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 بودجه هايي بدون رويكرد
 و بدون چشم انداز

 نظام بودجه ريزي
 و پمپاژ فقر

 دولت 
و معضل درآمدزايي

 حمايت آبنباتي
 از بازار سرمايه

 آشفتگي فضاي اطراف
 و اختالالت سالمت روان

كمبود انرژي
 تقصير مردم يا مسووالن؟

س��رانجام بودجه 1402 كل 
كشور با تاخيري بيش از يك 
ماهه راهي بهارس��تان شد تا 
از همان ابتدا مش��خص شود 
س��ند مالي س��االنه كشور، 
فاقد برنامه ري��زي، انضباط و 
زمان سنجي هاي الزم است. 
از سوي ديگر دولت هم تقاضا 
كرده، برنامه ششم توس��عه براي مدت زمان يك سال 
ديگر تمديد شود. يك چنين موضوعاتي )تمديد برنامه 
ششم( از جمله گزاره هايي اس��ت كه تنها در ساختار 
اقتص��ادي و مديريتي ايران امكان وق��وع دارد و نه در 
هيچ مختصات ديگري از جهان. به طور كلي بودجه ها 
و برنامه هاي توس��عه اي با هم ارتباط تنگاتنگي دارند. 
بودجه ها مي بايس��ت برشي يك س��اله از برنامه هاي 
توس��عه كشور باش��ند و زماني كه هر سال برنامه هاي 
توسعه 5ساله، بدون هيچ دليل معقولي تمديد مي شوند، 
مشخص نيس��ت چه نس��بتي ميان برنامه ريزي هاي 
ميان مدت و ساالنه وجود دارد. به همين دليل است كه 
متوسط نرخ رشد اقتصادي از دهه 90 به بعد صفر بوده 
و تورم همواره در داالن صعودي قرار داش��ته است. اما 
پرسش اساسي اين است، آيا متوليان و سياست گذاران 
متوجه نمي شوند كه بودجه هاي ساالنه بايد برشي از 
برنامه هاي توسعه 5ساله باشد و برنامه هاي توسعه 5ساله 
نيز بايد تكه هاي مشخص از چشم اندازهاي بلندمدت 
چند دهه اي باشند؟ فارغ از اين گزاره هاي كلي درباره 
بودجه، ورود مصداقي به اع��داد و ارقام بودجه 1402 
داده هاي ديگري را نيز نمايان مي كند كه تالش مي كنم 

در اين يادداشت به بخشي از آنها اشاره كنم: 
1( بر اساس اعداد و ارقام مندرج در اليحه بودجه 1402، 
كل منابع عمومي دولت نسبت به بودجه سال جاري با 
در نظر گرفتن افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در 
نيمه سال 1401 و انتقال بخشي از منابع و مصارف تبصره 
14 بودجه عمومي به يك هزار و 984 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. درآمدهاي عمومي نسبت به سال جاري 
40 درصد افزايش داشته و به 978 هزار ميليارد تومان 
رسيده است.  ادامه در صفحه 4

از وضعيت شاخص هاي كلي 
تصميم س��ازي در كشورمان 
مانند نظام��ات بودجه ريزي، 
يارانه اي، بانك��ي و... مي توان 
به اين پرسش بنيادين پاسخ 
داد كه چرا جامعه ايراني اين 
ان��دازه فقير اس��ت؟ اقتصاد 
ايران سال هاست كه فقر توليد 
مي كند. هر توليد كننده بي رانتي را زمين مي زند و هر 
كارگر و كارمندي را روزبه روز فقيرتر مي كند. ساختار 
توسعه اقتصادي وجود ندارد و اما ساختار توليد و توسعه 
فقر به خوبي كار مي كند. سرمايه گذاري زير بناي رشد و 
توسعه اقتصادي است. اول از همه نيز سرمايه گذاري در 
زيرساخت ها اولويت دارد. اولين مشخصه سرمايه گذاري 
بلندم��دت امني��ت در تم��ام ابعادش اس��ت. امنيت 
س��رمايه گذاري، امنيت سياسي، عدم تحريم، راحتي 
نقل و انتقال پول وجود زيرساخت هاي مناسب كسب و 
كار وامنيت قانوني بلندمدت و... چيزي  كه در اقتصاد ما 
البه الي شعارهاي پوچ سياسي و اقتصادي مورد توجه 
واقع نشد. مادِر همه مشكالت اقتصادي، از نظر من عدم 
سرمايه گذاري است كه علت هاي آن را هم برشمرديم. 
در سال هايي كه مجلس مرتبا درحال تغيير نرخ فرمول 
خوراك و انرژي و بستن انواع و اقسام عوارض صادرات 
و انواع نرخ دستوري و... بر روي محصوالت و مواد اوليه 
شركت هابود، ماش��اهد مرگ سرمايه گذاري بوديم. 
بي كفايتي دولت ها با چاپ پول و پرداخت هزينه هاي 
جاري، باعث تورم و ابرتورم شد و قطع ارتباط خارجي 
و نبود امنيت سرمايه گذاري در داخل، وضعيت توليد و 
اشتغال را به اين وضعيت اسفبار رسانده است. ظرفيت 
توليد برق و گاز به دليل عدم س��رمايه گذاري جديد 
افزايش نيافته و شاهد قطعي برق و گاز در تابستان و 
زمستان هستيم. تورم به صورت دوره اي و منظم در 
اقتصاد پديدار مي شود و روزبه روز كارمندان و كارگران 
بيش��تري را به زير خط فقر مي فرستد . اقتصاد ايران 
يك موتور توليد تورم و فقر است كه سرعت آن گه گاه 
كم و زياد مي شود اما همچنان به سمت ويراني پيش 
مي رود.  ادامه در صفحه 8

امروز در مسير توسعه، ثبات 
اقتصادي و امكان پذير شدن 
برنامه ريزي هاي طوالني مدت 
يكي از اصلي ترين مس��ائلي 
است كه دولت هاي مختلف 
تالش كرده اند در چارچوب 
آن، عم��ل ك��رده و اقدامات 
الزم را انجام دهند. در چنين 
چارچوبي براي آنكه اقتص��اد با كمترين ترديد به كار 
خود ادامه دهد، به طور همزمان دو موضوع در دستور 

كار قرار دارند.
نخست آنكه تالش شده دولت ها تا حد امكان كوچك 
شوند و بخش مهمي از اقتصاد بدون حضور و دخالت 
دولت و به شكلي مستقل اداره ش��ود و در واقع دولت 
تنها در سطح ناظر و سياس��ت گذار كالن كار كند و از 
سوي ديگر آن بخش هايي از اقتصاد كه بايد به وسيله 
دولت اداره شوند نيز به س��مت منابع درآمدي پايدار 
حركت كنند، موضوعاتي كه در اقتصاد ايران يا فراموش 
شده اند يا در عرصه عمل كمتر به آنها توجه مي شود. 
در دوره هاي مختلف، با استفاده از منابع نفتي، بانك ها 
به عنوان محور اصلي اقتصاد ايران كار خود را پيگيري 
كرده ان��د و عمال ديگر ظرفيت ه��اي اقتصادي مانند 
بازار سرمايه ناديده گرفته شده اند.در سال هاي اخير با 
توجه به تحريم هاي اقتصادي و محدوديت هاي بانكي، 
دولت مجبور شده براي گذران امور جاري از ديگر منابع 
استفاده كند و به اين ترتيب ميزان اتكا به درآمدهاي 
نفتي پايين تر آمده است. موضوعي كه البته در صورتي 
كه با اصالحات س��اختاري همراه نشود، در بلندمدت 
كارايي نخواهد داشت و بار ديگر در صورت دسترسي 
به منابع نفتي، ش��رايط به حالت قبل بازمي گردد. در 
چنين بستري ما هر سال شاهد آن هستيم كه در زمان 
بودجه ريزي يكي از اصلي ترين معضالتي كه بين دولت 
و مجلس ايران به وجود مي آيد بحث درباره درآمدهاي 
دولت و نحوه وصول آنهاس��ت و هر س��ال با توجه به 
غيرپايدار بودن اين منابع درآمدي مانند توجه بيش از 
حد به نفت، بحث از كسري بودجه و استقراض و افزايش 
ادامه در صفحه 5 تورم مطرح مي شود.  

هوش��نگ فالحتيان، معاون 
برنامه ري��زي وزارت نف��ت 
گفته اس��ت: االن اي��راِن 85 
ميليون نف��ري، معادل چيِن 
يك ميلي��ارد و 400 ميليون 
نفري گاز مصرف مي كند! بايد 
نهضت بهينه س��ازي مصرف 
ان��رژي راه بيفتد. تصور مردم 
اين اس��ت كه چون ايران دومين دارنده منابع گازي و 
سومين توليدكننده گاز دنيا اس��ت پس به يك منبع 
بي نهايت متصل هستيم؛ در حالي كه اينگونه نيست، 
اين ذهنيت بايد اصالح ش��ود. مجددا، مس��ووالني كه 
مي بايست خود پاس��خگوي كمبودها باشند، مردم را 
متهم و مقصر، كمبود انرژي در كشوري جلوه مي دهند 
كه داراي »اقيانوسي از منابع گازي« است! آيا عملكرد 
دس��تگاه هاي دولتي ايران نيز با تش��كيالت مشابه در 
چين مقايسه مي شود؟ برخالف نظر اين مسوول، نياز 
به راه انداختن نهضت نيست. اگر دستگاه هاي اجرايي، 
وزارتخانه هاي صم��ت، نفت، نيرو، راه و شهرس��ازي، 
شهرداري و... به تكاليف قانوني خود عمل كنند و نهادهاي 
نظارتي به طور جدي پيگير باشند، »بهينه سازي مصرف 
انرژي« تحقق خواهد يافت. آيا مثال، سوزاندن گازهاي 
سرچاهي كه در حكم آتش زدن به اموال عمومي است، 
تقصير مردم است؟ ساختمان ها، تجهيزات گرمايش، 
خودروهاي غي��ر اس��تاندارد و موارد متع��دد ديگر از 
اتالف هنگفت انرژي دربخش هاي مختلف كش��ور را 
شاهد هستيم كه به جاي ايجاد زمينه هاي جلوگيري 
از اتالف انرژي، براي توجيه ناكارآمدي، متوليان صرفا 
مصرف كنندگان )خانواده ها يا صنايع( را در مضيقه قرار 
مي دهند چه به صورت محدودسازي عرضه يا افزايش 
قيمت ها! نكته بدتر، عدم اس��تفاده از منابع مالي ناشي 
از افزايش قيمت ها براي اصالح الگوي مصرف انرژي و 
حتي كاهش اتالف انرژي است و انگيزه اصلي از افزايش 
قيمت ها، پوشش ساير مخارج دولت است. ما در ايران با 
مصرف زياد انرژي مواجه نيستيم، بلكه »اتالف انرژي« 
درد اصلي است ، كه مردم اختياري براي جلوگيري از آن 
ندارند.  ادامه در صفحه 8

