درآمدها و هزينه ها را در اختيار 
دارن��د و بنا به صالحدي��د خود هزين��ه مي كنند. اين 
رويه در چارچوب فرايند توس��عه و نه در مسير تعريف 
برنامه ها قدم بر مي دارند. اشكاالت ساختاري در بودجه: 
ساختار بودجه اشكاالت اساسي دارد. در اين خصوص 
به اين موارد اشاره مي شود: عدم تطابق بودجه مصوب 
با عملكرد، عدم ش��فافيت در هزينه كرد بودجه، عدم 
مديريت بهينه دارايي ها و بدهي هاي دولت، نداش��تن 
مبناي سياست گذاري و استراتژيك براي بودجه، عدم 
تسلط مجلس بر بودجه ريز يعني سازمان مديريت كه 
رييس آن از طرف رييس جمهور بدون دخالت مجلس 
تعيين مي ش��ود، مجري بودجه وزارت اقتصاد است و 
لذا بودجه ريزس��ازماني ديگر و مجري آن وزارتخانه اي 
ديگر است و ... وابستگي به درآمدهاي نفتي: سهم نفت 
در بودجه باالس��ت و س��هم ماليات پايين، اين موجب 
مي شود كه دولت پاسخگو و توسعه مدار نباشد ضمن 
اينكه درآمدهاي مالياتي پايدار هستند. البته اين توسعه 
مالياتي بايد توس��عه پايه هاي مالياتي باشد نه افزايش 
ماليات از تولي��د و حقوق بگيران. مجموعه اين گزاره ها 
نش��ان مي دهد كه بودجه ها در ايران اشكاالت اساسي 
دارند و تا زماني اين اشكاالت برطرف نشوند و اصالحات 
الزم در نظام بودجه اي صورت نگيرد، نمي توان به توسعه 

پايدار اميدي داشت.

ركورد سفر با مترو
از مرز ۱۰ ميليارد گذشت

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: 
در پي استقبال روزافزون از سامانه حمل و نقل ريلي درون 
شهري تهران، ركورد تعداد سفر انجام شده با مترو پايتخت 
به بيش از ۱0 ميليارد رس��يد. به گزارش فارس، مسعود 
درس��تي در اين باره افزود: در پايان آذر ماه ۱۴0۱ تعداد 
سفرهاي انجام شده با متروي تهران به رقم ۱0ميليارد و 
6۵6 ميليون ۱8۹ هزار و ۱۲۴سفر رسيد. وي با بيان اينكه 
اين رقم از ابتداي بهره برداري از متروي تهران محاسبه شده 
است گفت: بيشترين تعداد سفر روزانه انجام شده بعد از ايام 
كرونا، در روز ۵ دي ۱۴0۱ با ۲ ميليون ۴3۵هزار و 308 سفر 
به ثبت رسيده است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران در خصوص ايستگاه هاي پرتردد متروي پايتخت 
اعالم كرد: ايستگاه هاي متروي تئاتر شهر، پانزده خرداد 
و شهرري به ترتيب سه ايستگاهي هستند كه بيشترين 
مس��افر را بين ۱۴۴ ايس��تگاه متروي تهران و حومه دارا 
هستند. ايستگاه هاي ميدان آزادي، گلشهر و امام خميني 
)ره( نيز جايگاه هاي بعدي پذيرش بيشترين مسافر را به 
خود اختصاص داده اند. وي با اشاره به اينكه در ماه گذشته 
60 هزار و ۹۱6 حركت قطار مسافري در متروي تهران به 
ثبت رسيده است، تصريح كرد: تعداد حركت هاي مسافري 
انجام شده از ابتداي بهره برداري تا پايان آذر سال جاري به 
۹ ميليون ۱08 هزار و ۴۹۴ حركت رسيده است.  درستي 
اظهار كرد: متروي تهران در چند سال اخير به علت شيوع 
ويروس كرونا با كاهش چشمگير مسافر روبرو شد، اما بعد 
از انجام واكسيناسيون و كمتر شدن شيوع بيماري 
شاهد افزايش روزانه مسافر در خطوط مترو هستيم و 
اميدوارم با افتتاح ايستگاه هاي جديد، اين ناوگان سهم 
بيشتري از تردد روزانه مردم را به خود اختصاص دهد.

۶۰ درصد كم بارشي
نسبت به بلندمدت

مديركل اداره هواشناسي استان تهران ضمن ارايه گزارشي 
از كمينه دماي هوا و ميزان بارندگي ها طي روز يكشنبه 
اظهار كرد: ب��ا وجود بارش برف، تهران همچنان با حدود 
60 درصد كم بارشي نس��بت به بلندمدت مواجه است و 
ضرورت مديريت مصرف بهينه آب همچنان وجود دارد. 
مازيار غالمي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بيشترين 
ميزان بارش  برف كه در ايستگاه هاي هواشناسي گزارش 
شده است به ايستگاه هاي لواسان و شميرانات- اقدسيه 
حدود ۱۴ سانتي متر و آبعلي ۱3 سانتي متر مربوط مي شود. 
همچنين در ايس��تگاه هواشناسي دماوند ۴ سانتي متر، 
ف��رودگاه امام خميني )ره( يك س��انتي متر و فيروزكوه 
كمتر از يك س��انتي متر بارش برف ثبت شده است. وي 
توصيه ك��رد: كوهنوردان در اين ش��رايط جوي از صعود 
به ارتفاعات خ��ودداري و در صورت صعود نيز با توجه به 
پديده مه آلودگي، وزش باد و كوالك همچنين يخبندان، 
نكات ايمني را رعايت كنند. غالمي تصريح كرد: در حال 
حاضر عليرغم بارش  برف در تهران، اين استان همچنان 
با 60 درصد كاهش بارش نسبت به بلندمدت داشته است 
و اين بارش ها جدا از كم بارش��ي هاي سال گذشته حتي 
نمي توانند كم بارشي هاي پاييز سال جاري را جبران كنند 
بنابراين همچنان لزوم مديريت منابع آب و مصرف بهينه آن 
چه در مصارف خانگي و چه در بخش هاي ديگر وجود دارد.

صدور هشدار نارنجي
آلودگي هوا در تهران

مديركل مديريت بحران اس��تان تهران از صادر شدن 
هش��دار نارنجي آلودگي هوا در پايتخت خب��ر داد و از 
شهروندان خواست از تردد غيرضروري خودداري كنند. 
به گزارش ايرنا، حامد يزدي مهر، عصر دوشنبه در جمع 
خبرنگاران گفت: طبق پيش بيني سازمان هواشناسي تا 
ظهر روز پنجشنبه ۲۹ دي ماه شاهد پايداري جو و آلودگي 
هوا خواهيم بود. وي بر ضرورت مديريت منابع آالينده مثل 
كارخانجات صنعتي و خودروهاي دودزا در مواقع هشدار 
تاكيد كرد و افزود: از شهروندان به خصوص سالمندان، 
كودكان و افراد داراي بيم��اري زمينه مي خواهيم 

از تردد غيرضروري در فضاي باز خودداري كنند.

اعاده ۲۱ هزار ميليارد تومان
از دارايي هاي شهرداري تهران

رييس مركز حقوقي ش��هرداري تهران از اعاده ۲۱ هزار 
ميليارد تومان از دارايي ها به ش��هرداري تهران خبر داد 
و گفت: بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان رأي بدوي به نفع 
شهرداري صادر شده است. به گزارش مهر، نشست حقوقي 
بررسي مشكالت ساختمان هاي ناايمن شهر تهران برگزار 
شد.در اين نشست مديران ارشد شهري و حقوقي مناطق 
۲۲ گانه ضمن بررسي موضوعات تخصصي و چالش هاي 
پيش رو و نقاط قوت و ضعف پرداختند. عليرضا جاويد، 
معاون هماهنگي امور مناطق ش��هرداري تهران در اين 
نشست تخصصي با بيان اينكه رييس اداره حقوقي يكي 
از استراتژيك ترين پست هاي مناطق است كه با همت 
همكاران حقوقي بسياري از چالش ها، كه شهرداري تهران 
با آن مواجه است قبل از وقوع جرم پيشگيري و مديريت 
خواهد شد، گفت: اگر در قراردادها ابعاد موضوع پايش 
ش��ود و با نگاه به آينده و آين��ده پژوهانه به موضوع 
پرداخته شود همكاران ما در كميسيون هاي ماده 38، 
۱00 و 77 با چالش هاي كمتري مواجه خواهند شد.

عضوكميسيونبودجهمجلس:مالياتمشكلمسكنراحلنميكند

مديريتضعيفياناوگانريليفرسوده؟

مصايب ماليات ستاني از خانه هاي خالي

۲ روايت از علت انجماد قطارها در روزهاي برفي
گروه راه و شهرسازي|

 مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي، از مردم بابت عملكرد 
ضعيف راه آهن طي روزهاي اخير عذرخواهي كرد. در اين 
حال، سبحان نظري، دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل 
و نقل ريلي اظهار كرد: عملكرد ضعيف راه آهن در مديريت 
سفرهاي ريلي در روزهاي سرد و برفي سال بي سابقه بوده و 
اين وضعيت كامال قابل مديريت بوده  است. سوابق گذشته 
نشان مي دهد با دانش هواشناسي كمتر در سال هاي دور 
راه آهن در اين شرايط جوي عملكرد بهتري داشت. به گزار 
ش»تعادل«، عذرخواهي بذرپاش اما نه به خاطر كوتاهي 
مديريتي كه به علت آنچه كه كوتاهي در نوسازي ناوگان 
ريلي در سنوات گذشته خوانده، صورت گرفته است. اين 
در حالي است كه طي سال هاي گذشته اغلب كارشناسان 
دولتي و غيردولتي با اشاره به »قيمت گذاري دستوري« نرخ 
بليت و از همين رو، به صرفه نبودن جابه جايي مسافر براي 
شركت هاي ارايه كننده خدمات، عامل ناتواني مالي در تامين 
مالي هزينه هاي تعمير و نگهداري و همچنين خريد ناوگان 
جديد را در اين مساله ريش��ه يابي كرده اند. مساله اي كه 
دامن گير ايرالين ها نيز شده است. افزون بر، قيمت گذاري 
دستوري روي نرخ بليت هاي ريلي و هوايي، تورم فزاينده و 
تحريم هاي يك جانبه عليه كشورمان مانع از نوسازي ناوگان 
ريلي و هوايي شده است. شرايط تورمي حتي مانع از تعمير و 
نگهداري خودروهاي شخصي توسط مالكان آنها شده است، 
چه آنكه در شرايط تورمي، قيمت خودروها و به طور طبيعي 
قيمت لوازم يدكي خودروها چندين برابر ش��ده است اما 
حقوق و دستمزد افراد در برابر تورم ذوب شده و قدرت خريد 
افراد به شدت كاهش يافته است. همين ماجرا عينا براي 

شركت هاي ريلي رخ داده است. در شرايطي كه قيمت بليت 
به طور دستوري افزايش اندكي را تجربه كرده و مي كند، 
هزينه هاي تعمير و نگهداري چندين برابر شده و در نتيجه 
ديگر دخل و خرج اين شركت ها با هم نمي خواند. اين مساله 
به معني بي توجهي مديران در سنوات گذشته نيست، 
بلكه مشكلي ساختاري است كه براي مديران اين دوران 
نيز رخ داده و خواهد داد. ش��اهد مثال اين قضيه، هم 
اينك در شهرداري تهران بروز يافته است. مديريت 
جديد شهري پيش از استقرار در مصدر كار، از اهمال 
مديران سابق و از حل مشكالت در سريع ترين زمان 
سخن مي گفتند، اما حاال از تامين هزينه هاي نوسازي 

ناوگان عمومي شهري ناتوان هستند.

    عذرخواهي و تشكر
بذرپاش اما ديروز با حضور در شركت راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران با قدرداني از زحمات كاركنان شركت 
راه آهن و ش��ركت هاي بهره بردار حوزه ريلي و ضمن 
عذرخواهي از مردم بابت موارد پيش آمده در راه آهن 
گفت: واقعيت اين است كه شركت راه آهن از سال هاي 
گذش��ته در نگه داشت خطوط و نوس��ازي ناوگان با 
مش��كالتي مواجه اس��ت و عقب ماندگ��ي در بخش 
راه آهن با سطح خدمات گسترده اي كه ارايه مي دهد 
در نگه داش��ت خطوط، لكوموتيو، واگن ها و ... وجود 
دارد و واقف هس��تيم كه شبكه راه آهن با خدماتي كه 
ارايه مي دهد نيازمند رسيدگي است. وي ادامه داد: در 
سال هاي گذشته به نوسازي ناوگان و نگه داشت خطوط 
ريلي كم توجهي شده و به عنوان مقام مسوول، حتما 

برنامه اي را ب��راي تامين منابع ويژه براي نگهداري 
خطوط ريلي در نظر گرفته و اجرايي مي كنيم.