ما عادت داريم به بازار سرمايه و 
اقتصاد كشور قسمت اصلي را 
اختصاص ندهيم و بعدا برويم 
از ب��ازار حمايت كنيم؛ اين نوع 
حمايت ه��ا ب��ه حمايت هاي 
آبنباتي در بازار سرمايه معرف 
شده است. به اين معنا كه شما 
اصل كار را فراموش مي كنيد و 
بعدا براي حمايت به سراغ آن مي آييد. اكنون نرخ خوراك 
پتروش��يمي ها عددي گرفته كه در دني��ا نگاه مي كنيم، 
كشورهايي كه مزيت انرژي داشته باشند مثل كشورهاي 
نفتي و گازي؛ قاعدتا صنايع در اين كشورها بايد مزيت  انرژي 
داشته باشند. از بين بردن انرژي باعث مي شود كه آن صنايع 
نيز با مشكل مواجه شوند. بر اساس بودجه سال آينده قرار 
است كه بودجه اي به صندوق تثبيت بازار سرمايه اختصاص 
داده شود اما اين موضوع چندان جذاب نيست. بهتر است 
كاري كنيم با افزايش جذابيت خريدار حقيقي به دنبال 
خريد باشد.  هر بخشي از بودجه سال آتي حداقل با افزايش 
40 درصد هزينه ها روبرو بوده است. ما سال گذشته كسري 
بودجه داشتيم و اگر وضعيت اينچنين پيش برود سال آينده 
خواهيم داشت و يعني اين روند ادامه دار خواهد بود. رشد و 
تورم نقدينگي از جمله پيامدهاي اين موضوع خواهد بود. 
بر اساس اعالم ها ميزان فروش نفت تغيير نكرده و قيمت 
نفت و دورنماي آن مشخص است، با اين وضعيت احتماال 
افزايش تحريم ها را نيز خواهيم داشت و با اين تفاسير بازار 
سرمايه روي افزايش قيمت دالر و تورم حساب باز خواهد 
كرد. يكي از داليل نوساني بودن بازار در سال هاي گذشته 
همين تصميماتي است كه درباره بازار سهام گرفته مي شود. 
براي نمونه آخر هفته گذشته خبري مبني بر توقف عرضه 
خودرو در بورس كاال آمد، بنده بارها گفته ام كه بورس كاال 
بهترين روش براي عرضه خودرو نيست و در ساير كشورهاي 
توسعه يافته نيز خودرو را در بورس كاال نمي فروشند اما با 
توجه به شرايطي كه در كشور ما وجود دارد و اقتصاد دولتي؛ 
بورس كاال مي تواند بهترين پاسخ براي مصرف كننده باشد؛ 
اما همچنان تاكيد كردم كه بهترين روش عرضه خودرو در 
بورس كاال نيست بلكه در شرايط فعلي اقتصاد كشور بورس 
ادامه در صفحه 3 كاال بهترين روش است. 

تحقيقات نش��ان داده اس��ت 
ك��ه محيط فيزيك��ي به طور 
قابل توجهي مي توانند اثرات 
منفي بر س��طح اس��ترس و 
اضطراب ما داش��ته باش��ند. 
ب��راي مغ��ز، به هم ريختگي 
نشان دهنده كار ناتمام است و 
اين مساله مي تواند براي برخي 
افراد بسيار استرس زا باشد. در يك محيط نامرتب ممكن 
است احساس كنيم كنترل شخصي كمتري داريم و كمتر 
مي توانيم بر محيط خود تأثير بگذاريم و اين به عنوان يك 
»تهديد كنترلي« عمل مي كند. اين تهديد پايدار، سالمت 
رواني ما را تحليل مي برد؛ انحراف توجه- هوش��ياري و 
نظارت مس��تمر، خود منجر به شكست خودتنظيمي 
مي شود و درنهايت مي تواند باعث اضطراب شود. محيط 
اطراف شما اغلب نش��ان دهنده ذهن شماست. فضاي 
به هم ريخته به اين معني است كه شما ذهني درهم وبرهم 
داريد. اين مي تواند تمركز را كاهش دهد و باعث شود كه 
هنگام انجام كارهاي ضروري، نتوانيد تمركز كافي داشته 
باشيد. به عبارت ديگرمحيط تميز بر سالمت جسماني نيز 
تأثير مي گذارد. طبق مطالعه اي كه توسط نيكول كيث، 
پرفسور دانشگاه اينديانا انجام شد، افرادي كه خانه هاي 
تميزي دارند نسبت به كساني كه خانه هاي نامرتب دارند، 
سالم تر هستند. افزايش اس��ترس مرتبط با بي نظمي 
مي توان��د تأثير عميقي بر فش��ارخون، بيماري قلبي و 
افزايش وزن داشته باشد. عالوه بر اين، خستگي ذهني 
مرتبط با يك فضاي نامرتب مي تواند انگيزه شما را براي 
فعال بودن كمتر كند. همچنين زندگي طوالني مدت 
در يك فضاي نامرتب اغلب مي تواند منجر به س��المت 
جسماني ضعيف تر شود. شواهد نشان مي دهد كودكاني 
كه در خانواده هاي منظم تر بزرگ شده اند ممكن است در 
مدرسه و كار موفق تر باشند. يك مطالعه طولي نشان داد 
كه رتبه بندي والدين از تميزي خانه هايشان با درآمد آنها، 
سطح تحصيالت فرزندانشان و درآمد فرزندانشان در 25 
سال بعد مرتبط است. تحقيقات مختلف نظم خانه را با 
رشد توانايي هاي خواندن و نوشتن در كودكان مرتبط 
كرده اند.  ادامه در صفحه 5

مرتضي دلخوشمحسن عباسيپيمان مولوي بهار بهادريپيام الياس كرديرضا پاكدامن

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

 واكاوي علت ناترازي گاز در ايران 
در گفت وگوي »تعادل« با رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

در ادامه سلسله قطعي گاز در كشور موجب شد

تعطيلي  گسترده گازي

 خأل سرمايه گذاري ها موجب 
درجازدن توليدات گازي 

با بازگشت شوراي رقابت به قيمت گذاري 
آيا خودرو دوباره گران مي شود؟

چالش جديد 
قيمت گذاري 

خودرو

سرنوشت مبهم نفت، تورم و برنامه هفتم

بازار طال و ارز چه تحوالتي را تجربه كردند؟

 تالش بورسي دولت 
براي كاهش قيمت سكه

حقوق بگيران ثابت 
بازندگان بودجه 1402 ؟

در هفته هاي گذش��ته، پس از افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، بسياري از ديگر بازارها نيز از اين 
موضوع متاثر شدند و در اين ميان بازار طال يكي از تاريخي ترين افزايش هاي خود را تجربه كرد. 
ركورد شكني هاي ارز و طال در هفته هاي گذشته باعث شد كه دولت ابتدا معاون ارزي و سپس 
رييس كل بانك مركزي را تغيير دهد و به اين ترتيب بازار كاهش قيمتي نسبي را تجربه كرد، پس 
از آن اما در مدتي كوتاه بار ديگر قيمت ها افزايشي شدند. در آخرين روز كاري هفته، كانون صرافان 
قيمت دالر را ۳8 هزار و 819 تومان براي خريد و ۳9 هزار و 229 تومان براي فروش قيمت گذاري 
كرد. همچنين در صرافي ملي، دالر با قيمت ۳8 هزار و 8۶8 تومان براي خريد و ۳9 هزار و 2۶1 
تومان براي فروش معامله شد. كانون صرافان نيز نرخ دالر را ۳8 هزار و 819 تومان براي خريد و 
صفحه 2 را بخوانيد ۳9 هزار و 229 تومان براي فروش قيمت گذاري كرده است.  

هرچند هنوز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، بررسي ها بر روي بودجه 1402 را آغاز 
نكرده اند اما بر اساس آنچه كه از سوي دولت ارايه شده، مي توان تصويري كلي از وضعيت 
اقتصاد ايران در سال آينده پيدا كرد، تصويري كه ابهامات و چالش هاي خاص خود را همچنان 
خواهد داشت. در شرايطي كه يكي از اصلي ترين سياست هاي اعالمي از سوي نمايندگان 
مجلس، اصالحات س��اختاري در نحوه بودجه ريزي بود و چه در دولت قبل و چه در دولت 
فعلي به نظر مي رسيد كه مجلس بر روي تغييرات اساسي تاكيد دارد اما آنچه كه در نهايت 
رخ داد، نشان مي دهد كه در بودجه 1402 نيز خبر چنداني از اصالحات ساختاري وجود 
ندارد و دولت تنها تالش كرده آنچه كه تا پيش از اين وجود داش��ته را ادامه دهد. نگاهي به 
اليحه بودجه 1402 نشان مي دهد كه دولت همچنان اميدوار به افزايش فروش نفت است و 
در برنامه، فروش روزانه 1.4 ميليون بشكه نفت در روز را پيش بيني كرده، تغييراتي در نرخ 
يارانه نداده و همچنين در حوزه افزايش حقوق ها، هيچ انتخاب ريسكي را در دستور كار قرار 
صفحه 2 را بخوانيد نداده است. جداي از آن، با وجود آنكه...  

 پروانه هاي ساختمان اندكي رشد كردند
سرمايه گذاري بخش خصوصي روند صعودي را ادامه داد

تحليل رهبر انقالب از شكست 
دشمن در اغتشاشات اخير

 تصوير تابستاني 
توليد ساختمان

مهندسي خوب 
محاسبه غلط

صفحه 5    
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صفحه 2

بازار خودرو پس از گذر از يك جهش قيمتي، دومرتبه 
وارد يك فاز چالشي جديد شده است. از يكسو، وزارت 
صمت با باالبردن عرضه كارخانه اي در هفته هاي اخير 
س��عي بر پايين آوردن قيمت ها دارد؛ از س��وي ديگر 
انتظارات تورمي و نگراني ها از بازار دالر باعث افزايش بيم 
خريداران براي جهش دوباره قيمت خودرو شده است. 
اما چالش جديد در بازار خودرو ورود شوراي رقابت براي 
تعيين دستورالعمل جديد قيمت گذاري خودرو است. 
حال در ش��رايطي كه قيمت كارخانه اي خودرو مدتي 
است تغيير نكرده، مشخص نيست بازار خودرو به كدام 
سو مي رود؟ البته برخي تحليل ها حكايت اين دارد كه 
عمال با سپردن كار به دستورالعمل شوراي رقابت بايد 
منتظر افزايش قيمت كارخانه اي همه خودروها باشيم، 
چرا كه طبق اين دستورالعمل، قيمت خودرو هر ۶ ماه 
طبق تورم بخشي بايد افزايش پيدا كند و به نظر مي رسد 

خودروسازان هم با اين اقدام بيشتر موافق باشند.

   خودرو به كدام سو مي رود؟ 
هفته گذش��ته ش��وراي رقابت در اطالعيه اي اعالم 
كرد: »با توجه به منقضي ش��دن مدت زمان شصت و 
سومين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 
28 مهرم��اه 1400، در خصوص تنظيم بازار خودرو، 
دستورالعمل تش��كيل »كارگروه تخصصي خودرو« 
توسط ش��وراي رقابت به تصويب رسيد.« با اعالم اين 
مصوبه، ش��وراي رقابت عماًل به تعيين دستورالعمل 
قيمت گذاري خودرو ورود پيدا كرده و دستورالعمل 
بازار خودرو كه ش��امل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط 
دسترسي آن است، توسط »كارگروه تخصصي خودرو« 
تدوين مي شود. اين در حالي بود كه مدير روابط عمومي 
شوراي رقابت بالفاصله پس از اعالم اين خبر گفت وگو 
كرد و گفت، ش��وراي رقابت خودرو را قيمت گذاري 
نخواهد كرد و صرفا دستورالعمل را تدوين مي كند و 
صفحه 7 را بخوانيد اجراي ان با دولت است.  