    عملكرد ضعيف مديريت راه آهن
در اين حال، دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل 
ريلي با اشاره به ضعف عملكرد راه آهن در شرايط برفي و لغو 
حركت 7۱ قطار و همچنين در راه ماندن مسافران مسير 
برف گير و مناطق سردسير اظهار كرد: عملكرد ضعيف 
راه آهن در مديريت سفرهاي ريلي در روزهاي سرد و برفي 
سال بي سابقه بوده و اين وضعيت كامال قابل مديريت بوده  
است. سوابق گذشته نشان مي دهد با دانش هواشناسي 
كمتر در سال هاي دور راه آهن در اين شرايط جوي عملكرد 
بهتري داش��ت. وي در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: يكي از 
عوامل اثرگذار در به وجود آمدن اين وضعيت نامناسب 
عملكرد راه آهن در چند روز اخير مي تواند موضوع سوخت 
زمستاني باشد. لكوموتيو ها سوخت زمستاني دارند چراكه 
گازوئيل قطار در فصل سرد سال حالت ژله اي پيدا مي كند 
و كار نمي كند و از اين رو روال اين بوده كه سوخت زمستاني 
براي اين ايام تهيه مي ش��د و با افزودني هايي به سوخت 
معمولي، اين سوخت در ايام سرد سال ديگر حالت ژله اي 
پيدا نمي كرد و يخ نمي زد. اگر سوخت هم از عامل موثر در 
اين وضعيت بوده احتماال ناهماهنگي هايي صورت گرفته 
چراكه شركت نفت در زمان توليد گازوئيل سهميه اي را 
به توليد خاص وضعيت زمستاني براي حمل و نقل ريلي 
اختصاص مي دهد.  دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل 
و نقل ريلي افزود: عوامل ديگر مي تواند سيس��تم ترمز و 
يخ زدگي س��وزن خطوط ريلي باشد اما تمام اين عوامل 

با عملكرد نيروي انساني قبل از بحران و در حين بحران 
قابل رفع بوده اما مديريتي در اين زمينه انجام نشده است.

    تجربه سخت تر در دهه ۱۳۶۰
نظري با اشاره به توان مديريت اين موضوعات در سال هاي 
گذشته اظهار كرد: در دهه 60 تجربه سخت تري از شرايط 
جوي و بارش ها داشتيم و پيشكسوتان ريلي اذعان دارند 
در سال 6۲ وقتي كشور برف سنگين مواجه شد، در همين 
شرايط راه آهن با امكانات ضعيف تر در مناطق برفگير به مردم 
امدادرساني و خدمات ارايه مي كرد. در واقع قطار به كمك 
ساير شقوق حمل و نقل آمده اما امروز شاهد آن هستيم 
كه شرايط برعكس شده و قطارها در برف زمينگير شده اند 
و اتوبوس به كمك مس��افران ريلي آمده است. وي گفت: 
مديراني كه در راس هستند و مديرعامل راه آهن بايد توان 
مديريت اين موضوعات و رفع بحران را داشته باشند البته 
انتظار نمي رود كه يك شخص به تنهايي تمام مهارت هاي 
مديريتي را داشته باش��د اما بايد اخالق مديريتي ايجاب 
مي كند مديران مش��اوره پذير باشند و امروز اين موضوع 
خأل جدي فعلي در راه آهن اس��ت. در حال��ي كه بايد در 
چنين سازمان و مجموعه عميق و طويل و عريض؛ تجربه و 
دانش سايرين به كار گرفته شود اما نسبت به اين مهم اقدام 
نمي كنند.  دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل 
ريلي تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه اين سوء مديريت ها 
خود را در شرايط برفي نشان داده اما در شرايط عادي هم در 
راه آهن شاهد آن هستيم كه آمار حمل بار، مسافر و ترانزيت 
افت پيدا كرده و اين نشان مي دهد كه در ايام غير بحراني 

هم در اين مجموعه مديريت مطلوبي انجام نمي شود.



بيت كوين پس از جهشي حدوداً ۲۱درصدي در يك هفته 
گذشته توانست به باالترين سطح قيمتي خود از ۸ نوامبر 
)۱۷ آبان( برسد. با اين حال، هنوز تعداد كمي از تحليلگران 
متقاعد ش��ده اند كه بازار صعودي دوباره بازگش��ته است 
و برخي نيز نس��بت به احتمال سقوط بيت كوين به كف 
قيمتي ۱۲/000 دالري هش��دار مي دهند و در حالي كه 
كندل هفتگي مهم بيت كوين در نزديكي ۲۱/000 دالر 
بسته شده اس��ت، تحليلگران نگران هستند كه روزهاي 
خوب بازار خيلي زود به پايان برس��د. رشد سريع قيمت 
بيت كوين در هفته گذشته باعث ايجاد اختالف نظر جدي 
ميان تحليلگران شده است. در حالي كه عده اي عقيده دارند 
كه احتمال اصالح بازار )پولبك( بسيار زياد است، ديگران 
پايان زودتر از موعد بازار خرسي را جشن گرفته اند. كريس 
بورنيسك، مدير پيشين بخش ارزهاي ديجيتال در آرك 
اينوست درباره اين مساله مي گويد: »فروشندگان اكنون 
اميدوارند كه اصالح بازار قيمت را دوباره كاهش دهد، اما 
متوجه نيستند كه شرايط تغيير كرده و روند صعودي آغاز 
شده است.« با اين حال، حتي تحليلگران خوش بيني مانند 
بورنيس��ك پيش بيني نمي كنند كه در پاياِن قطعي بازار 
نزولي بيت كوين، روند صعودي به ش��كلي پيو سته ادامه 
يابد. ِد كريپتو لمون، تحليلگر محبوب ارزهاي ديجيتال، با 
به اشتراك گذاشتن گرافيك »وال استريت چيت شيت« 
در آخر هفته، پيش بيني كرد كه قيمت جفت بيت كوين/

دالر همچنان كاهش خواهد يافت. 

  كف ۱۲هزار دالري همچنان محتمل است؟
ديدگاه لمون با نظراتي هماهنگ است كه آخرين افزايش 
قيمت بيت كوين را بي اهمي��ت مي دانند؛ مانند ال كاپو 
آف كريپتو كه جهش قيمت بيت كوين را به عنوان يكي 
از بزرگ ترين تله هاي گاوي توصيف كرد كه تاكنون ديده  
است. او در بخشي از يك رشته توييت در ۱۴ ژانويه )۲۴ 
دي( نوش��ت: »علي رغم جهش اخير، س��ناريوي نزولي 
همچنان امكان پذير است. اگر در اين روزها سود كرده ايد، 
صميمانه تبريك مي گويم، اما به خاطر داشته باشيد كه 
اكنون زمان بدي براي ذخيره اين س��ودها نيس��ت.« او 
نتيجه گرفت كه رسيدن بيت كوين به كف قيمت ۱۲/000 

دالري همچنان محتمل است.

  نرخ هاي تأمين سرمايه در اوج
مارتون، يكي از تحليلگران آن چين پلتفرم كريپتو كوانت، 
هشدار داده است كه اصالح قيمت بيت كوين در آينده اي 
نزديك رخ خواهد داد. او ۱۴ ژانويه )۲۴ دي( در يك پست 

وبالگ نوش��ت كه نرخ هاي تأمين س��رمايه در بازارهاي 
مشتقه در حال رسيدن به سطحي ناپايدار است. او افزود: 
»نرخ تأمين سرمايه بيت كوين به باالترين حد خود در ۱۴ 
ماه گذشته رسيده اس��ت.« اصطالح نرخ تأمين سرمايه 
در بازار قراردادهاي آتي به مقدار كارمزدي اشاره دارد كه 
دارندگان قراردادهاي النگ )آنهايي كه معتقدند قيمت 
افزايش پي��دا مي كند( و دارندگان قراردادهاي ش��ورت 
)آنهايي كه معتقدند قيمت كاهش پيدا مي كند( بايد به 
يكديگر پرداخت كنند تا بازار در تعادل باش��د. نرخ هاي 
مثب��ت يعني معامله گران الن��گ بيت كوين براي حفظ 
موقعيت معامالتي خود پ��ول مي پردازند. اين مي تواند 
بدان معنا باش��د كه به ب��اور عموم قيمت ها قرار اس��ت 
همچنان افزايش يابند. ح��ال اگر قيمت برخالف انتظار 
عموم حركت كند، اين شرايط مي تواند باعث تغيير عمده 
روند شود و با شكست مقاومت هاي كليدي، سلسله  اي از 
ليكوئيدشدن ها اتفاق بيفتد. مارتون نتيجه گرفت: »واضح 
است كه معامله  گران روي قيمت هاي باالتر شرط بندي 

مي كنند. با اين حال، افزايش نرخ تأمين سرمايه هميشه 
به معني افزايش قيمت نخواهد بود. در دوره هاي قبلي كه 
نرخ هاي تأمين سرمايه به اندازه امروز باال بود، بيت كوين 

شاهد اصالح قيمت بوده است.«

  آيا روند سال ۲۰۲۳ متفاوت خواهد بود؟
ركت كپيتال، معامله گ��ر و تحليلگر محبوب در توييتي 
پيش بيني كرد كه قيمت بيت كوين مي تواند در س��ال 
جاري رشد قابل توجهي داشته باشد. بر اساس تحليل او، 
بيت كوين در سال ۲0۲۳ به كف قيمت خود خواهد رسيد 
اما مي تواند با رش��دي همراه باشد كه بازار را شگفت زده 
خواهد كرد.ركت كپيتال با بررسي قيمت بيت كوين در 
چرخه هاي چهار ساله نصف ش��دن پاداش استخراج در 
رويداد هاوينگ، خاطرنش��ان كرد كه سال ۲0۲۳ زمان 
بسته شدن كندل )س��االنه( كف بعدي است. به عقيده 
اين تحليلگر در ۱۲ ماه آينده شاهد تشكيل يك قيمتي 
خواهيم بود كه با نزديك ش��دن به زمان رويداد هاوينگ 
بعدي در سال ۲0۲۴ با روندي صعودي همراه خواهد بود. 
بدين ترتيب كه سال ۲0۲۳ كندل و سال ۲0۲۴ چهارمين 
كندل در چرخه كنوني )هاوينگ( بيت كوين است. ركت 
كپيتال عنوان كرد: »س��ومين كندل، كندل كف قيمت 
در چرخه چهار ساله بيت كوين است كه مي تواند با رشد 
قابل توجه قيمت همراه باشد.« دامنه نوسان بيت كوين 
كه مي تواند معامله گران را غافل گي��ر كند، به وضوح در 
نمودار چهار ساله اين چرخه قابل مشاهده است. او ادامه 
داد: »س��ومين كندل چرخه در سال ۲0۱۵ شاهد رشد 

۲۳۴درصدي و در سال ۲0۱۹ شاهد افزايش ۳۱۶درصدي 
بود.« برخي ديگر از تحليل هاي آن چين، فعاالن بازار را به 
نتيجه گيري هاي خوش بينانه مشابهي سوق داده است. 
در ميان اين تحليل  ها، بر اساس يك انديكاتور اختصاصي 
آن چين كه وضعيت كنوني بازار را بررسي مي كند، نسبت 
س��ود به زيان  تحقق نيافته س��رمايه گذاران بيت كوين، 
همچنان به حركت در فاز تسليم ادامه مي دهد. تحليلگر و 
معامله گر ناشناس با نام مستعار گيم آف تريدز روز ۱۱ ژانويه 
)۲۱دي( در توييتر خود نوش��ت: »اكنون، سودآورترين 
زمان  براي انباش��ت بيت كوين است. سود و زيان خالص 

تحقق نيافته هنوز در محدود تسليم شديد قرار دارد.«

  شرايط كالن اقتصادي در سال ۲۰۲۳ 
مشابه بحران مالي جهاني پيشين است

ب��ا توجه ب��ه ش��رايط كنون��ي اقتص��اد كالن، به ويژه با 
درنظرگرفتن كاهش قيمت ارزهاي ديجيتال، بازگشت 
روند بازار نيازمند مق��دار زيادي ش��انس خواهد بود. از 
آنجايي كه ف��درال رزرو اياالت متح��ده باوجود كاهش 
تورم، همچن��ان نرخ هاي بهره را افزايش مي دهد، اكنون 
نگراني ه��اي فعاالن ب��ازار بر پيامده��اي بلندمدت اين 
سياست متمركز ش��ده است. تحليلگراني از جمله نيك 
گرلي، بنيان گذار و مديرعامل شركت ريونچر كانسالتينگ 
مي گويند آنچه كه در مرحله بعدي مي تواند بر احساسات 
بازار اثر بگ��ذارد، تورم نيس��ت، بلك��ه تورم زدايي )افت 
قيمت ها( اس��ت. گرلي در ۱0 ژانويه )۲0 دي( با استناد 
به نموداري از روند پس انداز اياالت متحده، هش��دار داد 

كه شرايط براي تكرار بحران مالي جهاني در سال ۲00۸ 
از منظر وقوع ركود مهيا اس��ت. او خاطرنشان كرد: »نرخ 
پس انداز )از درآمد( در اياالت متحده به پايين ترين سطح 
خود تاكنون، به ۲.۲درصد كاهش يافته است.« اين بدان 
معناست كه امريكايي ها در حال كم آوردن پول هستند. 
ش��اخص نرخ پس انداز، آخرين بار در سال هاي ۲00۶ تا 
۲00۷ )۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶( به اين سطح رسيده بود. درست 
پيش از بحران مالي جهاني؛ هشدار ركود اقتصادي بزرگ. 
در نتيجه انتظار مي روند كه خرج كرد مصرف كنندگان در 
سال ۲0۲۳ كاهش زيادي داشته باشد. در ۱۲ ژانويه )۲۲ 
دي( شاهد انتشار اولين ارقام شاخص قيمت مصرف كننده 
)نرخ تورم( در سال ۲0۲۳ خواهيم بود و پيش بيني  هاي آن 

هم اكنون بر قيمت بيت كوين تأثير گذاشته است.

 اعتماد هنوز به بازگشت كامل نرسيده است
شاخص ترس و طمع بيت كوين پس از چندين ماه ترس 
به قلمروي خنثي منتقل ش��د؛ در ۱۵ ژانويه، شاخص به 
سطح خنثي ۵۲ رسيد كه باالترين سطح از پنجم آوريل 
بود. اين حركت به دنبال افزايش ۲۴ درصدي بيت كوين 
در هفت روز گذشته صورت گرفت. تحليل احساسات بازار 
در ژوئن ۲0۲۲ به پايين ترين سطح چند ساله خود يعني ۹ 
رسيد. از آن زمان تاكنون در دسته »ترس شديد« بين ۲0 
تا ۳0 در نوسان بوده است و طوالني ترين رشته ترس شديد 
خود را در اواسط سال ۲0۲۲ به ثبت رساند. شاخص ترس 
و طمع از »حركات و احساسات منابع مختلف« ازجمله 
نوسانات فعلي، حركت و حجم بازار، رسانه هاي اجتماعي 
و داده هاي گوگل ترندز و غيره اس��تفاده مي كند. تمامي 
داده هاي اين منابع براي ايجاد يك عدد ساده براي خالصه 
كردن وضعيت احساس��ي در مورد بازارهاي بيت كوين 
و كريپتو استفاده مي ش��ود. اين موارد شامل پنج دسته 
است كه از ترس شديد تا طمع شديد را شامل مي شود كه 
مورد دوم از اكتبر ۲0۲۱ ديده نش��ده است. اين شاخص 
اكنون به ۴۵ كاهش يافته است كه آن را در رده »ترس« 
قرار مي دهد و نشان مي دهد كه اعتماد هنوز به بازگشت 
كامل نرسيده است. در همين حال، بيت كوين با ۱۲ روز 
فعاليت در اين ماه، دومين دوره طوالني ترين رشد خود 
را تجربه كرد. اين دارايي از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۸ 
درصد افزايش يافته و تمام ضررهاي ناشي از سقوط صرافي 
اف تي ايكس در اوايل نوامبر را از بين برده است. حركت 
عظيم كنوني، حركت بزرگي را در شاخص هاي فني مانند 
شاخص قدرت نسبي )RSI( ايجاد كرده كه در بازه زماني 
روزانه به باالترين سطح خود طي چهار سال گذشته رسيده 
است. ارقام باالي شاخص قدرت نسبي مي تواند نشان دهد 
كه يك دارايي بيش از حد خريد شده است و بايد اصالح 
شود. بسياري از تحليلگران حركت اخير را به عنوان يك 
تله گاو نر ناميده اند اما بسته شدن هفتگي محكم باعث 
شده است برخي معتقد باشند كه اين حركت ادامه خواهد 
داشت. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در 
حال حاضر ۹۹۲.۱۱ ميليارد دالر برآورد مي شود و در حال 
حاضر ۴0.۹۷ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتال در اختيار 

بيت كوين است.
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حضور و مشاركت همراه اول 
در نمايشگاه تراكنش ايران

بخش كسب وكارهاي سازماني همراه اول ضمن مشاركت 
در برگزاري هشتمين نمايش��گاه تراكنش ايران به ارايه 
آخرين دس��تاوردهاي خود در ح��وزه پرداخت و مالي 
مي پردازد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، هشتمين نمايشگاه تراكنش ايران از ديروز 
دوش��نبه ۲۶ دي ۱۴0۱، ب��ه م��دت س��ه روز در مركز 
آفرينش هاي كانون و هتل الله با مشاركت و حمايت همراه 
اول كسب و كار و با محوريت اقتصاد ديجيتالي - كسب 
و كار دانش بنيان آغاز به كار كرد. نخستين و بزرگ ترين 
اپراتور تلفن همراه كشور كه طي سال هاي اخير فعاليت 
و نوآوري هاي ويژه اي در حوزه »تلكوبانك« و »خدمات 
پرداخت« داشته است در بزرگ ترين رويداد فناوري هاي 
مالي حضور مي يابد تا تجارب حاصل از توسعه محصوالت 
و خدمات مالي و پرداختي خ��ود را با اهالي اين حوزه به 
اش��تراك بگذارد و باب همكاري هاي فناورانه و نوآورانه 
بگشايد. در اين رويداد بزرگ فناوري هاي مالي، »كيف 
پول فراگير همراه اول« و »اوانو« كه در آينده اي نزديك 
خدمات مالي اش را بر بستر بالكچين عرضه خواهد كرد 
در برابر جوانان و نوآوران، فعاالن بخش خصوصي، مديران 
سازمان ها و دستگاه ها، ارايه دهندگان محصوالت و خدمات 
در حوزه فناوري هاي مالي كه تشكيل دهنده اضالع و ابعاد 
اين اكوسيستم هستند، ارايه مي شود.  اپليكيشن اوانو با 
محوريت ارايه خدمات پرداخت هاي خرد و بيرون شبكه 
پرداخت توسط شركت همراه كسب و كارهاي هوشمند 
توسعه و تجاري سازي شده است. اين اپ با درك نيازهاي 
جامعه به خدم��ات مالي بانكي در تالش ب��وده با ايجاد 
نقاط تمايز و ارايه سطح خدمت عالي رضايت حداكثري 
كاربران خود را جلب كند؛ لذا بر همين اساس روز به روز 
همكاري خود با بانك هاي فعال در كشور را توسعه داده 
و هم اكنون بخش قابل توجهي از بانك هاي كشور با اين 
اپليكيشن همكاري مي كنند. خدمات مالي و بانكي اوانو 
در حوزه ه��اي متعددي از جمل��ه »روش هاي پرداخت 
متنوع«، »خريد اعتباري«، »اتصال به حساب بانكي«، 
»كارت به كارت«، »دريافت موجودي« و »پرداخت انواع 
قبض« تعريف شده و عالوه بر توسعه روزانه اين خدمات، 
چشم انداز اوانو، تبديل شدن به نخستين يونيكورن ايراني 
در حوزه فينتك اس��ت. الزم به ذكر است، ضمن اينكه 
همراه اول كس��ب و كار فرصت تعامل سه نسل جوانان، 
مديران مياني و پيشكسوتان را غنيمت شمرده و عالوه 
بر برگ��زاري كارگاه هاي تخصصي با موضوعات »اپراتور 
خدمات بانكي« امروز سه شنبه ۲۷ دي در ساعت ۱۲:۴0 
و »معرفي راهكارهاي جامع سازماني« روز چهارشنبه ۲۸ 
دي در ساعت ۹:۴0 ، اقدام به طراحي نشست و ميزگرد 
»مكانيزم هاي اعتباردهي در BNPL« براي روز سوم )۲۸ 
دي( اين رويداد كرده كه مصطفي درجزي، مديرعامل 
و امين هاشمي، معاون محصول شركت همراه كسب و 
كارهاي هوشمند همراه اول از س��اعت ۱۱:۳0 تا ۱۳ در 

كنار ساير اعضاء در آن حضور خواهند داشت.

بيتكوينپسازيكدورهنزوليطوالنيبه21هزاردالرصعودكرد

سال جديد براي بيت كوين خوش يمن شروع شد

آگهی مناقصه عمومی و مناقصه عمومی )۳۱-۱4۰۱(

مناقصه/عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیهشهرستانواحدعملیات

)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

حداقل 
رتبه مورد 

نیاز

شماره مناقصه 
سامانه ستاد

محل 
تامین 
اعتبار

مناقصهآبرسانی

عملیات حفاری و آزمایش 
پمپاژ 2 حلقه چاه عمیق 
اّ شرب کرمانشاه)پیمان 

شماره 4(

کاوشهای 48,066,935,5402,403,346,777کرمانشاه
طرح 2001007008000483زمینی

عمرانی

مناقصهآبرسانی

عملیات حفاری و آزمایش 
پمپاژ 3 حلقه چاه عمیق 
اّ شرب کرمانشاه)پیمان 

شماره 5(

کاوشهای 71,303,658,2183,565,182,910کرمانشاه
طرح 2001007008000484زمینی

عمرانی

عملیات لوله گذاری خط مناقصهآبرسانی
طرح 52001007008000485 آب17,350,247,344867,512,367داالهوانتقال شهر گهواره

عمرانی

مناقصهآبرسانی
آبرسانی سیار به روستاهای 
شهرستان کرمانشاه,صحنه,

هرسین,کنگاور

کرمانشاه,
صحنه,

هرسین,
کنگاور

100,386,000,0005,019,300,000

شرکتهای 
خدماتی 
دارای 
رسته 
حمل و 

نقل

طرح 2001007008000486
عمرانی

مناقصهآبرسانی

توسعه و ایجاد شبکه توزیع 
و تاسیسات آب آشامیدنی 
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قرائت کنتور،چاپ 
قبوض,وصول مطالبات و 
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تعادل |
هفتمين مراسم امين الضرب همزمان با ۱۳۹سالگي 
تاسيس اتاق تهران در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 
رييس اتاق تهران دراين مراسم به تشريح ريسك هاي 
اقتصاد اي��ران پرداخت و بزرگ ترين چالش كش��ور 
در طول چهار دهه گذش��ته را حكمراني نامطلوب و 
ديوان ساالري دانس��ت. ديوان ساالري كه كشور را به 
ورطه عقب ماندگي انداخته و همچون موريانه با ايجاد 
فساد، رانت، كاغذ بازي هاي اداري پيچيده، بي عدالتي، 
انواع گسس��ت هاي اجتماعي و فرهنگي كش��ور را از 
مسير توسعه منحرف كرده است. خوانساري مي گويد: 
اقتصاد دولتي س��ال هاي طاليي را كه مي توانس��ت 
فرصتي براي جهش اقتصادي و توس��عه باش��د را از 
دس��ت داده اس��ت. اين درحالي است كه كشور مثل 
قطر كه وس��عتي به اندازه استان بوشهر دارد با جذب 
سرمايه گذاري خارجي، ارتباط سازنده و تعاملي با دنيا 
و بهره گرفتن از درآمد ميدان گاز مشترك با ايران به 
ثروتي دست يافته كه امروز با داشتن باالترين درآمد 
س��رانه در منطقه،  مي تواند ميزبان جام جهاني باشد 
و همه نگاه ها را به س��وي خود جلب كن��د. اما در اين 
سوي خليج فارس ما درگير تامين گاز زمستان مردم 
هستيم. خوانساري معتقد است: اگر كارآفريني محور 
باش��د، دستگاه سياس��ت خارجي هم به جاي اينكه 
تحريم تراشي كند به سمت تنش زدايي و رفع تحريم ها 
مي رود. همين طور نظام سياست داخلي در عوض اينكه 
هر لحظه موانع بي شمار پيش روي فعاالن اقتصادي 
بگذارد، به س��وي حل مش��كالت قدم برمي دارد. او 
درعين حال تاكيد مي كند كه شرايط كنوني اقتصاد 
ايران ب��ه هيچ عنوان فرص��ت و زمانه اختالف افكني 
نيست و براي برون رفت از بحران هاي موجود، اقتصاد 
اي��ران بايد با نگاه��ي فراگير و ملي، مباني توس��عه و 

پيشرفت را بپذيرد.