هرچند هنوز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، بررسي ها 
بر روي بودجه 1402 را آغاز نكرده اند اما بر اساس آنچه كه 
از سوي دولت ارايه شده، مي توان تصويري كلي از وضعيت 
اقتصاد ايران در سال آينده پيدا كرد، تصويري كه ابهامات 
و چالش هاي خاص خود را همچنان خواهد داش��ت. در 
ش��رايطي كه يكي از اصلي ترين سياست هاي اعالمي از 
س��وي نمايندگان مجلس، اصالحات ساختاري در نحوه 
بودجه ريزي ب��ود و چه در دولت قبل و چه در دولت فعلي 
به نظر مي رسيد كه مجلس بر روي تغييرات اساسي تاكيد 
دارد ام��ا آنچه كه در نهايت رخ داد، نش��ان مي دهد كه در 
بودجه 1402 نيز خبر چنداني از اصالحات س��اختاري 
وجود ندارد و دولت تنها تالش كرده آنچه كه تا پيش از اين 
وجود داشته را ادامه دهد. نگاهي به اليحه بودجه 1402 
نشان مي دهد كه دولت همچنان اميدوار به افزايش فروش 
نفت است و در برنامه، فروش روزانه 1.4 ميليون بشكه نفت 
در روز را پيش بيني ك��رده، تغييراتي در نرخ يارانه نداده و 
همچنين در حوزه افزايش حقوق ها، هيچ انتخاب ريسكي 
را در دستور كار قرار نداده است. جداي از آن، با وجود آنكه 
به نظر مي رسيد با حضور رييسي در مجلس، سرانجام برنامه 
اينگونه شده كه ابتدا بودجه بررسي شود و سپس نمايندگان 
به سراغ برنامه توس��عه بروند اما با اين وجود همچنان در 
مجلس صداي مخالف به گوش مي رسد. فتح اهلل توسلي، 
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در خصوص ارايه بودجه 
1402 گفت: نظر مجلس اين اس��ت كه اول برنامه هفتم 
بررسي شود، چون برنامه سند باالدستي است و براساس 
آن بايد بودجه بررسي ش��ود و نظر من هم اين است. اين 
نماينده مجلس مطرح كرد: خيلي از احكام بودجه در واقع 
به استناد احكام برنامه بسته مي شود و در برخي موارد به دو 
سوم راي احتياج است؛ علت اينكه دوسوم راي الزم مي شود، 
براي اين اس��ت كه به اسناد باال دستي يعني برنامه ارجاع 
مي شود. اگر اسناد باالدستي وجود نداشته باشد و ما موردي 
را تصويب كنيم بعد از چند وقت معلوم مي شود كه مغاير با 
برنامه است. در اين شرايط دوباره بايد هر دو قانون اصالح 
شود. لذا وقت مجلس و دولت گرفته مي شود و مردم به 
آن چيزي كه مي خواهند، نمي رسند، قانون هم درست 
اجرا نمي شود. توسلي اشاره كرد: از سوي ديگر سازمان 
برنامه گزارشي ارايه كرده كه دوستان آن گزارش كه در 
خصوص بحث كسري بودجه است را قبول ندارند. فعاًل 
هم ديوان محاسبات و هم كميسيون برنامه و اقتصادي در 
حال بررسي هستند كه آيا ما كسري بودجه داريم يا خير؟

به اين ترتيب بايد ديد كه در هفته جاري و با آغاز جلسات 
مجلس، آيا سرانجام كار به طور رسمي بر روي بودجه آغاز 
مي شود، نمايندگان براي برنامه هفتم توسعه صبر خواهند 
كرد يا آن طور كه در برخي صحبت ها آمده بود، بررس��ي 
اين دو اليحه به طور همزمان پيگيري مي شود. با اين وجود 
در هر صورت بودجه بررس��ي خواهد ش��د و بايد ديد كه 
سرانجام چه برنامه اي براي سال آينده نهايي خواهد شد. 
يكي از اصلي ترين مسائل در بودجه به ميزان فروش نفت 
باز مي گردد. با وجود آنكه دولت در ماه هاي گذشته بارها 

اعالم كرده كه فروش نفت را باال برده اما آمار دقيقي در اين 
باره ارايه نداده و از اين رو پيش بيني صورت گرفته در بودجه 
نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد. جدا از ميزان فروش نفت، 
نرخ تسعير آن نيز اهميت فراواني خواهد داشت و به نظر 
مي رسد بر خالف تحليل ابتدايي سرانجام اين نرخ كاهش 
يافته است. حدود سه هفته قبل و در روزهاي پاياني آذر ماه 
گزارشي از سوي تسنيم منتشر ش��د كه درآن جزييات 
مهمي از اليحه بودجه 1402 دولت درج شده بود. در آن 
گزارش نرخ دالر محاسباتي در اليحه دولت 2۳ هزار تومان 
ذكر شده بود. اين درحالي است كه پس از ارايه اليحه اوليه 
دولت به مجلس برخي نمايندگان عضو كميسيون برنامه 
و بودجه به اشتباه با تكذيب دالر 2۳ هزار توماني در بودجه 
بحث دالر 2۶ هزار توماني را مطرح كردند. ظاهرا سازمان 
برنامه و بودجه در ابتدا پيش��نهاد دالر 2۶ هزار توماني را 
مطرح كرده بود كه در نهايت در زمان بررس��ي در هيات 
دولت نرخ دالر 2۳ هزار تومان لحاظ ش��د. بر اين اس��اس 
درآمدهاي نفتي دولت در بودجه 1402 بالغ بر ۶00 هزار 
ميليارد تومان است. در همين خصوص احسان خاندوزي 
با اشاره به اينكه نرخ دالر محاسباتي در اليحه بودجه سال 
آينده 2۳ هزار تومان است، گفت: آنچه كه دولت در اليحه 
بودجه براي نرخ محاس��باتي ارز براي محاس��بات ارزش 
گمركي كاالها پيشنهاد كرده، 2۳ هزار تومان براي هر دالر 
است. وزير اقتصاد همچنين در خصوص آخرين وضعيت 
سياس��ت جديد ارزي دولت و بانك مركزي و تثبيت نرخ 
نيما در 2۸۵00 توماني، ضمن رد اختالف نظر با تيم جديد 
بانك مركزي در خصوص سياست هاي جديد ارزي ، گفت: 
سياست جديد ارزي با قوت توسط بانك مركزي دنبال شده 

و به زودي نتايج آن براي اقتصاد ايران نمايان خواهد شد.
الزم به ذكر است، رييس كل جديد بانك مركزي چندي 
قبل ضمن رونمايي از سياست جديد ارزي دولت وعده داده 
بود تمام نيازهاي وارداتي كشور به غير از 40 رديف، با دالر 

2۸۵00 توماني در سامانه نيما تامين خواهد شد. در همين 
راس��تا معاون اول رييس جمهور نيز گفته بود كه براي دو 
سال نرخ ارز براي تامين كاالهاي اساسي ثابت باقي خواهد 
ماند. درآمد دولت از صادرات نفت خام، ميعانات و خالص 
صادرات گاز حدود ۶0۳ هزار ميليارد تومان است كه اين رقم 
بر حسب نرخ تسعير دالر 2۳ هزار توماني و با احتساب سهم 
14.۵ درصدي شركت نفت و سهم 40 درصدي صندوق 
توسعه ملي در اليحه بودجه در قسمت واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي گنجانده شده است. بر اين اساس گمانه زني هايي 
در خصوص پيشنهاد صادرات 1.4 ميليون بشكه نفت در 
روز با نرخ متوسط قيمت هر بشكه ۸0دالر در اليحه دولت 
لحاظ شده است. در كنار نفت، وضعيت تورم نيز مبهم باقي 
مانده است. برخالف گزارش هاي مركز آمار، دولت اصرار 
دارد كه تورم را پايين آورده اما براي كاهش بيش��تر آن به 
سال هاي آينده اشاره دارد، موضوعي كه در صحبت هاي 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه نيز خود را نشان مي دهد. 
ميركاظمي در مورد نس��بت افزايش 20 درصدي حقوق 
كارمندان با تورم 40 درصدي گفت: در سال هاي گذشته 
نيز به همين ترتيب بوده است. دو راه حل در اين مورد وجود 
دارد. ش��ما گاهي وقت ها با يك منابع ناپايدار حقوق ها را 
افزايش مي دهيد و پرداخت هم مي كنيد، يعني به نوعي 
از يك طرف به م��ردم پرداخت مي كنيد و از طرف ديگر از 
جيب مردم خارج مي كنيد. اين به نفع مردم نيس��ت. وي 
افزود: اما مي شود ظرف دو سال تورم را به يك عدد منطقي 
رس��اند؛ يعني به سمت يك رقمي ش��دن حركت كنيم. 
اين روند را از سال گذشته شروع كرديم. اما اتفاقاتي افتاد، 
اصالحات اقتصادي صورت گرفت كه قانوني هم بود و بايد 
انجام مي شد. معاون رييس جمهور تصريح كرد: اگر روند 
قبلي را ادامه مي داديم امروز مجبور مي شديم پايه پولي 
را افزايش دهيم كه اين موضوع تورم سنگيني را بر مردم 
تحميل مي كرد. ولي با اصالحاتي كه انجام شد اين موضوع 

مديريت شد و اين امر به عنوان يكي از ريشه هاي افزايش 
نقدينگي مهار شده و س��ال آينده اين مشكالت را كمتر 
خواهيم داشت. يكي از عوامل افزايش نقدينگي و بروز تورم 
در كشور، تكاليفي است كه بر دوش بانك ها گذاشته مي شد 
و چنين ظرفيتي وجود نداشت كه در نتيجه موجب اضافه 
برداشت مي شد. در صورت تعيين تكاليف بانك ها توسط 

دولت و تامين نيازها، افزايش نقدينگي نخواهيم داشت.
در كنار اظهارات مربوط به تورم، آنچه كه بيش از هرچيز 
خود را نشان مي دهد، وضع افزايش حقوق در بودجه است. 
در حالي كه بر اساس اعالم مركز آمار نرخ تورم ساالنه به 
4۵ درصد رسيده، دولت افزايش حقوق را تنها 20 درصد 
تعيين كرده و از اين رو باز هم فش��ار اصلي بر روي طبقه 
حقوق بگير ثابت است و اين موضوع در ميان بازنشستگان 
نيز خود را نش��ان مي دهد. در بند 2 تبصره 12 )حقوق و 
دس��تمزد( ماده واحده اليحه بودجه 1402 آمده است: 
حقوق بازنشستگان و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و لش��كري و س��اير صندوق هاي بازنشستگي 
وابس��ته به دس��تگاه هاي اجرايي به ميزان متوسط 20 
درص��د افزايش مي يابد به نحوي كه پ��س از اعمال اين 
افزايش، حك��م حقوق بازنشس��تگان، وظيفه بگيران و 
مش��تركان صندوق هاي بازنشستگي مذكور، متناسب 
با س��نوات خدمت قابل قبول از ش��ش ميليون و ۳00 
هزار تومان كمتر نباش��د. بر اساس بند 4 اين تبصره نيز 
حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغالن قانون مديريت 
خدمات كشوري، حداقل حقوق س��اير حقوق بگيران، 
حداقل حقوق بازنشس��تگان و وظيفه بگيران مشمول 
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي 
نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي 
اجرايي به ميزان 20 درصد افزايش مي يابد. همچنين در 
اليحه بودجه سال آتي ذكر شده است كه سقف خالص 
پرداختي متوسط ساالنه از محل حقوق و مزاياي مستمر 
و غيرمس��تمر و س��اير پرداختي ها از ه��ر محل و تحت 
هرعنوان در سال 1402 به گروه هاي مختلف حقوق بگير 
در دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده 2۹ قانون برنامه 
پنج ساله شش��م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اس��المي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، 
وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان 
كش��وري و لش��كري، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، 
وظيفه بگيران و مش��تركان صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و لش��كري و س��اير صندوق هاي بازنشستگي 
وابسته به دس��تگاه هاي اجرايي در كليه مناطق كشور 

به ميزان پانصد ميليون ريال )۵0 ميليون تومان( است.
اين عددها نشان مي دهد كه در سال آينده نيز حقوق بگيران 
ثابت، معضالت خاص خود را خواهند داشت و بايد ديد كه 
س��رانجام آيا مجلس نيز با طرح دولت موافقت مي كند يا 
نمايندگان اين حداقل حقوق را افزايش مي دهند، موضوعي 
كه حتي در صورت تصويب نيز با توجه به محدوديت هاي 
مالي دولت مشخص نيست به چه شكل نهايي خواهد شد.
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سرنوشت مبهم نفت، تورم و برنامه هفتم