  4 دهه حكمراني نامطلوب وفرصتي 
كه از دست رفت

هفتمين دوره مراس��م امين الضرب با محوريت اتاق 
بازرگاني تهران برگزار شد. رييس اتاق بازرگاني تهران، 
در س��خنراني آغازين اين مراس��م، با تاكيد بر اينكه 
شرايط كش��ور نياز به رفتار خردمندانه و عقل گرايي 
با پيش شرط دستيابي به همدلي دارد عنوان كرد كه 
به هيچ عنوان فرصت و زمانه اختالف افكني نيست و 
جامعه كارآفريني نيز بدون سياست زدگي، آماده كمك 

به كشور است.
به گزارش اتاق تهران، مسعود خوانساري تاكيد كرد: 
بخش خصوصي در اين روزها تحت انواع فش��ارهاي 
اقتصادي قرار دارد. تحريم هاي بين المللي كسب وكار 
فعاالن اقتصادي را نش��انه رفت��ه و مصائب آن بيش 
از آنك��ه دامان سياس��تمداران را بگيرد، فعاليت هاي 
بخش خصوصي را با چالش همراه ساخته  است. تعبير 
شاعرانه امروز ما و جامعه ايران تا حد زيادي با اين شعر 
اخوان ثالث قابل تفسير است: »زمين دل مرده، سقف 

آسمان كوتاه/ غبارآلوده مهر و ماه / زمستان است.«
رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه لطمه هاي 
سخت شعارهايي چون بي اثر قلمداد كردن تحريم ها بر 
اقتصاد كشور غيرقابل كتمان است، گفت: نمونه آشكار 
آنكه درآمد ارزي كش��ور رو به كاهش، جذب سرمايه 
خارجي فرساينده و ناكافي، ورود تكنولوژي مدرن به 
كشور محدود و در نتيجه اقتصاد ايران كوچك شده، 
به طوري ك��ه رتبه ايران در مي��ان اقتصادهاي بزرگ 

جهان تنزل يافته است.
خوانساري عنوان كرد كه نتيجه تمامي اين فرآيندها 
در تورم فزاينده و سفره هاي كوچك شده مردم انعكاس 
يافته و امروز بخشي از طبقه متوسط ايراني به طبقه 
فقير سقوط كرده است. وي ادامه داد: طي چند دهه 

گذشته نه تنها اثرات تحريم هاي خارجي بر بدنه اقتصاد 
ايران كم نش��ده، بلكه همزمان خودتحريمي ها و به 
تعبيري تحريم هاي داخلي هم به اهرمي پرفشار عليه 
اقتصاد ملي ايران تبديل شده  است. در اين موقعيت 
كارآفرينان هم از جبهه خارجي آسيب مي بينند  و هم 

سنگر پشت جبهه براي آنان ويران شده  است.
خوانساري با بيان اينكه براي برون رفت از بحران هاي 
موجود، اقتصاد ايران بايد با نگاهي فراگير و ملي، مباني 
توسعه و پيشرفت را بپذيرد، افزود: هيچ كشوري، هيچ 
جامعه و هيچ اقتصادي حداقل طي يك قرن اخير موفق 
نشده از پس شرايط نامطلوب خود برآيد، بدون آنكه 
به سمت توسعه با محور بخش خصوصي و كارآفريني 
چرخش كند. اگر كارآفريني محور باش��د، دس��تگاه 
سياست خارجي هم به جاي اينكه تحريم تراشي كند 
به سمت تنش زدايي و رفع تحريم ها مي رود. همين طور 
نظام سياست  داخلي در عوض اينكه هر لحظه موانع 
بي شمار پيش روي فعاالن اقتصادي بگذارد، به سوي 
حل مشكالت قدم برمي دارد. در يك كالم آنكه تمام 
نظام تصميم گيري كشور، خود را با محور پيشرفت و 

توسعه اقتصادي و اجتماعي هم ساز مي كند.
رييس اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد كه جامعه وقتي 
به آسايش مي رس��د كه متكي به اقتصادي توانمند و 
توسعه يافته باش��د و ادامه داد: شعار بخش خصوصي 
نيز هميش��ه دفاع از رقابت س��الم، مبارزه با فس��اد و 
رانت خواري، توزيع عادالن��ه و بهينه ثروت ملي بوده  
است. خوانساري ادامه داد: بايد اعتراف كرد بزرگ ترين 
چالش كش��ور در طول چهار دهه گذشته حكمراني 
نامطلوب و ديوان س��االري بوده است. ديوان ساالري 
كش��ور را به ورطه عقب ماندگ��ي انداخته و همچون 
موريانه با ايجاد فساد، رانت، بروكراسي هاي پيچيده، 
بي عدالتي، انواع گسس��ت هاي اجتماعي و فرهنگي 

كشور را از مسير توسعه منحرف كرده است.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد دولتي سال هاي طاليي را 
كه مي توانست فرصتي براي جهش اقتصادي و توسعه 
كشور همچون كشورهاي تركيه، كره جنوبي، ژاپن، 
مالزي و اندونزي باشد، از دست داده است، افزود: چه 
دردناك است كه كشور قطر كه وسعتي به اندازه استان 
بوش��هر دارد با جذب سرمايه گذاري خارجي، ارتباط 
سازنده و تعاملي با دنيا و بهره گرفتن از درآمد ميدان 

گاز مش��ترك با ايران به ثروتي دست يافته كه امروز 
با داش��تن باالترين درآمد سرانه در منطقه،  مي تواند 
ميزبان جام جهاني باشد و همه نگاه ها را به سوي خود 
جلب كند. اما در اين سوي خليج فارس ما درگير تامين 
گاز زمستان مردم هستيم و به دليل ناتواني در جذب 
سرمايه گذار براي توس��عه ميدان هاي گازي، نه تنها 
آرزوي استراتژيك صادرات انرژي را محقق نكرديم، 

بلكه نيازهاي خودمان را هم نتوانستيم تامين كنيم.

  دوري از تندروي و سياست زدگي 
خوانساري با تاكيد بر اينكه بايد به آينده ايران اميدوار 
بود، اين گزاره را مطرح كرد كه شرايط كنوني كشور، 
نيازمند رفتارهاي خردمندانه است. وي افزود: نيازمند 
اقداماتي هستيم كه برآمده از عقل و به دور از تندروي، 
رفتار غيركارشناسي و سياست زدگي باشد. عقل گرايي 
يعني، پرهيز از هيجانات ناش��ي از اتفاقات روز و عمل 
به آنچه صحيح و صالح اس��ت. البته كه پيش ش��رط 
حركت در اين مس��ير، دس��تيابي به همدلي است. از 
بعد داخلي و خارجي، اكنون به هيچ عنوان فرصت و 
زمانه اختالف افكني نيست. ملت، دولت و حاكميت 
مي توانند در كنار هم به حل وفصل اموري بپردازند كه 
اكنون به چالشي براي كشور تبديل شده است. تاريخ 
چند دهه گذشته نشان داده كه هر زمان وحدت فراگير 
در ميان تمام اقش��ار كشور ايجاد شده، از پس عبور از 
گردنه هاي سهمگين برآمده ايم. رييس اتاق بازرگاني 
تهران با اش��اره به ظرفيت هاي باالي اقتصادي ايران 
مانن��د معادن، نفت  و گاز، راه هاي سراس��ري، حضور 
نيروي كار تحصيلكرده و ارزان، دسترس��ي به درياي 
آزاد و ام��كان ص��ادرات كاال به بازاره��اي منطقه اي 
۴۰۰ميليوني تاكيد كرد كه اگر از دل اين نعمت هاي 
خدادادي، اقتصاد و جامعه اي سرشار از رفاه، سرزنده 
و كارآمد، مدرن و رو به جلو بيرون نيايد، نشانه آشكار 

ضعف در مديريت است.
وي با بيان اينكه امروز بايد به خودباوري برس��يم و به 
نسل جوان اعتماد كنيم و به بهانه هاي مختلف سياسي 
به حاشيه نرانيم، گفت: اگر كره جنوبي و ژاپن به اقتصاد 
برتر جهان بدل ش��ده اند ريش��ه آن در رش��د و تبلور 
شركت هاي خصوصي همچون ال جي، سامسونگ، 

ميتسوبيشي و سوني بوده است.

خوانس��اري افزود: جامعه كارافريني ايران هم مانند 
جامعه توسعه يافته آماده حضور در ميدان اقتصادي 
را دارد و بايد اين ويژگي بزرگ مورد توجه قرار گيرد. 
كارآفرينان��ي كه با مجاهدت اجازه كاهش اش��تغال 
و كوچك شدن س��فره كارگر را ندادند بايد هم و غم 
خود را صرف حوزه هاي ديگ��ري همچون فرهنگ، 
ارتباط صادقانه با مردم و حل برخي مشكالت روزمره 
كنند. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: همزمان اگر 
دولت به مس��ير منطقي خود بازگردد امكان بهبود و 
ارتقاي س��رمايه اجتماعي و احياي اعتماد مردم هم 
پيش مي آيد. جامعه اقتص��ادي و دولت مي توانند با 
همكاري صادقانه اين مس��ير را طي كنند. همه سوار 
يك كشتي هستيم و خود را از حاكميت جدا نمي دانيم. 
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه همه سوار يك 
كشتي هستيم و منتقد بي منطق دولت ها نيستيم، 
گفت: سياس��ت زده نش��ده ايم و امروز با صداي رسا 
اعالم مي كنيم جامعه كارآفريني كشور آماده كمك 

به كشور است.

  برگزيدگان امين الضرب 
اين مراسم كه هر سال با هدف معرفي كارآفرينان برتر 
و پيشكس��وتان صنعت ايران برگزار مي شود امسال 
نيز با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان داد. در اين 
مراس��م از علي توسلي فعال صنعتي و بنيانگذار موزه 
دي تقدير شد و به او نشان امين الضرب رسيد. احمد 
صادقيان فعال صنعتي و بنيانگذار ستاره كوير يزد، سيد 
حسين سليمي از پيشكسوتان گچ ايران و بنيانگذار 
نخستين واحد صنعتي توليد گچ، خاندان سودآور به 
عنوان بنيانگذار كارخانه توليد كاميون بنز در كشور، 
مرتضي هداوندي بنيانگذار شركت دانش بنيان رازين 
پليمر راه ابريشم، مريم حاج آبادي ابراهيمي موسس 
شركت تك ژن و رضا سواري بنيانگذار كيوان مرغ نيز 
از ديگر افرادي بودند كه در مراسم نشان امين الضرب 
از آنها تقدير شد. فريبرز مقيمي كارآفرين برتر و رييس 
هيات مديره شركت گروه صنعتي ايران، محمد ضرابيه 
بنيانگذار بانك س��امان و خاندان شكروي بنيانگذار 
محصوالت شكلي نيز ديگر برگزيدگان اتاق بازرگاني 
تهران بودند كه از سوي نمايندگان بخش خصوصي از 

آنها تقدير شد.