بازار طال و ارز چه تحوالتي را تجربه كردند؟

حقوق بگيران ثابت بازندگان بودجه 1402 ؟

تالش بورسي دولت براي كاهش قيمت سكه
در هفته هاي گذشته، پس از افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، 
بسياري از ديگر بازارها نيز از اين موضوع متاثر شدند و در 
اين ميان بازار طال يكي از تاريخي ترين افزايش هاي خود را 
تجربه كرد. ركورد شكني هاي ارز و طال در هفته هاي گذشته 
باعث شد كه دولت ابتدا معاون ارزي و سپس رييس كل بانك 
مركزي را تغيي��ر دهد و به اين ترتيب بازار كاهش قيمتي 
نس��بي را تجربه كرد، پس از آن اما در مدتي كوتاه بار ديگر 
قيمت ها افزايشي شدند. در آخرين روز كاري هفته، كانون 
صرافان قيمت دالر را ۳۸ هزار و ۸1۹ تومان براي خريد و ۳۹ 
هزار و 22۹ تومان براي فروش قيمت گذاري كرد. همچنين 
در صرافي مل��ي، دالر با قيمت ۳۸ هزار و ۸۶۸ تومان براي 
خريد و ۳۹ هزار و 2۶1 تومان براي فروش معامله شد. كانون 
صرافان نيز نرخ دالر را ۳۸ هزار و ۸1۹ تومان براي خريد و 
۳۹ هزار و 22۹ تومان براي فروش قيمت گذاري كرده است. 
اين خبرها در حالي بود كه گزارش هاي غيررسمي از بازار ارز 
نشان مي داد كه دالر بار ديگر به باالتر از 40 هزار تومان نيز 
رسيده است. در روزهاي گذشته جدا از سياست هاي بانك 
مركزي، قوه قضاييه نيز اعالم كرد كه تعدادي از دالالن بازار 
ارز را دستگير كرده و البته از اين خبر داد كه نظارت بر اين 
بازار نيز ادامه خواهد داشت و اجازه نمي دهد كه بي نظمي 
جديدي بر اين بازار حاكم شود. جدا از آن همچنان ابهامات 
درباره تصميم ارزي بانك مركزي براي نرخ ثابت 2۸ هزار و 
۵00 توماني ادامه دارد. رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن تهران عنوان مي كن��د: در يك فضاي التهابي، در 
مديريت شبه بحران ايجاب مي كند كه آرامش وجود داشته 
باشد. از اين زاويه كار مثبت و درستي است. آل اسحاق متذكر 
مي شود: اما از زاويه ديگر اين نكته وجود دارد كه اقتصاد تابع 
عرضه و تقاضاست و ارز هم مثل كاالهاي ديگر مثل آهن، 
برنج و... از مولفه عرضه و تقاضا تبعيت مي كند. يعني با دستور 
و امريه امكان نرخ گذاري نيست و يكي از مشكالتي كه ما 

داريم، همين نرخ گذاري هاي دستوري است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد مساله عرضه و تقاضا را حل كرد، 
تصريح مي كند: در كل در يك سياس��ت كلي اقتصادي، 
هم از نظر قانون��ي و هم از نظر واقعيت هاي اقتصادي، نرخ 
ارز بايد مديريت شده باشد. ارز 2۸ هزار و ۵00 توماني هم 
يك تعبيري از نرخ ارز مديريت شده است. رييس سابق اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي گويد: رييس كل بانك 
مركزي سياست خود را اينگونه توصيف كرد كه يك بازار، 
بازار كاالهاي اساسي و ضروري است و بازار ديگر مربوط به 
تقاضاهاي ديگر است. در حدود 40 تقاضاي ديگر در بازار 
وجود دارد كه اس��م آن را بازار مبادله اي گذاشت و در اين 

بازار مبادله اي، عرضه و تقاضا را مالك قرار داد. آل اسحاق 
مي افزايد: در حقيقت اگر بخواهيم منصفانه عنوان كنيم، 
كار خالف قانون صورت نگرفته و كار اقتصادي انجام شده 
و همان نظام مديريت شده ارز است. منتها در نوع مديريت، 
اقتضا و ش��رايط ايجاب مي كند كه اينگونه برخورد شود. 
وي عنوان مي كند: در كل آنچه كه از نظر اقتصادي درست 
است، نظام مديريت شده ارز است و آنچه كه قانون گفته، 
ارز مديريت ش��ده است. آنچه كه رييس كل بانك مركزي 
هم مطرح كرده، نظام مديريت شده ارز است كه هم قانوني 
اس��ت و هم اقتصادي. يعني مديريت شده كار مي كنند، 
منتها بازار دو قسمت شده كه يك بازار كاالهاي اساسي و 
ضروري براي خواباندن التهابات است و بازار ديگر، بازار آزاد 
عرضه و تقاضاي ارز است. اين تصميم به نظر من مناسب 
است؛ منتها همه بايد همراهي كنند. در كنار ارز، تالش ها 
براي مديريت بازار طال ني��ز ادامه دارد و فعال تمركز اصلي 
بر روي كاهش جدي قيمت ربع سكه است. به دنبال خبر 
عرضه س��كه در بورس كاال، حباب ربع سكه يك ميليون 
تومان تخليه شده كه به نظر مي رسد كاهش قيمت براي 
ساير قطعات س��كه هم اتفاق بيفتد، هرچند كه به گفته 
نايب رييس سابق اتحاديه طال و جواهر تهران از وضعيت يك 
هفته اخير بازار سكه وطالي داخلي، باوجود كنترل نرخ ارز 
و حتي كاهش آن در يك هفته اخير، اما اثر افزايش قيمت 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني كه از ابتداي سال ميالدي 
جديد آغاز شده بر اثر كاهشي نرخ ارز در بازار داخلي غالب 
ش��ده و افزايش قيمت  در بازار سكه و طالي داخلي را رقم 
زده است. محمد كشتي آراي در رابطه با وضعيت يك هفته 
اخير بازار س��كه و طالي داخلي اظهار كرد: از ابتداي سال 
جديد ميالدي كه حدوداً دو هفته  از آن مي گذرد، باتوجه 
به افزايش قيمت حامل هاي انرژي در جهان، قيمت جهاني 
طال نيز با افزايش همراه بوده است. از شروع سال ٢٠٢٣ تا 
ام��روز )طي دو هفته اخير(، در مجموع ۶٨ دالر قيمت هر 
اونس طال افزايش پيدا كرده است و تحليل هاي جهاني بر 
اين است كه شرايط اقتصادي جهان بگونه اي است كه اين 
افزايش قيمت طالي جهاني را رقم زده است. نايب رييس 
سابق اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: قيمت هر اونس 
طال در آخرين معادالت روز گذش��ته )پنجشنبه( و تا اين 
لحظه، ١٨٨٨ دالر بوده كه به نسبت ابتداي هفته ٢٢ دالر 
افزايش يافته و هفته منتهي به ١۶ دي ماه، 4۶ دالر افزايش 
قيمت پيش آمد؛ همانطور كه اشاره شد، در مجموع ۶٨ دالر 
افزايش قيمت در بازار طالي جهاني را شاهد بوده ايم.اين 
كارشناس بازار سكه و طال تصريح كرد: اين روند صعودي 

قيمت طال در بازارهاي جهاني در حالي است كه نرخ ارز در 
داخل در يك هفته اخير تغيير چنداني نداشته و حتي در 
چند روز گذشته رو به كاهش گذاشته است و بازار ارز متعادل 
شده است؛ اما اثر افزايش قيمت جهاني طال از اثر كاهش و 
روند باثبات نرخ ارز بيشتر بود و منجر به افزايش قيمت سكه 
و طال در بازار داخل شد.  وي با اشاره به اطالعيه منتشر شده 
پيرامون واگذاري و عرضه ۵٠٠ هزار قطعه ربع سكه به مدت 
س��ه روز كاري از فردا )شنبه( در بورس كاال گفت: اعالميه 
بانك مركزي در خصوص واگذاري ربع س��كه از روز شنبه 
)فردا ٢4 دي ماه( و به تدريج براي ساير سكه ها، سبب شد كه 
حباب انواع سكه و به ويژه ربع سكه كاهش پيدا كند. به دنبال 
خبر اين واگذاري، حدود يك ميليون تومان حباب ربع سكه 
كاهش يافت. پيش بيني مي شود كه در روزهاي آينده باز هم 
تخليه حباب انواع سكه ادامه دار شود. نكته قابل توجه نيز اين 
است كه عدالت در توزيع و واگذاري سكه بسيار خوب رعايت 
مي شود و ديگر از سوداگري ها خبري نيست و افراد با نياز 
واقعي اقدام مي كنند؛ بنابراين با اجراي توزيع ساير قطعات 
به تدريج، كاهش بيشتر حباب سكه قابل پيش بيني است. 

كشتي آراي خاطرنشان كرد: البته ادامه روند افزايش قيمت 
طالي جهاني طبيعتًا تأثير خود را بر قيمت س��كه و طال 
خواهد گذاشت و اين درحالي است كه نرخ ارز روندي نزولي 
پيدا كرده و از افزايش هاي بي رويه و هيجاني بازار كاسته شده 
است؛ مديريت جديد بانك مركزي در كنترل قيمت ارز تا 
اين لحظه نتيجه و عملكرد مثبتي داشته است. نايب رييس 
سابق اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه با آخرين قيمت 
مصنوعات طال و انواع قطعات س��كه و تغييرات آن نسبت 
به ابت��داي هفته، گفت: در آخرين معادالت روز گذش��ته 
)پنجشنبه( سكه تمام طرح قديم ٢٠ ميليون تومان و سكه 
تمام طرح جديد ٢١ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان قيمت داشت 
كه حدوداً ٩٠٠ هزار تومان هر يك از اين دو، به دليل افزايش 
قيمت طالي سكه و نه حباب آن بوده است. وي افزود: نيم 
س��كه با ١٠٠ هزار تومان افزايش ١١ ميليون و ٩٠٠ هزار 
تومان تعيين قيمت ش��د. ربع سكه با حدود يك ميليون 
تومان كاهش قيمت به دليل عرضه آن از فردا به تعداد باال، 
در آخرين معامالت بازار، هفت ميليون و ٧٠٠ هزار تومان 
دادوستد شد. س��كه هاي يك گرمي بانك مركزي بدون 

تغيير، چهار ميليون و ٣٠٠ هزارتومان به فروش رسيد. 
كشتي آراي گفت: همانطور كه اشاره شد، با توجه به افزايش 
قيمت اونس طالي جهاني، قيمت هر مثقال طالي ١٧ عيار 
٣٨٢ هزار تومان افزايش هفتگي داشت و به هشت ميليون 
و ٢٧٧ هزار تومان رسيد و هر گرم طالي ١٨ عيار نيز با ٨٩ 

هزار تومان افزايش به يك ميلي��ون و ٩١١ هزار تومان در 
آخرين معامالت روز گذشته رس��يد. اين كارشناس بازار 
سكه و طال تصريح كرد: در مجموع بازار آرام بود و هيجانات 
كاذب در آن ديده نمي شد. در اين هفته باتوجه به مناسبت 
روز مادر و باتوجه به اينكه اعياد ماه رجب و شعبان را پيش رو 
داريم، به نظر مي رسد بازار از رونق خوبي برخوردار باشد و از 
حالت ركود در حال خارج شدن است؛ از همين روي بازار 
روال عادي دادوستدهاي خود را خواهد داشت و براساس 
شاخص هاي اقتصادي پيش خواهد رفت و قيمت كاذب، 
هيجان كاذب و تقاضاي كاذبي را در بازار مشاهده نمي كنيم.