اخبار
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واردات اقالم آرايشي
و بهداشتي مجاز مي شود؟

اعضاي ش��وراي گفت وگو با بررسي مشكالت مربوط 
به ممنوعيت واردات اقالم آرايشي و بهداشتي، مقرر 
كردند كه با توجه به مكاتبه و اظهارنظر رسمي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مبني بر ناكارآمدي ممنوعيت 
واردات فرآورده هاي آرايش��ي، بهداشتي و عطريات 
در كش��ور و افزايش ميزان قاچ��اق اين محصوالت و 
همچنين تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر تحميل هزينه هاي درمان به كشور در صورت قاچاق 
اين كاالها و ورود محصوالت تقلبي ب��ه بازار، وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با اس��تفاده از ظرفيت ماده 
)۱۶( قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
كشور و رعايت تبصره )۱( آن، نسبت به صدور مجوز 
واردات قانوني گروه هاي كااليي ۴ و ۲۷ به صورت بالك 
و كاالهاي داراي استانداردهاي بين المللي و تخصصي 
كه مشابه ساخت داخلي هم ندارند، اقدام كند. در اين 
خصوص سقف ميزان واردات مربوطه منوط به تعيين 
نحوه تامين ارز توسط بخش خصوصي )از محل تهاتر 
با ارز صادركنندگان يا ساير منابع( و همچنين تعيين 
سقف ارز قابل تامين توسط بانك مركزي خواهد بود. 
مطابق اعالم نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تا يك ماه آينده در جلسه سران قوا اين موضوع مطرح 
و مصوب��ه مربوط��ه دريافت و پ��س از درنظر گرفتن 
مالحظات بانك مركزي براي تامين ارز موردنياز، اين 
مساله حل مي شود. پيش بيني  اين است كه از ابتداي 
سال آينده اين مشكل حل خواهد شد. وزارت بهداشت 
و گمرك نيز آمادگ��ي خود را براي اجراي اين مصوبه 
اعالم كردند. در اين رابطه بانك مركزي نيز مشروط به 
رفع دغدغه هاي مربوط به تامين ارز، آمادگي خود را 
اعالم كرد. در نهايت مقرر شد ليستي از اقالم به همراه 
برآوردهاي قيمتي تهيه و نظرات دستگاه هاي مربوط 
درباره آن گرفته شود و بر اساس آن برنامه ريزي كرد. 
از سوي ديگر، مي توان لغو واردات براي اقالم مشخص 

شده را با تخصيص ۵۰ميليون دالر شروع كرد. 

گران فروشي ۶ برند
بزرگ لوازم خانگي

 رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي از افزايش 
قيمت ۱۰ تا ۱۵ درصدي برخي از شركت هاي لوازم 
خانگي خب��ر داد و گفت پيگيري ها نش��ان مي دهد 
مجوزي براي اين افزايش قيمت صادر نشده است. به 
گزارش ايسنا، اظهار كرد: شش يا هفت شركت قيمت 
محصوالت خود را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داده اند، 
اما بقيه شركت ها هنوز قيمت ها را افزايش نداده اند و 
منتظر صدور مجوز افزايش قيمت از س��وي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان هستند. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا قيمت ها با مجوز س��ازمان 
حمايت باال رفته، گفت: پيگيري از سازمان حمايت و 
صمت نشان مي دهد كه مجوزي براي افزايش قيمت 
صادر نشده اس��ت؛ بنابراين فروشندگان هم منتظر 
هستند ببينند تكليف چه مي ش��ود. پازوكي با بيان 
اينكه س��ازمان حمايت بايد به مردم و اتحاديه اعالم 
كند كه مجوزي براي افزايش قيم��ت صادر كرده يا 
خير تصريح كرد: مبناي گرانفروشي در اتحاديه ليست 
سه ستونه سامانه ۱۲۴ است، اما اآلن كه حداقل شش 
كارخانه قيمت ه��ا را افزايش دادند و بقيه هم منتظر 
مجوز هستند، تكليف مشخص نيست. اين در حالي 
است كه اخيرا اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفته بود كه از تيرماه تاكنون مجوزي 
براي افزايش قيمت لوازم خانگي صادر نشده و در حال 
حاضر نيز مواد اوليه اين صنعت افزايش نيافته است. 
بيش��تر صنايع توليدكننده لوازم خانگي، لوازم خط 
توليدشان را براي پنج ماه آينده با نرخ ارز قبلي خريدند 
و بنابراين نيازي به افزايش قيمت وجود ندارد. اما اگر 
توليدكننده اي افزايش هزينه داشته باشد، طبق روال 
قبل مي تواند آن را به سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان ارايه كند تا مورد بررسي قرار گيرد. 

مركز ملي رقابت: بازار 
اينترنت ثابت انحصاري است

ش��وراي رقابت، ب��ازار اينترنت ثابت را مص��داق بازار 
انحصاري تشخيص داد و بر همين اساس مركز ملي 
رقابت به تنظيم دس��تورالعمل قيمت مكلف شد. به 
گزارش مركز ملي رقابت، با بررسي بازار اينترنت ثابت، 
ش��وراي رقابت به اس��تناد مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي، 
اين بازار را مصداق بازار انحصاري دانس��ت. بر همين 
اساس مركز ملي رقابت به ارايه دستورالعمل تنظيم 
قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار اينترنت ثابت 
مكلف شد. گفتني اس��ت؛ مركز ملي رقابت بايد اين 
دستورالعمل را با مشاركت وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سازمان نظام صنفي رايانه اي و نظرخواهي از 
ساير ذي نفعان، تهيه و جهت تصويب به شوراي رقابت 

ارايه نمايد.

زمستان بازار سرمايه 
 فعاالن بازار سرمايه را مي دهد زمستاني كه مي تواند با 
پرهيز از رفتار هيجاني و معامالت اصولي گرم تر بماند و 
تجربه تلخ سال ۹۹ ديگر براي مردم تكرار نشود. ريسك 
در بازار س��رمايه از عوامل اقتص��ادي و غير اقتصادي 
متاثر است اما ميزان ريس��كي كه در حال حاضر يك 
سرمايه گذار متحمل مي شود به نظر من به طور كلي و 
اساسي با ريسكي كه در سال ۹۹ بي محابا و بدون توجه 
به معيار هاي ابتدايي كه در اقتصاد بازار سرمايه بايد در 
نظر گرفته شود، از درجه ريسك باال برخوردار نيستيم 
كه هراس داشته باشيم ولي انتظار رشد پياپي به عنوان 
مثال روزانه ۴ درصد يا ۵ درصد شاخص كل افرايش پيدا 

كند اين انتظار نابجا و نامعقولي است.

ماجراي گم شدن 
50 ميليون نان چيست؟

رييس اتحاديه نانوايان س��نگكي تهران خاطرنشان 
ك��رد: در حال حاضر همه نانوايان در س��طح تهران به 
فعالي��ت خود ادامه مي دهند و م��ردم نگران تعطيلي 
نانوايان نباشند؛ مشكلي در بحث توزيع نان در تهران 
وج��ود ندارد. محمد س��ليماني در گفت وگو با ايلنا، با 
بيان اينكه قطعي گاز به نانوايان تهراني نرسيده است، 
گفت: در حال حاضر همه نانوايان در س��طح تهران به 
فعالي��ت خود ادامه مي دهند و م��ردم نگران تعطيلي 
نانوايي ها نباشند؛ مشكلي در بحث توزيع نان در تهران 
وجود ندارد. اين فعال صنفي در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا شاهد صف هاي طوالني نانوايي ها هستيم، افزود: 
همواره در فصل زمستان شاهد ايجاد صف هاي طوالني 
در نانوايي ها هستيم؛ اما در سال جاري متقاضيان خريد 
نان هاي فانتزي بعد از افزايش نرخ آن خريدار نان سنتي 
ش��دند؛ همچنين قيمت نان نسبت به كاالهاي ديگر 
ارزان  ماند و قيمت آن نسبت به تورم افزايش پيدا نكرد از 
اين رو متقاضي براي خريد نان افزايش پيدا كرد.  سليماني 
با بيان اينكه نرخ نامه جديد به نانوايان داده نشده است، 
گفت: تا پايان سال جاري ۲ ماه باقي مانده است و برخالف 
قول هايي كه به فعاالن اين صنف داده اند تا به امروز موفق 
به دريافت نرخ نامه جديد نشده ايم. وي طبخ نان سنگك 
را دستوري دانست و افزود: اين امكان وجود دارد كه در 
طبخ نان سنگكي مشتري به نانوا بگويد كه چه نان و با 
چه كيفيتي مي خواهد اگر متقاضي خواهان نان بزرگ، 
خشخاش دار، كنجددار باشد قيمت آن با نان معمولي 
متفاوت است. ممكن است يك نانوايي سنگكي در روز 
۲۰ تا ۳۰ عدد نان ۱۵ هزار توماني بپزد و ساير نان ها با 
نرخ مصوب عرضه مي شود. اين فعال صنفي با اشاره به 
گراني نرخ كنجد در بازار، گفت: نرخ كنجد به كيلويي 
۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسيده است اين در حالي است 
كه ۳ ماه پيش قيمت آن كيلويي ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان 
بود. كنجد يك محصول وارداتي است و از هند، پاكستان 
و مالزي وارد كشور مي شود از اين رو نوسان هاي نرخ ارز 
در قيمت آن تاثير مستقيم مي گذارد. رييس اتحاديه 
نانوايان س��نگكي قيمت هزار توماني براي نايلون نان 
سنگكي را واقعي ندانست و افزود: نانواها نايلون سنگكي 
ضخيم و دس��ته دار اس��ت و كيلويي ۶۵ ه��زار تومان 
خريداري و نانواها در فروش اين نايلون ها ضرر مي كند. 
من نمي دانم بنا به چه منطقي نرخ نايلون در دستگاه هاي 
هوشمند نان قرار گرفته است نايلون كه جزو نان نيست 
كه قيمت آن را دولت براي نانوايان مشخص كند؛ اگر 
قيمت نايلون براي نانوا صرفه اقتصادي نداشته باشد نانوا 
نايلون ضعيف و يك بار مصرف تهيه مي كند. سليماني در 
پاسخ به اين پرسش كه گزارش هاي مبني بر جمع آوري 
دستگاه هاي هوشمند از سوي برخي نانوايان به دست 
ما رسيده است آيا اين موضوع را تاييد مي كنيد، گفت: 
پشتيباني دستگاه هاي هوشمند واقعا ضعيف است و به 
بهانه سردي هوا، رول را به نانوايان نمي رسانند وقتي نانوا 
رول نداشته باشد و دستگاه اش مشكل پيدا مي كند آن 
را كنار مي گذارد؛ البته هنوز گزارشي مبني كنار گذاشتن 
دستگاه هاي هوشمند به دست ما نرسيده است اما اين 
امكان وجود دارد كه نانوا بعد از خرابي دستگاه آن را كنار 
بگذارد و از دس��تگاه هاي قديمي استفاده كند چراكه 
نمي تواند كار را بخواباند. وي با انتقاد از اين س��خن كه 
مي گويند ۵۰ ميليون نان در نانوايي ها گم شده است، 
گفت: برخي مردم و اتباع خارجي براي خريد نان پول 
نقد مي دهند همچنين برخي نانوايان وراثي هستند و 
در حالي كه نانوايي آنها تعطيل است اما نام آنها در سامانه 
آرد وجود دارند. زماني  مي توان گفت ۵۰ ميليون نان گم 
شده كه اين معضالت حل شده باشد. ممكن است برخي 
نانوايان ۱ تا ۲درصد خطا كنند چراكه در هر كااليي كه 
يارانه به آن تعلق مي گيرد احتمال خطا در آن وجود دارد. 
در ضمن دولت با نان لواش نان هاي گم شده را محاسبه 

كرد تا تعداد نان ها را باال ببرند.

قطع گاز صنايع كوچك
در مرحله آخر قرار بگيرد

معاون وزير صمت با تاكيد ب��ر اينكه قطع گاز صنايع 
كوچ��ك در مرحله آخر قرار گيرد، تصريح كرد: برخي 
صنايع براي جبران قطعي گاز مجبورند قيمت تمام شده 
كاال را ب��اال ببرند يا اينكه نيروهاي خود را اخراج كنند، 
حتي قطعي ناگهاني منجر به ريزش كوره ها مي شود كه 
هزينه سنگيني در پي دارد. به گزارش ايلنا، علي رسوليان 
در جلسه س��تاد مديريت بحران در وزارت كشور كه با 
حضور وزير كشور انجام شد، با بيان اينكه بخش صنعت 
همكاري خوبي را با بخش گاز كشور داشته است، اظهار 
داشت: وظيفه ما اين است كه در شرايط بحراني كمك 
كنيم اما بخش صنعت ۲ درصد آب، ۱۰ درصد گاز و ۳۵ 
درصد برق كشور را مصرف مي كند كه نقش بااليي در 
معيشت و اشتغالزايي دارد. وي افزود: ما در فصل تابستان 
۴ ماه قطعي برق داريم و در زمس��تان نيز قطعي گاز از 
سيماني ها آغاز و به استخرها هم رسيده است. معاون 
وزير صمت با بيان اينكه قطعي ه��ا اثرات كوتاه مدت 
معيشتي خواهد داشت، گفت: اكنون زمان قطع برق 
تابستان و قطع گاز زمستان در حال نزديك شدن به هم 
است كه اثرات منفي بر اقتصاد كشور دارد. وي با تاكيد 
بر اينكه قطع گاز صنايع كوچ��ك در مرحله آخر قرار 
گيرد، تصريح ك��رد: برخي صنايع براي جبران قطعي 
گاز مجبورند قيمت تمام شده كاال را باال ببرند يا اينكه 
نيروهاي خود را اخراج كنند، حتي قطعي ناگهاني منجر 
به ريزش كوره ها مي شود كه هزينه سنگيني در پي دارد. 
رسوليان با تاكيد بر لزوم اطالع رساني قبلي براي قطع گاز 
صنايع گفت: اگر براي صنايعي كه قطعي گاز دارند مشوق 
در نظر بگيريم يا جريمه پرداخت شود از نقطه سر به سر 
خارج مي شوند. در ادامه اين جلسه هوشنگ فالحتيان 
در همي��ن رابطه گفت: دوگانه س��وز ك��ردن صنايع 
خس��ارت ها را به حداقل مي رساند و صنايع كوچك و 
بزرگ مي توانند براحتي اين كار را انجام دهند. معاون 
برنامه ريزي وزير نف��ت تاكيد كرد: واحدهاي صنعتي 
مي توانند براحتي در تابس��تان ذخيره سازي گازوئيل 
انجام داده و در نتيجه استمرار تامين برق داشته باشند.