عرضه ربع سكه در بورس جديدترين سياست دولت براي 
كاهش قيمت آن در بازار اس��ت. قرار است از امروز به مدت 
سه روز كاري ۵00 هزار قطعه سكه طالي ربع بهار آزادي 
در بورس كاال عرضه ش��ود. اطالعات مربوط به سفارش ها 
و قيمت هاي معامالتي در بخش »بورس كاال« قس��مت 

»گواهي سپرده كااليي ناپيوسته« قابل مشاهده است.
بر اين اساس همه اشخاص حقيقي باالي 1۸ سال داراي كد 
ملي مجاز به انجام معامالت بوده و متقاضيان خريدربع سكه 
بايد توجه داشته باشند كه نماد مذكور داراي معامالت ثانويه 
نيست. دوره پيش گشايش از ساعت ۹ شروع شده و ساعت 
1۳ خاتمه مي يابد و راس ساعت 1۳ حراج تك قيمتي برگزار 
مي شود. دامنه قيمت سفارشات و قيمت سفارش عرضه 
توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد. اين روند از شنبه 
24 دي تا چهارشنبه 2۶ دي ماه ادامه دارد. هر متقاضي نيز 
مي تواند حداقل يك و حداكثر پنج ربع سكه خريداري كند.

تحويل ربع سكه به مشتري از سوي خزانه، حداقل پنج روز 
كاري پس از معامله امكان پذير است و زودتر از مهلت تعيين 
شده امكان تحويل ربع سكه به دارنده گواهي سپرده كااليي 
وجود ندارد. البته امكان نگهداري كاال در خزانه تا تاريخ 20 
اسفند 140۳ وجود دارد. هزينه انبارداري، مبلغ 1000 ريال 
روزانه به ازاي هر قطعه سكه طالي ربع بهار آزادي است. اين 
هزينه بر عهده خريدار خواهد بود كه در هنگام تحويل كاال از 
خزانه بايد با انباردار تسويه شود. عالوه بر آن، ماليات بر ارزش 
افزوده نيز به ميزان يك درصد هزينه انبارداري محاسبه 
و به انباردار پرداخت مي شود. جهت تحويل گرفتن ربع 
س��كه از خزانه، الزم است مالك يا نماينده قانوني وي، از 
يكم بهمن ماه س��ال جاري و پس ازهماهنگي با خزانه و 
دريافت نوبت دريافت كاال، در زمان نوبت مشخص شده، 
همراه با مدارك احراز هويت به محلي كه هنگام اخذ نوبت 
توسط بانك اعالم خواهد شد، مراجعه كند. ربع سكه هاي 

تحويل داده شده به مشتريان بدون وكيوم است.

تحليل رهبر انقالب از شكست دشمن در اغتشاشات اخير

در آستانه خجسته سالروز والدت با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
جمعي از مداحان اهل بيت، مداحي را هنري تركيبي 
براي انتقال معارف و احساس��ات و نقش آفريني در 
معركه هاي حساس كش��ور دانستند و علت به ثمر 
نرسيدن نقشه جامع و برنامه ريزي شده دشمن در 
قضاياي اخير را محاسبات غلط آنها از واكنش مردم، 
جوانان و مسووالن خواندند و تاكيد كردند: راه مأيوس 

كردن بدخواهان از دشمني، قوي شدن ايران است.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در اي��ن ديدار، محبت و 
ارادت به حضرت صديقه كبري را در امور شخصي و 
عمومي بسيار موثر دانستند و در بيان نكاتي خطاب 
به مداحان گفتند: مداحي، ميراث شيعه و يك هنر 
مركب است كه از تركيب صداي خوش، شعر خوب، 
آهنگ مناسب و محتواي فاخر ايجاد مي شود و بايد 
همچون ساير متون ارزشمند ديني همه اركان آن 

زيبا باشد.
ايشان با اش��اره به اهميت آهنگ مناسب در انتقال 
مفاهي��م گفتند: برخ��ي آهنگ ها كه متناس��ب با 
ترانه هاي گناه آلود است براي مداحي مناسب نيست 

و مداحي نبايد با آنها مخلوط شود.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي باال بردن رش��د فكري 
جامعه را از جمله ماموريت هاي مداحي برشمردند و 
گفتند: در مداحي عالوه بر معرفت آموزي، برانگيختن 
احساسات نيز وجود دارد. البته احساس بدون تعقل 
سودمند نيست، اما ويژگي بي بديل معرفت آموزي در 
متون شيعي اين است كه عالوه بر احساسات، عمق 

معرفتي مخاطب را نيز افزايش مي دهد.
ايشان با اشاره به نقش آفريني برجسته مداحان در 
معركه هاي حس��اس كش��ور از جمله دفاع مقدس 
و ترغي��ب جوانان به حض��ور در جبهه ها و فداكاري 
براي كش��ور و همچنين در قضاياي گوناگون مانند 
فتنه ۸۸ و ۹ دي تاكيد كردن��د: بدانيد كه به عنوان 
مداح در كجا ايس��تاده ايد و با پديده بزرگ و جذاب 
مداح��ي در خدمت انق��الب يعني تح��ول روزآمد 
كشور و گس��ترش فضاي »مبارزه با طاغوت و ظالم 
و استكبار و فساد« نقش آفريني كنيد. رهبر معظم 
انقالب، فرهنگ س��ازي را كار مه��م ديگر مداحان 
دانس��تند و گفتند: »اس��تقامت در برابر دشمن يا 
هجوم در مقابل آن«، »پيشرفت علمي«، »خانواده 
و فرزندآوري«، »بصيرت و اميددهي« و »ايستادن 
در مقابل ش��گردهاي يأس آفرين دش��من در ذهن 
جوانان« جزو مفاهيِم نيازمند به فرهنگ س��ازي و 

هدايت فكري و عملي مخاطبان است.
ايش��ان با برش��مردن ش��روط الزم براي ايفاي اين 
نقش آفريني ها، شرط اول را داشتن دغدغه هدايت 
مردم و پرهيز از غلبه دادن پول و ش��هرت و جايگاه 
اجتماعي در كار مداحي خواندند و افزودند: ش��رط 
ديگر نقش آفريني بهتر مداحان، معرفت اندوزي است 
بنابراين با مطالعه كتاب هاي اخالق، حديث، تفسير و 
آثار بزرگاني همچون شهيد مطهري، مباني معرفتي 
خود را مستحكم كنيد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
به روز بودن در قبال حوادث مهم جهاني را شرط ديگر 
مداحي موثر دانستند و گفتند: دنيا در حال تغييرات 
اساسي اما تدريجي است و ما با يك پيچ تاريخي مهم 
مواجه يا در درون آن هستيم كه بايد با مطالعه، از اين 
تغييرات مهم در دنيا و كشور آگاه باشيد. رهبر معظم 
انقالب اسالمي س��پس به تبيين نقشه و محاسبه 
دش��من در حوادث اخير پرداختند و گفتند: در اين 

قضايا، نقشه دشمن، جامع اما محاسبه آن غلط بود.
ايشان با تاكيد بر اينكه دشمن همه عوامل الزم براي 
اخالل و تخريب در يك كش��ور را به كار انداخت، در 
برشمردن اين عوامل گفتند: عامل اقتصادي وجود 
داشت، چراكه وضعيت اقتصادي كشور خوب نبود و 
نيست بنابراين مشكل معيشتي مردم زمينه اي بود 

كه از آن استفاده كنند.
رهبر معظم انقالب اس��المي افزودن��د: همچنين 
عامل امنيتي، نف��وذ تيم هاي جاسوس��ي، غوغاي 
ايران هراسي استكبار در دنيا به روش ها و شيوه هاي 
تبليغاتي مختلف، همراه كردن بعضي عناصر داخلي با 
خودشان، تحريك انگيزه هاي قومي، مذهبي، سياسي 
و شخصي و تبليغات فراگير، از ديگر عوامل اخالل بود 
كه از ماه ها قبل آنها را فعال كردند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خاطرنشان كردند: من به عنوان يك ناظر، 
در دل خود به مهندسي خوب دشمن »آفرين« گفتم، 
چراك��ه همه  چيز را در جاي خود و ب��ه اندازه فراهم 
كرده بود، اما با وجود اين نقشه كه در كشورهايي نيز 
اثرگذار است، موفق نش��دند زيرا محاسبه آنها غلط 
بود. ايشان در برشمردن مصاديقي از محاسبه غلط 
دشمن خاطرنش��ان كردند: خيال مي كردند ملت 
ايران به علت مش��كالت اقتصادي با نقشه براندازي 
و تجزيه طلب��ي آنه��ا همراهي خواهد ك��رد. خيال 
مي كردند با فحاشي و بددهني و اهانت هاي گوناگون 
مي توانند مسووالن كشور را منفعل و از ميدان خارج 
كنند. خيال مي كردند با وسوسه و هياهو مي توانند 
مسووالن سطح باالي كش��ور را دچار اختالف نظر 
كنند. خيال مي كردند با دالرهاي نفتي فالن كشور 
مزدور امريكا مي توانند اراده جمهوري اس��المي را 
تحت تاثير قرار دهند. خيال مي كردند با تشويق چند 
عنصر خودفروخته به پناهندگي به كشوري ديگر و 
لجن پراكني عليه ايران، جوانان ما نااميد مي شوند، در 
حالي كه اشتباه كردند و كسي به آنها اعتنايي نكرد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: آنها اشتباه 
كردند، چراكه اراده و عزم جمهوري اسالمي از همه 

عوامل قدرت آنها قوي تر و راسخ تر بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: 40 سال است كه 
از هر طريقي عليه جمهوري اسالمي تالش مي كنند 
اما چون محاسبات ش��ان غلط بوده و است تاكنون 
شكست خورده و در آينده نيز شكست خواهند خورد.

ايشان با تاكيد بر اينكه محاسبات غلط دشمن نبايد 
موجب غفلت ما شود، گفتند: ما هم بايد حواس مان 
باشد. اين گونه نباشد كه دچار غفلت و غرور شويم و 
بگوييم قضايا تمام شد. بايد در ميدان بمانيم و بدانيم 
عامل حفظ ملت، اميد و وحدت ملي است. رهبر معظم 
انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: ساليق و نظرات 
مختلفي در كشور وجود دارد، اما درباره اسالم، نظام 
و انقالب بين مردم وحدت نظر است. بنابراين نگذاريم 
اين وحدت از بين برود و به اختالفات قومي، مذهبي 
و تحريك احساس��ات يك گروه عليه گ��روه ديگر 

كمك نكنيم.
ايشان با تاكيد بر اينكه هر كس به اتحاد ملت خدشه 
وارد كند، براي دشمن و در زمين و نقشه آن كار كرده 
است، گفتند: همگان از جمله عناصِر منبري، مداح، 
دانشگاهي، نويسنده و شاعر بايد به اين مساله توجه 

كنند و دشمن را دست كم نگيرند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، قوي شدن را عامل اصلي 
در مأيوس كردن دشمن دانستند و افزودند: هر گاه 
آنچنان قوي شويم كه دشمن مأيوس شود، مي توان 
به آس��ودگي و آسايش خاطر دس��ت يافت و علت 
تاكيدهاي مكرر بر قوي شدن ايران نيز همين مساله 
اس��ت. ايشان با تحسيِن آميختن س��رود با مداحي 
براي انتقال مفاهيم مهم گفتند: رشحات انقالب در 
خارج از مرزهاي كشور هم روزبه روز بيشتر بروز پيدا 
مي كند كه نمونه آن گسترش سرود سالم فرمانده 
در كشورهاي ديگر و اجراي آن به زبان هاي مختلف 
حتي به زبان فارس��ي بود كه اين عوامل مي تواند به 

اقتدار كشور كمك كند.
در ابتداي اين ديدار، هشت تن از مداحان و شاعران به 
قرائت اشعار و مدايحي در فضائل حضرت فاطمه زهرا 

سالم اهلل عليها پرداختند.