كارآفرينانبرتردرمراسمامينالضربمعرفيشدند

خوانساري:بزرگترينچالشكشوردر4دههگذشتهحكمرانينامطلوبوديوانساالرياست

همه چيز عليه اقتصاد 

متوليانپاسخدادند

ممنوعيت ثبت سفارش واردات برنج رفع شد؟
در حالي كه گفته  مي شود ممنوعيت ثبت سفارش واردات 
برنج هنوز برداشته نشده اما مديركل بازرسي و نظارت بر 
كاالهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي مي گويد كه انجام 
ثبت سفارش جديد براي واردات برنج منوط به اين است 
كه شركت ها به تعهدات خود عمل كرده  باشند و فرآيند 
واردات تا توزيع در سامانه جامع تجارت به صورت شفاف 
ثبت شده باشد. به گزارش ايسنا، چندي پيش نايب رييس 
انجمن واردكنندگان برنج از توقف ثبت سفارش برنج از 
هند خبر داد و اعالم كرد كه از يك ماه پيش ثبت سفارش 
واردات برنج از هند با تصميم دولت متوقف شده است و 
اين تصميم از پيش اعالم نشده مي تواند تبعات منفي را به 
دنبال داشته باشد و به بدعهدي تجار ايراني و بي اعتباري 
ايشان منتهي شود. وي با اشاره به اينكه چنين تصميمي 
بايد پيش از آغاز فصل برداشت و شروع خريدهاي خارجي 
اتخاذ و ابالغ مي شد، افزود كه وجود برخي مشكالت در 
مناس��بات اقتصادي دو كشور از جمله منفي شدن تراز 
تجاري، داليلي است كه با انجمن واردكنندگان برنج ايران 
براي اين تصميم مطرح شده و اين در حالي است كه به 
دليل محدوديت هاي مالي ناشي از تحريم و همچنين 
عدم پشتيباني شركت هاي كشتيراني، جايگزين كردن 
ديگر كشورهاي توليدكننده برنج در كوتاه مدت ممكن 
نيست. رييس انجمن واردكنندگان برنج نيز همان زمان 
با بيان اينكه اين تصميم ناگهاني وزارت جهاد كشاورزي 
به اقتصاد كشور، سفره اقشار آسيب پذير و امنيت غذايي 

كشور خدشه وارد مي كند، افزود كه توليد محصول برنج 
داخلي پاسخگوي همه نياز بازار نيست، مضاف بر اينكه 
بايد توان خريد مصرف كنندگان را در نظر داشت. ديري 
نپاييد كه اين اظهارات با واكنش مديركل دفتر بازرگاني 
وزارت جهادكشاورزي همراه ش��د و وي در يك برنامه 
تلويزيوني اعالم كرد كه براي تامين برنج مورد نياز كشور 
محدوديت واردات را به طور كامل حذف كرديم و در حال 
حاضر ممنوعيتي براي ثبت سفارش وجود ندارد و طي 
۲۴ ساعت گذشته نيز ۱۰۰ هزارتن ثبت سفارش برنج 

انجام شده اس��ت. آبنار همچنين افزود كه واردات برنج 
همچنان ادامه دارد و واردكنندگان مي توانند نسبت به 
ثبت سفارش اقدام كنند. اين اظهارات در حالي مطرح 
شد كه كميسيون واردكنندگان و تأمين كنندگان برنج 
مجمع عالي واردات اخيرا اطالعيه اي منتشر كرده اند كه 
ثبت سفارش براي واردات برنج هنوز انجام نشده و ثبت 
س��فارش برنج همچنان متوقف مانده است. همچنين 
پيگيري هاي ايس��نا از برخي از شركت هاي واردكننده 
نيز نش��ان مي دهد كه آنها نيز از باز شدن ثبت سفارش 

اطالعي ندارند. در اين راستا و در پاسخ به اينكه آيا ثبت 
س��فارش واردات برنج باز شده اس��ت يا خير؟ مسعود 
امرالهي مديركل بازرس��ي و نظارت بر كاالهاي اساسي 
وزارت جهادكشاورزي به ايسنا گفت: ثبت سفارش باز 
شده ولي بايد حسابرسي كااليي صورت گيرد. يعني چون 
شركت هاي واردكننده ارز نيمايي دريافت كرده اند بايد 
مشخص شود كه آيا اين شركت ها به تعهدات خود عمل 
كرده اند. وي ادامه داد: كميته اي تشكيل داديم و شركت ها 
را فراخوانديم تا ببينيم آيا اين شركت ها در ازاي ارزي كه 
دريافت كرده اند به تعهدات خود عمل كرده اند يا خير؟ 
اين كميته نظارتي براي بررسي ثبت سفارش، دريافت 
ارز، انبارداري و شبكه توزيع است. يعني بايد از حلقه اول 
)تامين و واردات( تا حلقه آخر )توزيع( در سامانه جامع 
تجارت شفاف باشد و فرآيند واردات تا توزيع در اين سامانه 
ثبت شود. امراللهي تصريح كرد: اگر شركت ها با تعهدات 
خود عمل كرده  باشند به آنها مجوز ثبت سفارش مي دهيم 
و در غير اين صورت آنها را در ليس��ت سياه قرار خواهيم 
داد. مديركل بازرسي و نظارت بر كاالهاي اساسي وزارت 
جهادكش��اورزي اضافه كرد: اين نظارت ها با همكاري 
سازمان حمايت، دستگاه هاي نظارتي صورت مي گيرد.

وي در پايان گفت: برخي شركت ها بارشان را در گمرك 
آورده ولي اظهار نكرده اند. برخي ترخيص كرده اند ولي 
در سامانه جامع تجارت ثبت نكرده اند و اين موارد مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
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خبرروز

امدادرساني به ۲۲ هزار نفر در ۲۸ استان 
سرپرست سازمان امداد و نجات از امدادرساني ۲۲۸۲ امدادگر در ۲۸ استان كشور طي ۹ روز گذشته خبر داد. محمودي با اشاره به 
انجام عمليات جوي )آبگرفتگي و كوالك( از ۱۸ تا ۲۶ دي  ماه گفت: در اين مدت زمان، ۳۱ استان كشور متاثر از شرايط جوي بود كه 
۲۸ استان كشور، ١٨٢ شهرستان و ۳۴۳ منطقه شامل ١٣٥محور، ٣٣ شهر، ١٤٥ روستا و ٣٠ منطقه عشايرنشين در قالب عمليات 
جوي، امدادرساني شد. او با اشاره به اينكه در اين مدت زمان، به ۲۲ هزار و ۳۹۰ نفر امدادرساني شد، ادامه داد: با كمك امدادگران 
جمعيت هالل احمر ۳۷۳۹ نفر اسكان اضطراري پيدا كردند، ۴۰ نفر به مناطق امن، ۴۶ نفر نيز به مراكز درماني منتقل شدند و سه 

نفر از هم وطنان نيز در سيل شهرستان فسا و ريزش آوار در شهرستان منوجان جان خود را از دست دادند. 

رويداد

در هفته هواي پاك تنها چيزي كه مردم تنفس نمي كنند 
هواي پاك است، اين هم از آن پارادوكس هايي است كه 
بايد با آن كنار بياييم و به اين فكر كنيم كه واقعا اين هفته 
هواي پاك چرا و چگونه قرار است صورت واقعي به خود 
بگيرد. مشكل حاال از شهرهاي جنوبي به تمام نقاط ايران 
رسيده اس��ت. ديگر فقط ماجرا ريزگردها و غبار محلي 
نيست، ماجرا تنفس انواع و اقسام آالينده هايي است كه 
هر كسي سعي مي كند منبع و منشأ آن را به چيزي غير از 
آنچه مردم مي دانند، نسبت دهد. هر چه هست، از بنزين 
غير استاندارد گرفته تا س��وخت گازوييل و مازوت و ... 
نفس كشيدن را براي همه مردم سخت كرده است. طبق 
تعريف ارايه شده در قانون هواي پاك، آلودگي هوا عبارت 
است از انتشار يك يا چند آالينده اعم از آالينده هاي جامد، 
مايع، گاز، پرتوهاي يونساز و غير يونساز، بو و صدا در هواي 
آزاد، به صورت طبيعي يا انسان ساخت، به مقدار و مدتي كه 
كيفيت هوا را به گونه اي تغيير دهد كه براي سالمت انسان 
و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم شناختي )اكولوژيكي( 
يا آثار و ابنيه زيان آور است يا سبب از بين رفتن يا كاهش 
سطح رفاه عمومي شود بنابراين تركيبات و مواد مختلفي 
با حضور در جو مي توانند به عنوان آالينده هوا ذكر شوند. 
ديو آلودگي هوا امس��ال از فروردين ماه خودش را نشان 
داد، به گونه اي كه به علت خيزش گردوغبار آالينده ذرات 
معلق كمتر از ۱۰ ميكرون در برخي استان ها افزايش قابل 
توجهي يافت و حتي در تهران با رس��يدن به عدد ۵۰۰ 

باعث تجربه شرايط خطرناك كيفيت هوا شد.

    دواي درد آلودگي هواي تهران چيست؟
بر اس��اس گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، 
مطالعات و رهنمودهاي س��ازمان ها و نهادهاي معتبر 
بين المللي نش��ان مي دهد برخي آالينده ها با توجه به 
ميزان توليد و انتشار همچنين بر حسب ميزان آسيب هاي 
مربوطه به عنوان آالينده معيار معرفي ش��ده اند كه در 

بيشتر شهرهاي مهم دنيا همواره مورد اندازه گيري و پايش 
قرار مي گيرند. در شهر تهران نيز بيش از دو دهه است كه 
فرآيند پايش كيفيت هوا انجام مي شود و آالينده هاي 
گازي منواكسيد كربن، اكسيدهاي نيتروژن، دي اكسيد 
گوگرد و ازن در كنار ذرات معلق كوچك تر از ۱۰ ميكرون 
در اين بين قرار داش��ته است البته بيش از يك دهه نيز 
است كه آالينده ذرات معلق كوچك تر از ۲.۵ ميكرون 

مورد پايش قرار مي گيرد.

    آالينده هاي هواي تهران
آالينده هاي هوا از نظر منشأ و اثرات بهداشتي بسيار متعدد 
هستند و بررسي تمامي آنها عمال غيرممكن است بنابراين 
عموما گروهي از آالينده هاي هوا به نام آالينده هاي معيار 
شامل منواكس��يد كربن، ازن، ذرات معلق، دي اكسيد 
نيتروژن و دي اكسيد گوگرد، با توجه به اثرات بهداشتي 
و گس��تردگي منابع انتش��ار آنه��ا در اندازه گيري هاي 
مداوم مورد س��نجش قرار مي گيرند. ب��ه عنوان نمونه 
ازن آالينده اي ثانويه اس��ت كه بر اثر واكنش شيميايي 
تركيبات آلي فرار و اكس��يدهاي نيتروژن درحضور نور 
خورشيد توليد مي شود. ذرات معلق براثر انتشار مستقيم 
يا واكنش هاي شيميايي ايجاد مي شوند. عمده ترين منابع 
انتشار اين آالينده ش��امل احتراق سوخت، خودروها و 
ماشين آالت ديزلي فاقد فيلتر دوده، ، فرآيندهاي صنعتي، 
كشاورزي و انتشار از اگزوز، لنت، الستيك و ... خودروها 
مي ش��ود. دي اكس��يد نيتروژن بر اثر احتراق سوخت 
از وس��ايل نقليه، واحدهاي توليد برق، صنايع، بويلرها 
همچنين سوزاندن چوب توليد مي شود. منوكسيد كربن 
ناشي از احتراق سوخت به ويژه در وسايل نقليه موتوري 
فرسوده و فاقد فناوري حذف آالينده ها است.دي اكسيد 
گوگرد نيز به علت احتراق سوخت به ويژه سوخت هايي با 
گوگرد باال، فرآيندهاي توليد برق و صنايع و منابع طبيعي 

مانند آتش فشان توليد و منتشر مي شود.