مهندسي خوب، محاسبه غلط

در اليحه بودجه س��ال آينده درآمدها و هزينه هاي 
دولت در بخش هاي مختلف مشخص شده است كه 
نهايتا بيش از 4۷۶ هزار ميليارد تومان تراز عملياتي 
آن منفي اس��ت. اليحه بودجه سال 1402 توسط 
رييس جمهور به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد 
كه با رقمي معادل ۵2۶1 هزار ميليارد تومان بسته 
شد. در اين اليحه بودجه مجموع منابع و مصارف و 
درآمدها و هزينه هاي دولت در س��ال آينده به طور 
خالصه به تفكيك مورد اش��اره قرار گرفته است كه 
در زي��ر به مهم ترين بخش هاي آن اش��اره خواهيم 
كرد. مجم��وع درآمدهاي دول��ت در اليحه بودجه 
س��ال آينده بيش از ۹۷۸ هزار ميليارد تومان است 
كه در بخش هاي مختلف به آن اش��اره شده است. 
البته هزينه هاي دولت نيز در هفت فصل مختلف به 
14۵4 هزار ميليارد تومان مي رسد. مهم ترين منابع 
درآمدي دولت شامل منابع حاصل از فروش نفت، 
ماليات، اوراق، واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و 
درآمدهاي حاصل از فروش كاال و خدمات و واگذاري 
شركت هاي دولتي يا همان خصوصي سازي است. 
البته در جدول خالصه درآمدها و هزينه هاي دولت 
در اليحه بودجه ب��ه منابع حاص��ل از فروش نفت 
اشاره اي نشده است. دولت در سال آينده پيش بيني 
كرده كه بالغ بر ۶0۳ هزار ميليارد تومان منابع حاصل 
از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي به دست آورد و از 
محل اخذ ماليات بتواند درآمدهاي خود را به ميزان 
۸۳۸ هزار ميليارد توم��ان افزايش دهد. همچنين 
ب��راي واگ��ذاري اوراق 1۸۵ هزار ميلي��ارد تومان، 
واگذاري اموال منقول و غيرمنقول 10۷ هزار ميليارد 
تومان، اراي��ه كاال و خدمات 2۶ هزار ميليارد تومان 
و واگذاري ش��ركت هاي دولتي )خصوصي سازي( 

10۶ هزار ميليارد تومان درآمد كس��ب كند. البته 
درآمده��اي دولت مناب��ع ديگري مانن��د جرايم و 
خس��ارات و س��اير درآمدهاي متفرق��ه دارد كه به 
تفصيل در اليحه بودجه به آن پرداخته ش��ده است 
و دومين بخش مهم بودجه به هزينه هاي دولت در 
س��ال آينده اختصاص دارد كه در جدول شماره دو 
ماده واحده اليحه بودجه س��ال 1402 مجموع اين 
هزينه ها به بيش از 14۵4 ميليارد تومان رس��يده 
است. دولت در اين زمينه بيش از 40۵ هزار ميليارد 
تومان براي جبران خدمات كاركنان يا همان حقوق و 
دستمزد در نظر گرفته است كه البته اين تنها بخشي 
از هزينه هاي جاري دولت در س��ال آينده اس��ت و 
تنها منبع براي جبران خدمت كاركنان اين رديف 
اعتباري نيست و دولت از رديف هاي اعتباري ديگر 
براي پرداخت حقوق و دس��تمزد استفاده مي كند. 
پرداخت انواع يارانه هاي نقدي و معيش��تي، يارانه 
دارو و يارانه نان بيش از 440 هزار ميليارد تومان براي 
دولت آب مي خورد. همچنين هزينه هاي عمراني يا 
همان طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بيش 
از ۳2۷ هزار ميليارد تومان اعتبار الزم دارد و دولت 
در بخش هاي ديگر از جمله سالمت، آموزش و كمك 
به سازمان هاي حمايتي مانند كميته امداد و سازمان 
بهزيستي كشور به ترتيب 1۸1 هزار ميليارد تومان، 
2۸4 هزار ميليارد تومان، 12۶هزار ميليارد تومان 
هزينه برآورد كرده است. البته هزينه هاي دولت در 
ساير فصل ها از جمله كمك هاي بالعوض، استفاده 
از كاالها و خدمات، رفاه اجتماعي، هزينه هاي اموال 
و دارايي و س��اير هزينه ها نيز تعريف مي شود كه به 
ص��ورت مفصل در اليحه بودجه س��ال آينده مورد 

بررسي قرار گرفته است.

جزييات دخل و خرج دولت در سال آينده



گلناز پرتوي مهر |
امسال دومين سالي است كه در فصل سرد سال با جريان 
ناترازي يا عدم تعادل در توليد و مصرف گاز روبرو هستيم 
و شرايطي را حاصل آورده كه از زواياي مختلف به اين مهم 
پرداخته ش��ده و به جاي تحليل و واكاوي عبور از بحران 
پيش رو صرفا انتقادها مطرح و به صورت يك جانبه گرايي 
ه���دايت مي شود. بر اساس پيش بيني هاي ناترازي توليد 
و مصرف گاز كه چندي است وزارت نفت را با چالش هاي 
جدي در تامين س��وخت زمستاني به ويژه در بخش هاي 
صنعتي و نيروگاه ها مواجه كرده، امس��ال نيز با ش��كاف 
بيش��تري روبرو خواهد شد. براس��اس آخرين بررسي ها 
وآمارهاي ارايه شده از سوي مقامات مسوول در شركت ملي 
گاز ايران در فصل سرد سال مصرف گاز خانگي از روزانه 250 
ميليون متر مكعب به 650 ميليون متر مكعب افزايش پيدا 
مي كند و اين موضوع باعث مي شود كه بيش از 200 ميليون 

متر مكعب در روز ناترازي داشته باشيم.
رضا پديدار، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 
تهران در گفت وگو با خبرنگار تعادل اظهار داشت: در حال 
حاضر ايران سومين كش��ور توليد كننده گاز در جهان و 
دومين كشور از حيث ذخاير اين ماده اثرگذار در دنيا است 
و بر اس��اس آخرين اطالعات و آمار موسسات تحقيقاتي 
انرژي مصرف گاز در ايران به اندازه 2 برابر اتحاديه اروپاست. 
وي تصري��ح كرد: بر پايه آخرين اطالعات و آمار مربوط به 
مصرف گاز، از مجموع توليد 870 ميليون متر مكعبي گاز 
در فصل سرد سال، بيش از 80 درصد از كل توليد گاز كشور 
در بخش خانگي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد و نكته 
بس��يار مهم در اين زمينه مصرف بسيار باالي مشتركان 
خانگي خارج از الگوي بهينه مصرف است كه با وجود اينكه 
تنها 11 تا 12 درصد مشتركان پرمصرف به شمار مي آيند، 
اما اين مش��تركان عالوه بر اخذ حداكثري يارانه ها حدود 
4 تا 5 برابر مش��تركان عادي نيز مصرف دارند كه همين 
موضوع سبب شده اس��ت بخش بزرگي از ناترازي گاز بر 
دوش همين عده كم اما پر مصرف جامعه باشد.  وي با بيان 
اينكه بهترين سياست در مقابله با اين مشتركين استفاده از 
مكانيسم و اصالحات قيمتي بدون فشار به 89درصد مردم 
است، گفت: سياست تعرفه گذاري پلكاني موثر مشتركان 
پر مصرف به طور دقيق همان مدلي است كه موجب خواهد 
شد كه اين افراد به سمت اصالح رويه هاي موجود خود بروند 
و الزم به توضيح است كه در فاز اول اين مدل تعرفه گذاري 
موثر و پلكاني در آذر ماه 1400 بعد از روي كار آمدن دولت 
سيزدهم اجرايي شد كه نتيجه آن تنها با اجراي سيستم 
كنترلي فوق در 4 ماهه پاياني س��ال به كاهش روزانه 25 
ميليون متر مكعبي ميزان مصرف مش��تركان پر مصرف 
به نسبت مدت مش��ابه در سال 1399 منجر شد . رييس 
كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران خاطرنشان 
كرد: الزم به توضيح است كه اين مهم در حالي انجام شد 
كه تامين مالي ساالنه مورد نياز براي افزايش اين ميزان گاز 
در سال برابر با 3 ميليارد دالر خواهد بود و بنابراين سياست 
مديريت مصرف از طريق اعمال تعرفه گذاري پلكاني موثر 
پرمصرف ها در كنار س��رمايه گذاري در توليد بهينه گاز، 
موجب خواهد شد كه نه تنها از ناترازي گاز عبور كنيم بلكه 
به يكي از صادر كنندگان گاز در منطقه نيز تبديل شويم و 
درآمد ارزي بااليي نيز از اين محل به دست آوريم. وي بيان 
داشت: البته ناگفته نماند كه اگر سرمايه گذاري ها طبق 
پيش بيني ها و برنامه هاي اقتصادي هدف گذاري مي شد 
بالطبع توليد،  نفت و گاز كشور افزايش چشمگيري پيدا 
مي كرد و صادرات انرژي نيز مسير مناسب تري را در پيش 
مي گرفت. در اين زمينه بايد گفت كه خأل سرمايه گذاري ها 
موجب درجازدن توليدات محصوالت انرژي به ويژه توليدات 
گازي كشور شده و روز به روز از آنچه انتظار مي رفت فاصله 
گرفته است .  پديدار عنوان داش��ت: اين موضوع اخيرا از 
سوي وزير نفت در مجلس شوراي اسالمي به آن پرداخته 
شد و تاكيد گرديد كه با وجود اينكه در برنامه ششم توسعه 
مقرر ش��ده بود روزانه معادل يك ميليارد و 300 ميليون 
متر مكعب توليد گاز داشته باشيم اكنون توليد روزانه ما 
حداكثر 860 ميليون متر مكعب است و عدم سرمايه گذاري 
در توسعه ميادين گازي سبب اين عقب ماندگي در تحقق 

برنامه ششم توسعه شده است.
 وي مطرح كرد: موضوع بعدي كه بايد براي آن برنامه ريزي 

كرد اين است كه ايران سومين كشور توليد كننده گاز در 
جهان و نيز دومين كشور از حيث ذخاير بوده و مصرف گاز 
طبيعي در ايران به اندازه 2 برابر اتحاديه اروپا است و تقاوت 
حجم توليد و مصرف بسيار نزديك به يكديگر بوده و فقط 
ضريب ناچيزي را در اين زمين��ه در برمي گيرد و از اين رو 
بهينه سازي مصرف گاز بسيار مهم و حياتي است تا از اين 

طريق بتوانيم ناترازي را به نحو موثري كنترل كنيم .
وي ادامه داد: براساس اظهارات رييس انجمن بهينه سازي 
مصرف انرژي، متولي بهينه سازي مصرف انرژي يك نهاد يا 
سازمان نيست، بلكه مجموعه اي از ارگان ها و سازمان هاي 
مربوطه بايد بر اين موضوع برنامه ريزي كنند تا از مصرف 
بي رويه جلوگيري ش��ود.  پديدار با اش��اره ب��ه اينكه اين 
موضوعات به تنهايي از عهده وزارت نفت برنمي آيد، بلكه 
بايد ساير سازمان ها براي بهينه سازي مصرف انرژي به ميدان 
بيايند، گفت: توجه داشته باشيم كه بهينه سازي مصرف 
انرژي بر همه جنبه هاي زندگي انسان تاثير مستقيم دارد و از 
منابع طبيعي گرفته تا منابع انساني و انرژي هاي تجديدپذير 
و فرآيند گرمايش زمين و آلودگي هوا و مواردي از اين دست 
كه به طور مستقيم دستخوش تغييرات مي شوند.  رييس 

كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران اظهار داشت: 
در كالن شهري مانند تهران بهينه سازي انرژي مي تواند 
اهميت زيادي براي كنترل آلودگي هوا داش��ته باشد كه 
بقول متخصصان امروزه بالي جان اين كالنش��هر شده 
اس��ت و هر چند يافتن چاره اي براي حل مشكل آلودگي 
هوا از مهم ترين وظايف دولت ها است اما پيدا كردن مقصر 
به قدري زمان مي برد كه ديگر فرصتي براي چاره انديشي 
نيست و با طوالني نبودن فصل س��رما، تنها آلودگي هوا 

نصيب مردم مي شود. 
وي بيان داشت: البته امسال ميزان مازوت سوزي و استفاده 
از س��وخت مايع در واحدهاي توليدي تاكنون نزديك به 
3درصد كمتر شده است و كمبود سوخت و افزايش مصرف 
انرژي چند سالي است كه كارخانجات و بخش خصوصي 

كشور را به سمت مازوت سوزي برده است. 
وي تاكيد داش��ت: در اين زمينه كارشناسان خبره حوزه 
انرژي در رابطه با جايگاه اي��ران در توليد و مصرف انرژي 
اعتقاد دارند كه ايران در حال حاضر چهارمين مصرف كننده 
بزرگ گاز در دنياست و به همين دليل است كه عمده سبد 
انرژي در كشور را گاز تشكيل مي دهد و در اين زمينه الزم 

به يادآوري است كه تاكنون كشور توانسته با افزايش توليد 
محدود خود، به تقاضاي كشور پاسخ بدهد، اما با توجه به 
اين��كه 70درصد توليد گاز كشور را ميدان پارس جنوبي 
تامين مي كند، برآوردها نش��ان مي دهد كه در سال هاي 

آينده ب�ا ناترازي شديد گاز روبرو خواهيم بود.
پديدار با بيان اينكه اين مهم دو حالت دارد يكي اينكه ساالنه 
ميزان توليد از تقاضا كمتر است و دومين حالت در مقطع 
زماني خاص و در ايام پيك مصرف، گاز از توليد پيش تر شود 
كه هم اكنون كشور در حالت دوم قرار دارد گفت: بنابراين 
در زمستان پيش روي كشور با قطعي گاز صنايع، تزريق 
منابع نفتي و همچنين كاهش صادرات گاز مواجه مي شود 
و علت اين موارد نيز تامين گاز خانگي و تجاري و عمومي 
است و براي رفع ناترازي قاعدتا  2 دسته راهكار كلي براي 

اين مهم وجود دارد. 
وي افزود: يكي از طري��ق افزايش توليد و ديگري كاهش 
مصرف خواهد بود؛ البته درباره ناترازي در پيك مصرف نيز 
راهكارهاي مديريت مصرف از جمله راهكارهايي است كه 
بايد به آن توجه كرد و اين راهكارها به طور عمده بر مقوله 
ذخيره سازي گاز متمركز خواهد بود. در ادامه اين موضوع 
الزم است به امر بهينه سازي مصرف گاز توجه بيشتري را 
داشته باشيم، چرا كه مهم ترين راهبردي كه بايد در راستاي 
ناترازي گاز انجام پذيرد، بهينه سازي مصرف گاز و كاهش 

مصرف است. 
وي مطرح ك��رد: در اين حوزه نيز بايد رويكردهايي مانند 
اجراي پروژه هاي غير متعارف و غير اقتصادي توسط دولت را 
كنار گذاشت و به سمت رويكردهايي رفت كه امكان تحول 
جدي در اين حوزه را ايجاد كند و ش��اخص شدت مصرف 
انرژي در كشورمان ايران معادل 7/5 برابر ميانگين جهاني و 

حداقل 3 تا 4 برابر كشورهاي توسعه يافته است. 
وي تاكيد داشت: همچنين در صورتي كه متوسط شدت 
مصرف انرژي در جهان در حال كاهش اس��ت، اما نمودار 
مصرف انرژي در كش��ور همچنان افزايشي است. اگر 50 
درصد كاهش مصرف انرژي را نيز ايده آل بدانيم،  حداقل 
مي توان به نصف اين ميزان يعني 25درصد كاهش مصرف 

انرژي دست يابيم كه خود اين عدد نيز رقم بزرگي است. 
وي با تاكي��د بر اينكه ضمن��ا در حوزه غي��ر قيمتي نيز 
سياست هايي مد نظر است كه ناظر بر قانون اصالح الگوي 
مصرف و اقدامات فني مانند اصالح شيوه ساختمان سازي 
و مديريت صنعتي است، گفت: اما مهم ترين راهبرد در اين 
زمينه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست است و 
بر اين اساس با توجه به تفاوت نرخ بخش خانگي، تجاري و 
نيروگاهي با نرخ خوراك پتروشيمي ها با نرخ صادرات گاز، 
اين اخالف ن���رخ را مي توان مبناي اقتصادي شدن انجام 
پروژه هاي بهينه س��ازي مصرف توسط بخش خصوصي 
قرار داد.  پديدار متذكر ش��د: مصرف گاز خانگي در بهمن 
ماه سال گذشته )س��ال 1400( از مرز 680 ميليون متر 
مكعب گذشت و به اين ترتيب ركوردي تاريخي در مصرف 
گاز كشور ثبت شد و در اين زمينه بخش خانگي معادل 80 
درصد از مصرف را به خود اختصاص مي دهد و اين ميزان 
مصرف واقعا رقمي معادل مصرف گاز چند كشور همسايه را 
در بر مي گيرد و با توجه به اين موضوع مهم، بيشترين اصالح 
و كاهش مصرف براي حفظ پايداري شبكه نيز بايد در اين 
بخش رقم بخورد. رييس كميسيون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران با اشاره به اينكه ميزان مصرف گاز در ايران معادل 
12 كشور ثروتمند اروپايي است عنوان كرد: مصرف باالي 
گاز در بخش خانگي، ارزان بودن تعرفه گاز براي نيروگاه ها 
باعث ش��ده كه عالوه بر پيروي نكردن از الگوي بهينه در 
بخش نيروگاهي ني��ز راندمان توليد كاهش يابد و همين 
مساله به نوعي به مصرف فزاينده انرژي به ويژه گاز و ناترازي 

و نبود تعادل در اين بخش منجر شده است. 
وي در پاي��ان اظهار داش��ت: ضمنا با ادام��ه روند موجود 
پيش بيني مي شود ناترازي گاز از 200 ميليون مترمكعب 
فعلي در ماه هاي سرد سال )سه ماهه پاياني سال جاري( به 
حدود 250 ميليون متر مكعب در سال هاي 1403 و 1404 
و نيز بيش از 500 ميليون متر مكعب در سال 1410 برسد 
و اميد است مقامات مسوول در وزارت نفت از قابليت ها و 
توانمندي هاي تخصصي و حرفه اي بخش خصوصي بهره 
گرفت��ه و به جريان ناترازي در مصرف و توليد گاز طبيعي 

پايان دهند. 

رويداد
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با جهش ۲۷ درصدي مصرف 
گاز نسبت به سال گذشته

مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به شرايط جوي 
حاكم بر كشور كه منجر به افزايش شديد مصرف گاز 
شده اس��ت، گفت: مجموع مصرف گاز روز پنجشنبه، 
22 دي ماه در بخش هاي تجاري و خانگي به حدود 700 
ميليون متر مكعب رسيده اس��ت كه نسبت به مدت 
مشابه پارس��ال افزايش 150 ميليون مترمكعبي )27 
درصد رشد( را شاهد هستيم. به گزارش ايسنا، مجيد 
چگني اظهار كرد: با ورود سامانه هواي سرد به كشور ما 
شاهد افت دما و سرماي فراگير در بيشتر نقاط هستيم، 
به طوري كه در استان هاي شمال غربي و شرقي دماي 
هوا تا منفي 28 درجه سانتيگراد رسيده، اين از حيث 
فراگيري و ماندگاري سرما در 10 سال گذشته بي سابقه 
بوده است. وي با بيان اينكه به تبع كاهش دما افزايش 
ش��ديد مصرف گاز در بخش هاي خانگ��ي و تجاري را 
شاهد هستيم، تصريح كرد: امروز حدود 700 ميليون 
مترمكعب در بخش هاي خانگي و تجاري مصرف شده 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه پارسال در اين بازه زماني 
بيش از 150 ميليون متر مكعب افزايش را نشان مي دهد 
كه معادل توليد 6 فاز پارس جنوبي اس��ت. مديرعامل 
شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه خوشبختانه شاهد 
افت فشار و قطعي گاز در كشور نبوديم و همكاران ما در 
جاي جاي كشور آماده باش كامل هستند، افزود: با توجه 
به ماندگاري برودت هوا شرايط سخت تر و مصرف گاز 
افزايش مي يابد، از اين رو پيش بيني هاي و تمهيدهاي 
الزم در اين باره انجام شده است. به گفته چگني، با تالش 
شبانه روزي كاركنان صنعت گاز فرآيند گازرساني در 
حال انجام است و مردم عزيز هم هيچ دغدغه اي براي 
گرم كردن منازل خود نداشته باشند. براساس گزارش 
شركت ملي گاز، وي با تأكيد بر رعايت دستورعمل هاي 
صادره از سوي ش��ركت ملي گاز ايران درباره رعايت 
الگوي مصرف، اظهار كرد: از هم وطنان و مشتركان 
عزيز خواهشمنديم كه در استفاده از اين نعمت الهي 
مصرف بهينه را به جد داش��ته باشند و شركت ملي 
گاز ايران را در رساندن گاز پايدار به اقصي نقاط كشور 
به ويژه روستاهايي كه در محاصره برف هستند ياري 
رسانند. معاون وزير نفت در امور گاز در پايان با اشاره 
پايش دماي اداره ها، گفت: از ابتداي اين طرح تاكنون 
بيش از 131 هزار مورد پايش دماي اداره ها انجام شده 
كه از اين تعداد 13 هزار مورد اخطار دريافت كرده اند 

و جريان گاز حدود 2 هزار اداره نيز قطع شده است.

مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز:
وارد شرايط بحراني گاز شده ايم

مدير ديسپچينگ ش��ركت ملي گاز تاكيد كرد: اگر 
مردم در منازل يك بخاري را به مدت 6 ساعت در روز 
خاموش كنند، روزانه 40 تا 50 ميليون متر مكعب در 
كل كشور صرفه جويي مي شود. محمدرضا جواليي 
در گفت وگو با ايلنا، درباره رقم توليد و مصرف گاز در 
كشور اظهار داشت: در حال حاضر 850 ميليون متر 
مكعب در روز گاز در كش��ور توليد مي شود و طي 24 
ساعت گذشته مصرف بخش خانگي و تجاري به 700 
ميليون متر مكعب در روز رسيده است.  وي با تاكيد 
بر اينكه اكنون در مرز هشدار مصرف گاز قرار داريم، 
گفت: چند عامل در بروز شرايط كنوني دخيل هستند، 
يكي موضوع تداوم همين وضع اس��ت يعني اگر يك 
روز رقم مصرف 700 ميليون متر مكعب باشد مشكل 
نداريم اما اگر روز بعد هم مصرف در همين محدوده 
باشد مشكل خواهيم داش��ت، تداوم و فشار نقطه اي 
هم مهم است. در كل اگر مصرف از عدد 650 ميليون 
متر مكعب باالتر برود وارد شرايط بحراني گاز شده ايم.  
مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز تصريح كرد: ما بايد 
رقم مصرف را به زير 570 ميليون متر مكعب در روز 
برسانيم تا از اين اوضاع خارج شويم، يعني بايد 100 
ميليون متر مكعب كمتر از ميزان كنوني مصرف داشته 
باشيم.  وي با اشاره به افزايش 20 ميليون متر مكعبي 
توليد نسبت به سال گذش��ته گفت: به رغم افزايش 
توليد؛ ميزان مصرف در شرايط يكسان دمايي نسبت 
به پارسال 30 ميليون متر مكعب بيشتر شده است.  
جواليي بيان داشت: در حال حاضر 60 تا 70 درصد 
منازل از بخاري و مابقي از شوفاژ و پكيج جهت گرمايش 
استفاده مي كنند اگر مردم در منازل يك بخاري را به 
مدت 6 ساعت در روز خاموش كنند 40 تا 50 ميليون 
متر مكعب در روز در كل كشور صرفه جويي مي شود.  
وي درباره آخرين وضعيت صادرات گاز گفت: در حال 
حاضر به خاطر مشكل فني كه براي يكي از ايستگاه ها 
به وجود آم��ده رقم صادرات به 25 تا 30 ميليون متر 
مكعب رسيده است، در صورت رفع مشكل اين ميزان 
دو برابر خواهد شد.  مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز 
درباره واردات گاز يادآور شد: اگر به ميزان يك ميليون 
متر مكعب در روز هم وارد كنيم شرايط باالنس منفي 
را بهبود مي بخشد، به عبارت ديگر حتي يك متر مكعب 

هم شرايط باالنس منفي را كم مي كند.