    تاثير آلودگي هوا بر سالمت انسان
مجموعه وس��يعي از تحقيقات موج��ود به طور قطعي 
نشان داده كه قرارگيري در معرض آلودگي هوا به صورت 
كوتاه مدت از چندروز تا يك هفته و طوالني مدت از ماه ها تا 
سال ها مي تواند تاثيرات جدي بر سالمتي داشته باشد. بار 
بيماري هاي مرتبط با آلودگي هوا قابل توجه و اين معضل 
زيست محيطي سهم بااليي از مرگ وميرهاي ناشي از 
بيماري هاي مهم در سراسر جهان را به خود اختصاص 
داده است. آالينده ازن باعث كاهش عملكرد ريه و افزايش 
عالئم تنفسي مانند سرفه، تنگي نفس، تشديد آسم و ساير 
بيماري هاي ريوي، افزايش اس��تفاده از دارو، مراجعات 
و پذيرش بيمارس��تاني، اورژانس و مرگ ومير زودرس 
مي شود. مواجهه كوتاه مدت با ذرات معلق كمتر از ۲.۵ و 
۱۰ ميكرون مي تواند منجر به تشديد عالئم بيماري هاي 
قلبي ريوي و عالئم تنفس��ي، افزايش نياز به استفاده از 
دارو و پذيرش بيمارستاني شود. مواجهه طوالني مدت 
عامل مرگ ومير زودرس و تشديد بيماري هاي قلبي و 

ريوي است. 

    آلودگي ه�وا در آين�ده چ�ه ب�ر س�رمان 
مي آورد؟

در برخي روزها آلودگي هوا آنقدر شرايط را دشوار مي كند 
كه دستگاه هاي ذي ربط به عنوان راهكار كوتاه مدت به 
فكر تعطيلي ادارات، مدارس و گاهي دانشگاه ها مي افتند 
اين در حالي اس��ت كه تعطيلي ادارات شامل حال همه 
نمي شود. به عنوان نمونه كارمندان برخي شركت ها و 
ادارات خصوصي بايد در محل كار در روزهاي خاكستري 
شهر نيز حضور پيدا كنند.اين موضوع در بلندمدت باعث 
ابتالي افراد به بيماري هاي قبلي و ريوي مي شود. به گفته 
كارشناسان مهم ترين راهكار براي پيشگيري و كاهش 
خسارات جاني و مالي به شهروندان و كشور، نوسازي و 

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي است.

تنفسهوايآلودهدرهفتههوايپاك
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 مشكل مهريه با قانون
 حل نمي شود

 زنان به وجود مي آيد اشاره كنيم، مهريه تا حد زيادي 
مي تواند براي يك زندگي مستقل به اين افراد كمك 
كند. چرا كه در بس��ياري از موارد زنان مطلقه امكان 
ازدواج مجدد را از دست مي دهند، يا مجبور مي شوند 
با مردان مطلقه ي��ا مرداني كه زن خود را از دس��ت 
داده اند ازدواج كنند، اين در حالي اس��ت كه چنين 
محدوديت هايي براي م��ردان وجود ندارد. اما توجه 
به اين مساله كه ما مي توانيم با در نظر گرفتن حقوق 
برابر براي زوجين در زندگي مش��ترك تا حد زيادي 
مشكالت مربوط به مهريه را حل و فصل كنيم، نبايد 
ناديده گرفته شود. مساله ديگر اين است كه تا وقتي 
مشكالت معيشتي و اقتصادي در كشور وجود داشته 
باش��د بروز طالق و دعاوي مربوط به مهريه هم رو به 
افزاي��ش خواهد بود. در واقع تمامي اين مش��كالت 
زنجيروار به هم متصل هستند، افزايش ميزان طالق، 
باال رفتن سن ازدواج، كشمكش هاي مربوط به مهريه و 
... همه يك منشأ قوي دارند، آن هم مشكالت اقتصادي 
است. ش��ايد در بين طالق ها و دعاوي مهريه اي كه 
اتفاق مي افتد تعداد انگشت ش��ماري هم به داليل 
ديگري باشد اما نمي توانيم تاثير مشكالت اقتصادي 
را ناديده بگيريم. نداشتن امنيت شغلي و رفاه نسبي 
اين روزها يكي از بزرگ تري��ن عوامل بروز طالق در 
خانواده هاست. يكي از مهم ترين عوامل سر باز زدن 
جوانان از تشكيل خانواده است. اين است كه مشكالت 
اجتماعي به يكديگر ارتباط پيدا مي كنند. از سوي 
ديگر وقتي خانواده ها مهريه را تضميني براي زندگي 
فرزند خود در نظر مي گيرند، طلب كردن مهريه هاي 
باال هم خود نشان از مشكالت اقتصادي دارد چرا كه 
مي خواهند مطمئن باشند، فرزندشان بعد از طالق 
پشتوانه مالي مناسبي براي گذران زندگي خود دارد. از 
سوي ديگر ما بايد به اين باور برسيم كه مهريه حق زن 
است پس نمي توانيم با اين جمله نخ نما شده »مهريه 
را كي داده و كي گرفته« از زير بار مسووليت آن شانه 
خالي كنيم، به همين دليل آقايان وقتي مي خواهند، 
ميزان مهري��ه را قبول كنند بايد به فكر تمكن مالي 

پرداخت آن هم باشند.

بودجه و سفره هايي كه آب 
مي روند

 افزايش داده اس��ت و توليد را تحت فشار بيشتري 
گذاشته اس��ت. در يك كالم نتيجه بودجه ۱۴۰۲ 
حذف شدن اقالم بيشتري از سفره هاي عمومي مردم 
خواهد بود. سفره هايي كه طي سال هاي اخير آب رفته 
و به اندازه اي كوچك شده كه آه از نهاد مردم به آسمان 
بلند شده است.  بايد به مقامات دولتي تذكار دهيم كه 
براي تحليلگران مهم GDP است نه اعداد و ارقامي 
صوري كه دولت اعالم مي كند. از اين منظر، اقتصاد 
ايران در سال آينده هم با مشكالت فراواني دست به 

گريبان خواهد بود و روند نزولي را دنبال مي كند.

بوميگزينينيرويانسانيدردستوركارآموزشوپرورش
 معاون حقوق��ي و امور مجل��س وزارت آموزش و 
پرورش گفت: در جذب نيروي انس��اني آموزش و 
پرورش موضوع بومي گزيني در دس��تور كار قرار 
دارد. قاس��م احمدي الشكي گفت: در اين منطقه 
دو پروژه با پيش��رفت ۷۵ درصدي و دو پروژه۳۰ 
درصدي و يك پ��روژه ۶۰ درصدي وجود دارد كه 
نياز به تكميل اين پروژه ها اس��ت. او خاطرنش��ان 
كرد: در جذب نيروي انس��اني آم��وزش و پرورش 
بومي گزيني بسيار مهم اس��ت و بايد مورد توجه 
قرار گيرد. احمدي الشكي در خصوص رفع مشكل 
رتبه بندي همكاران فرهنگي گفت: در اين زمينه 
بايد به كيفيت آموزشي توجه ويژه اي داشته باشيم 
و رتبه بندي نيز بر اس��اس همين مس��اله صورت 
مي پذيرد. او اف��زود: در اين راس��تا حقوق واقعي 
معلمان بايد در نظر گرفته ش��ود و رتبه بندي بايد 
به طور دقيق اجرايي ش��ود به گون��ه اي كه صرفًا 
جايگاه معلمان براس��اس شايستگي هاي معلمي 
در نظر گرفته ش��ود. معاون حقوقي و امور مجلس 
گفت: در همه كشورهاي پيشرفته مساله آموزش 
و پرورش اولويت اول همه دولت ها اس��ت، لذا در 

كش��ور ما هم بايد آم��وزش و پرورش ب��ه اولويت 
اول تبديل ش��ود و همه بايد به آموزش و پرورش 
توجه كنند تا كشور موفق ش��ود. معاون حقوقي 
و امور مجلس تصريح كرد: براس��اس سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش، همه دستگاه ها موظف 
هس��تند در خدمت آموزش و پرورش باش��ند. به 
گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت 
آموزش وپرورش، احمدي الش��كي گفت: س��ال 
گذش��ته ۱۳درص��د از بودجه عمومي كش��ور به 
آموزش و پ��رورش اختصاص يافت كه بيش از ۹۷ 
درصد آن صرف حقوق پرسنلي مي شود و بودجه اي 

براي مسائل فرهنگي و تربيتي باقي نمي ماند.

افزايشقيمتسكهومشكالتپرداختمهريه

مشكالتاجتماعيدستوريحلنميشوند
مهريه هاي 200 ميليوني  كه 2 ميليارد شد

تعادل|
 اين روزها كه قيمت سكه مرز ۲۰ ميليون 
تومان را رد كرده، يك بار ديگر مس��اله 
مهريه به يكي از مسائل روز تبديل شده است، تا قبل 
از اين اتفاقات پرداخت مهريه براي افرادي كه توانايي 
پرداخت كامل آن را نداشتند، از طرف دادگاه با توجه 
به ميزان درآمد و بضاعت فرد مهريه قسط بندي مي شد 
و از چند س��كه در ماه تا يك ربع سكه متفاوت بود. اما 
در اين شرايط كه قيمت يك ربع سكه هم نزديك به ۹ 
ميليون تومان است و بسياري از افراد توانايي پرداخت 
آن را ندارند، بايد در اين زمينه قوانين جديد به تصويب 
برسد. بر اس��اس آخرين آمار ۳۴ هزار زنداني مهريه 
در زندان هاي كشور حضور دارند. كساني به اميد يك 
زندگي خوب مهريه هايي را به گ��ردن گرفتند كه از 
پرداخت آن عاجز بودند و از همان ابتدا هم مي دانستند 
كه توان پرداخت آن را ندارند، اما جمله معروف »مهريه 
را كي داده و كي گرفته« باعث ش��ده تا در حال حاضر 
هزاران نفر به خاطر عدم توانايي پرداخت مهريه پشت 
ميله هاي زندان بمانند و قانون هم همچنان راهكاري 
براي برون رفت از اين معضل پيدا نكرده است. البته در 
ابتداي س��ال جاري طرحي در مجلس مطرح شد كه 
به نظر بسياري از حقوقدانان به جاي اينكه مشكالت 
مهريه را حل و فصل كند، تبديل به مانعي براي ازدواج 
مي شود. اينكه بر اساس مهريه تعيين شده زوجه بايد 
براي دريافت س��ند ازدواج مبلغي را به عنوان ماليات 
پرداخت كند. ميزان ماليات هم به ميزان مهريه بستگي 
دارد، تا ۲۰۰ س��كه مبلغ قابل توجهي نيست، البته با 
توجه به افزايش قيمت سكه حاال يك تا دودرصد هم 
مي تواند به مبلغ قابل توجهي تبديل ش��ود اما باالي 
۲۰۰ سكه ۱۵ درصد ماليات دارد كه اين خود مبلغي 
نجومي مي شود و در اين مورد هم مشكالت زيادي به 

وجود خواهد آمد. 

    مشكالت دستوري حل نمي شوند
فرش��ته محمدي، حقوقدان در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه قوانين و طرح هايي كه در مجلس 

مطرح مي شود بيشتر به اين شبيه است كه مي خواهند 
حقوق زن��ان در زمين��ه ازدواج را نادي��ده بگيرند. ما 
نمي تواني��م با تصوي��ب قانون به صورت دس��توري، 
مساله اي را كه سال ها در فرهنگ ما ريشه دوانده حل و 
فصل كنيم. اينكه دولت بخواهد از ميزان مهريه ماليات 
دريافت كند، خود عاملي مي شود براي فرار از ازدواج. در 
حالي كه ما اگر طي اين سال ها به جاي تصويب قوانيني 
كه اجرا كردن آنها در هاله اي از اما و اگرها قرار مي گيرد، 
در زمينه مهريه فرهنگ سازي مي كرديم حاال درگير 

چنين مسائل و مشكالتي نبوديم.
او مي افزايد: قوانين مش��كل دارند، اين مشكالت بايد 
بر طرف ش��ود اما نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه 
افراد بدون در نظر گرفتن منافع خود تمامي اين قوانين 
را به طور كامل پذيرا باشند. ما وقتي در مساله ازدواج 
حقوق برابر براي زن و مرد قائل نيس��تيم، نمي توانيم 
توقع داشته باشيم كه زنان از حق مهريه خود بگذرند. 
مهريه سال هاست به عنوان يك پشتوانه براي زندگي 

زنان تعريف شده است.
اين حقوقدان مي گويد: خيلي وقت ها مهريه به عنوان 
اهرم فشاري از طرف خانم براي گرفتن طالق است و 
در واقع خيلي از خانم ها قصدشان گرفتن مهريه نيست 
بلكه مجبور هستند براي گرفتن طالق به عنوان اهرم 
فش��ار از آن استفاده كنند، براي همين طالق توافقي 
هم معموال خانم ها از مهريه كوتاه مي آيند تا آقا هم از 
حق طالق كوتاه بيايد، يعني خيلي وقت ها مهريه به 
عنوان اهرم فش��اري براي طالق است، در  واقع خيلي 
از خانم ها حتي درخواس��ت گرفتن مهريه هم ندارند 
و فقط مجبورند ب��راي طالق گرفتن از آن اس��تفاده 
كنند تا مرد متقاعد به طالق شود. براي همين خيلي 
وقت ها زنان كه مي بينند مرد براي طالق كوتاه آمده 
از حق مهريه مي گذرند و در اين صورت طالق توافقي 

صورت مي گيرد.

    طرح جديد و شرايط سخت براي زنان
فرشته محمدي اظهار مي دارد: اثبات عسر و حرج در 
دادگاه و براي طالق به مراتب براي زنان سخت تر است، 

اما مساله اين است كه طرح هاي جديد صرفا در جهت 
كاهش ميزان مهريه مطرح مي شود، همين طرح ۱۴ 
تا سكه، در صورتي كه ش��رايط پرداخت مهريه آسان 
مي شود، ولي ش��رايط گرفتن مهريه تفاوتي نخواهد 
كرد. در واقع اين يك ش��رايط نابرابر است كه آقايان از 
زير بار مسووليتي به اسم مهريه بيرون بيايند و آسان تر 
ش��ود، ولي زنان براي گرفتن مهريه در شرايط سخت 

قرار گيرند.
او مي افزايد: در هر حال اين طرحي است كه به مجلس 
رفته و تا س��قف ۱۴ سكه را مجاز دانسته و بر مازاد ۱۴ 
س��كه حق ثبت مالياتي در نظر گرفته خواهد شد كه 
اين وجه حاصل از آن به صندوقي براي جهيزيه افراد 
نيازمند واريز خواهد شد، در  هر  حال ما بايد شرايطي 
را براي ازدواج آس��ان زوجي��ن ترتيب دهيم، ولي اگر 
قرار باشد زوجين مازاد بيشتر از ۱۴ تا سكه را ماليات 
بدهند و اگر پرداخت نكنند و سند صادر نشود، اين طرح 
زير سوال است و به مراتب شرايط ازدواج هم سخت تر 

خواهد كرد.

    جزييات طرح جديد مجلس براي متاهل ها 
عضو كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس مي گويد: 
طرحي را تدوين كرده ايم كه بر اس��اس آن اگر دختر 
و پسري ۹ ماه زير يك س��قف نبودند، بتوانند طالق 
بگيرند. حجت االسالم والمسلمين حسن نوروزي با 
اشاره به سرنوشت اصالح قانون مهريه در كشور بيان 
كرد: اين طرح هم اكنون در نوبت صحن علني مجلس 
جهت بررسي قرار دارد. طرح اصالح قانون مهريه يكي 
از مسائل بسيار مهم كش��ور تلقي مي شود. اين طرح 
مي تواند ۳۴ هزار زندان��ي را از زندان نجات مي دهد. 
عضو كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس ش��وراي 
اسالمي بيان كرد: همچنين در اين طرح آورده ايم به 
عنوان مثال اگر خانمي مهريه خود را اخذ كرده اما ۱۰ 
الي ۱۵ سال است كه همسرش وي را طالق نمي دهد، 

بتواند طالق بگيرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: ۵۰ 
امضاي براي در اولويت قرار گرفتن اين طرح در مجلس 

جمع آوري شده و به زودي در مجلس مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت. در جريان اين طرح تاكيد كرديم كه اگر 
فردي مهريه همسرش را دارد و نمي دهد، بايد زنداني 
شود و فردي هم كه استطاعت پرداخت مهريه را ندارد، 
بايد كار كند و بدهي همس��رش را پرداخت كند. اين 
نماينده مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: پيش تر ما 
در اين زمينه قوانين الزم را نداشتيم و متاسفانه زنداني 
مهريه از داخل زندان اثبات مي كرد كه معسر است. در 
حال حاضر ما گفته ايم كه زن اثبات كند كه همسرش 
دارد و مهريه اش را نمي دهد، اگر فرد نداشت و زن آن 
فرد قبول داشت چرا بايد آن فرد را زنداني كنيم. تاكيد 
كرد: همچنين گفته ايم كه اگر مرد پيش از طالق اموال 
خود را به نام ديگري بزند و ادعا كند كه استطاعت مالي 
ندارد، مورد جريمه قرار گيرد. ما گفته ايم كه اگر فرد 
قبل و بعد از طالق اموالي را به نام كس��ي كرده باشد 
و اين موضوع براي دادگاه روش��ن شود، آن فرد مورد 

جريمه قرار گيرد.

    مهريه هايي كه حاال ميلياردي شده اند
حاال ديگر مساله ۱۰۰ سكه و ۲۰۰ سكه نيست، شما 
االن اگر ۱۰۰ سكه هم مهريه همسر خود كرده باشيد، 

بايد ۲ ميليارد به او پرداخت كنيد، اين مبلغ تا همين 
چند سال پيش ۲۰۰ ميليون بود و براي خيلي ها اين 
مبلغ وقتي قسط بندي مي شد ديگر چندان به چشم 
نمي آمد، اما حاال حتي اگر درآمد شما ماهانه ۲۰ ميليون 
تومان هم باشد براي پرداخت اقساط مهريه با مشكل 

مواجه خواهيد شد. 
علي كرمي، جامعه ش��ناس در اين باره به»  تعادل« 
مي گويد: ما سال هاست با مش��كل مهريه در كشور 
دس��ت و پنجه نرم مي كنيم، از همان زماني كه لفظ 
عنداالس��تطاعه و عند المطالبه مطرح شد و تا امروز 
كه مساله پرداخت ماليات بر روي مهريه مطرح است 
و طرح هايي كه در مجلس مانده و هنوز به آن رسيدگي 
نشده، همه و همه نشان مي دهد كه مشكل مهريه را 

نمي توانيم به صورت دستوري حل و فصل كنيم.
او مي افزايد: در تمام اين سال ها وقتي فرهنگ تجمل 
گرايي، در جامعه ما هر روز بيش��تر از روز قبل رونق 
گرفت، مساله مهريه هم هر روز بغرنج تر شد. همين 
اف��رادي كه االن به خاطر مهريه در زندان هس��تند، 
زماني مي توانستند با پرداخت چند ده ميليون آزاد 
شوند اما حاال با اين قيمت نجومي سكه چطور مي توان 
اميد داشت كه اين افراد استطاعت پرداخت اين مبالغ 

را داشته باشند و به فكر آزادي خود باشند. 
اين جامعه ش��ناس مي گويد: متاس��فانه ما به اصل 
ماجرا توجه نمي كنيم، به آسيب هاي اجتماعي كه 
باعث بروز طالق در جامعه مي شود فكر نمي كنيم، به 
فقري كه دامنگير مردم ش��ده و يكي از عمده داليل 
طالق به شمار مي رود توجهي نداريم. سال هاست كه 
زندگي هاي مشترك دوام درستي ندارند و به راحتي 
از هم پاشيده مي شوند و در اين بين مساله مهريه هم 
به يك معضل تازه تبديل مي ش��ود. مسووالن ما جز 
قوانين دس��توري چه كار ديگري براي جلوگيري از 
اين وضعيت انج��ام داده اند. كجا به اين فكر كرده اند 
كه مسائل و مش��كالت بروز چنين اتفاقاتي را مورد 

بررسي قرار بدهند. 
كرمي در پايان مي گويد: مي خواهيم مشكل مهريه را 
حل كنيم، بايد مشكالت اقتصادي كه باعث مي شود 
زندگي ها به راحتي از هم گسسته شود را پايان بدهيم. 
بايد كاري كنيم كه جوانان از حداقل هايي مانند رفاه 
نسبي، امنيت شغلي و... برخوردار باشند تا هم به ازدواج 
فكر كنند و هم به ادامه زندگي زناشويي خود. مساله 
فقط مهريه نيست، مساله ميزان افزايش فقر در جامعه 

است كه به ديگر مشكالت دامن مي زند.

گزارش

ورودسامانهبارشيجديدبهكشور
رييس مركز ملي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاط��رات وضع ه��وا از بارش ب��رف و باران در 
مناطق مختلف كش��ور، ورود س��امانه بارشي از 
جنوب غرب كشور همچنين يخبندان در برخي 
استان ها خبر داد. صادق ضياييان درباره شرايط 
جوي كشور اظهار كرد: امروزسه شنبه )۲۷ دي( 
با تقويت سامانه بارش��ي در خوزستان، بوشهر، 
فارس، نيمه غربي و شمالي هرمزگان، كهگيلويه 
و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، نيمه جنوبي 
اصفهان، كرمان، يزد و برخي مناطق خراس��ان 
جنوبي و نيمه شمالي سيستان و بلوچستان بارش 
باران و برف پيش بيني مي ش��ود. اين بارش ها در 
فارس و بوشهر شدت بيش��تري خواهد داشت. 
به گفته ريي��س مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا چهارشنبه )۲۸ دي( 
در مناطقي از كرمان، خراسان جنوبي، سيستان 
و بلوچستان، يزد و هرمزگان بارش باران و برف رخ 
مي دهد. پنجشنبه )۲۹ دي( در جنوب سيستان 
و بلوچستان و از اواخر وقت پنجشنبه و طي روز 
جمع��ه )۳۰ دي( در برخي مناطق اس��تان هاي 
ساحلي درياي خزر بارش پيش بيني مي شود و در 
ساير مناطق كشور جوي آرام حاكم خواهد بود. 
ضياييان گفت: از بعد از ظهر پنجشنبه و طي روز 
جمعه در نوار شرقي و برخي مناطق جنوب شرق 
كشور به ويژه منطقه زابل وزش باد نسبتا شديد 
تا ش��ديد و در برخي مناطق خيزش گردوخاك 
پيش بين��ي مي ش��ود. او ادامه داد: سه ش��نبه و 

چهارشنبه خليج فارس، پنجشنبه خليج فارس، 
تنگه هرمز و درياي عمان و جمعه درياي عمان و 
تنگه هرمز مواج خواهد بود. ضياييان همچنين 
گفت: بررسي داده هاي سازمان هواشناسي كشور 
نشان مي دهد كه طي س��ال هاي اخير عمدتا به 
علت كم بارش��ي و افزايش دماي فصل زمستان، 
امواج سرمايي قابل مالحظه اي را در كشور شاهد 
نبوديم لذا موج س��رماي اخير در برخي از نقاط 
۱۱ استان كش��ور، كاهش دماي كم سابقه اي را 
در بازه حدودا ۱۰ س��اله ايجاد كرد البته معموال 
براي بررس��ي و محاسبه ركوردهاي آماري دوره 
بلندمدت ۳۰ س��اله متداول است. رييس مركز 
ملي پيش بين��ي و مديريت بح��ران مخاطرات 
وضع هوا افزود: ايستگاه هاي »درميان و زهان« 
در خراس��ان جنوبي، »چ��ادگان« در اصفهان، 
»قروه« در كردستان و »ايلبگي« در چهارمحال و 
بختياري با ثبت دماهايي بين ۱۳- تا ۲۹- درجه، 
س��ردترين دما و يخبندان را ط��ي گذر اين موج 

تاكنون ثبت كرده اند.
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