حمايت آبنباتي از بازار سرمايه
مهم ترين مشكلي كه بازار سرمايه را اذيت مي كند 

عدم ثبات در قوانين و مقررات براي بازار است. 
بورس از اقتصاد كش��ور و اخبار مختلف تاثيرپذير 
است و نمي تواند روي كليت كشور تاثير داشته باشد. 
به طور كلي بورس از شرايط توليد، رونق اقتصادي، 
بهبود شرايط سياست خارجي، بهبود شرايط كسب 
و كار و امثال اين م��وارد تاثير مي پذيرد. تورم روي 
بورس اثر مثبت دارد؛ يعني زماني كه تورم افزايش 
پيدا مي كند بورس نيز مثبت مي ش��ود. اين بدان 
معناست كه بورس مي تواند از شرايط تورمي و رونق 
تاثير بپذيرد. اما بايد توجه داشت كه اگر ما شرايط 
اقتصادي خوبي در كشور داشته باشيم، ناخودآگاه 

شرايط بازار سرمايه نيز خوب مي شود.

صادرات ال پي جي روسيه 
به چين دو برابر شد 

بررس��ي آمار منابع صنعتي و تحليل رويترز نش��ان 
داد روسيه صادرات ريلي ال پي جي يا گاز نفتي مايع 
ش��ده به چين را در س��ال 2022 در راس��تاي تالش 
براي متنوع كردن ف��روش صادرات انرژي خود بيش 
از دو برابر افزايش داد.  به گزارش ايس��نا، معامله گران 
مي گويند علت عم��ده افزايش ص��ادرات ال پي جي 
روسيه به چين، افزايش تحويل از سوي شركت نفت 
ايركوتس��ك پس از راه اندازي كارخان��ه فرآوري گاز 
اوست كوت در شرق س��يبري بوده است. طبق آمار، 
صادرات به چين در مقايس��ه با 62 هزار و 600 تن در 
س��ال 2021، به 147 هزار و 100 تن در سال 2022 
افزايش يافت. ال پي جي يا پروپان و بوتان، بيش��تر به 
عنوان سوخت براي خودروها، گرمايش و توليد مواد 
شيميايي ديگر استفاده مي شود. تقريبا همه صادرات 
ال پي جي روسيه به چين از طريق ريلي انجام مي شود. 
ساير صادركنندگان بزرگ ال پي جي مانند گازپروم، 
روس نفت، لوك اويل، تات نفت و سيبور عرضه خود را از 
اوكراين و اروپا در سال ميالدي گذشته به سمت شرق 
تغيير دادند. اين افزايش همچنين در حالي روي داد 
كه تجارت با چين در سال 2021 در بحبوحه پاندمي 
كوويد كاهش پيدا كرده بود. بر اساس گزارش رويترز، 
معامله گران مي گويند صادرات ال پي جي از روسيه به 
چين در حال حاضر به دليل موانع زيرس��اخت مانند 

محدوديت ظرفيت ريلي با مشكل روبروست.

افزايش ۱۴۰ هزار بشكه اي توليد 
نفت اوپك پالس در ماه دسامبر

توليد نفت ائتالف اوپك پالس در ماه دسامبر 140 
هزار بشكه در روز افزايش يافت و به 42.71 ميليون 
بشكه در روز رسيد.  به گزارش تسنيم به نقل از اويل 
پرايس، توليد نفت ائتالف اوپك پالس در آخرين 
ماه سال گذش��ته ميالدي 140 هزار بشكه در روز 
افزايش ياف��ت و به 42.71 ميليون بش��كه در روز 
رس��يد، اما اين ائتالف هنوز هم 1.8 ميليون بشكه 
در روز پايين تر از هدف تعيين شده توليد مي كند.  
توليد نفت روسيه تقريبا تغييري نكرده، اما توليد 
نفت نيجريه به باالترين رقم طي چندين ماه گذشته 
رسيده است. توليد نفت اوپك در ماه دسامبر 120 
هزار بشكه در روز نس��بت به ماه قبل از آن افزايش 
داشت كه بيشتر نتيجه باال رفتن توليد نيجريه بود. 
اما اين گروه هم هنوز پايين تر از هدف تعيين شده 
توس��ط ائتالف اوپك پالس توليد مي كند.  ائتالف 
اوپك پ��الس در آخرين اجالس خ��ود تصميم به 
كاهش 2 ميليون بشكه اي توليد در ماه نوامبر گرفت 
كه 1.27 ميليون بش��كه در روز آن توسط اعضاي 
اوپك صورت مي گي��رد. كل توليد 10 عضو اوپك 
780 هزار بش��كه در روز كم تر از هدف تعيين شده 
براي ماه دس��امبر بوده است. اين رقم در ماه نوامبر 
برابر با 800 هزار بشكه در روز بود.  اوپك آمار رسمي 
توليد خ��ود را هفته آينده در گ��زارش ماهانه بازار 
نفت اعالم خواهد كرد.  در ائتالف اوپك پالس، بار 
اصلي توليد بر دوش روس��يه به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده غيراوپك در اين ائتالف اس��ت. انتظار 
مي رود توليد نفت روس��يه با توجه به تحريم هاي 
اتحاديه اروپا و سقف قيمت تعيين شده براي نفت و 

محصوالت نفتي اين كشور كاهش يابد. 

تحريم هاي غرب ساختار 
بازارهاي انرژي جهان را تغيير داد

نشريه وال اس��تريت ژورنال در گزارش��ي تأكيد كرد 
تحريم هاي غرب بر منابع انرژي روس��يه باعث تغيير 
جريان نف��ت و گاز جهاني ش��ده و رواب��ط اقتصادي 
طوالني مدت در سراسر جهان را مختل كرده است. به 
گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، نشريه وال استريت 
ژورنال در گزارشي تأكيد كرد تحريم هاي غرب بر منابع 
انرژي روسيه باعث تغيير جريان نفت و گاز جهاني شده 
و رواب��ط اقتصادي طوالني مدت در سراس��ر جهان را 
مختل كرده است. تحريم اتحاديه اروپا عليه نفت خام 
وارداتي روسيه از طريق دريا به همراه سقف قيمت 60 
دالري براي صادرات نفت اين كشور، به عنوان بخشي 
از بسته ششم تحريم هاي مرتبط با اوكراين در تاريخ 5 
دسامبر عليه مسكو اجرايي شد. بر اساس اين گزارش، 
ممنوعيت واردات فرآورده هاي نفتي اتحاديه اروپا مانند 
گازوئيل و نفت سفيد از روسيه نيز از تاريخ 5 فوريه اجرايي 
مي شود. اين محدوديت ها روسيه را كه زماني بزرگ ترين 
تامين كننده سوخت اروپا بود، واداشت تا مسير صادرات 
ان��رژي خود را ب��ه هند و چين تغيير ده��د. جايي كه 
خري��داران از تخفيف هايي كه مس��كو ارايه مي دهد 
استفاده مي كنند. روزنامه وال استريت به نقل از آژانس 
بين المللي انرژي گزارش داد كه از اواخر نوامبر، روسيه 
نفت خام اورال پرچمدار خود را 17 دالر كمتر از اين سقف 
مي فروشد. آمريتا س��ن، سرپرست تحقيقات شركت 
مشاوره نفتي »انرژي اسپكتز« در اين باره گفت: حتي اگر 
قيمت ها به 100 دالر در هر بشكه افزايش يابد، چين و 
هند مي توانند به خريد نفت روسيه در صورت دسترسي 
به بيمه خود ادامه دهند. روسيه صادرات نفت خود به 
چين را در ماه نوامبر 17 درصد نسبت به سال گذشته 
افزايش داد و به 7.81 ميليون تن رس��اند كه باالترين 
ميزان از ماه آگوست بود و از عربستان سعودي به عنوان 
بزرگ ترين تامين كننده اين كشور پيشي گرفت. به گفته 
موسسه كپلر Kpler كه داده هاي مربوط به كاالها را ارايه 
مي دهد، محموله هاي صادراتي روسيه به هند در ماه 
نوامبر به 1.4 ميليون بشكه در روز رسيد كه در مقايسه 
با رقم 36000 بشكه در روز در سال گذشته افزايش نشان 
مي دهد. بر اساس اين گزارش، پااليشگاه هاي هندي از 
فروش فرآورده هاي نفتي ساخته شده از نفت فرآوري 
شده روسيه به كشورهاي اروپا كه داراي كمبود انرژي 
هستند، سود مي برند و از معافيت هاي مجاز در برنامه 

تحريم هاي اتحاديه اروپا استفاده مي كنند.

واكاوي علت ناترازي گاز در ايران در گفت وگوي »تعادل« با رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

خأل سرمايه گذاري ها موجب درجازدن توليدات محصوالت گازي 

يزد، كرمان و اصفهان مقصد فاز دوم انتقال آب خليج فارسركورد واردات جهاني ال ان جي شكسته شد
حج��م واردات جهاني گاز طبيعي ماي��ع يا ال ان جي 
در سال ميالدي گذشته تحت تاثير تالش اروپا براي 
استفاده از منابع جايگزين گاز روسيه، به ركورد باالي 

جديدي صعود كرد.
به گزارش ايسنا، واردات جهاني گاز طبيعي مايع سال 
ميالدي گذشته كه اروپا تالش كرد به جاي استفاده 
از گاز روسيه كه از طريق خط لوله وارد مي شود، منابع 
ديگري را پيدا كند و همچنين تقاضاي باالي آسيا براي 

خريد، به ركورد 409 ميليون تن رسيد.
طبق آمار رفينيتيو آيكان، واردات جهاني 409 ميليون 
تن ال ان جي در سال 2022 باالتر از آمار واردات 386.5 

ميليون تن در سال 2021 بود.
ش��ركت تحليل اطالعات كاالي كپلر ميزان واردات 
جهاني ال ان جي در سال 2022 را 400.5 ميليون تن 
تخمين زد كه در مقايسه با 379.6 ميليون تن در سال 

2021 افزايش داشته است.
اگرچه آسيا مقصد اصلي واردات ال ان جي در سال هاي 
پيش بوده است اما اروپا كه در تالش براي يافتن منابع 
جايگزين واردات گاز روسيه از خط لوله بود، به عنوان 
بازار بزرگ گاز طبيعي مايع ظاهر شد. برآورد مي شود 
اروپا حدود يك چهارم از كل ال ان جي كه سال گذشته 
معامله شد را وارد كرده و در رقابت با آسيا برنده شده 
است زيرا قيمت پايه بازار گاز اروپايي پس از آغاز كاهش 
عرضه گاز از سوي روسيه به اكثر مشتريانش در غرب، 

به  ش��دت افزايش پيدا كرد. طب��ق آمار رفينيتيو كه 
توسط روزنامه فايننش��يال تايمز گزارش شده است، 
در س��ال 2022 واردات ال ان جي به اتحاديه اروپا به 
ركورد 101 ميليون تن رس��يد كه 58 درصد افزايش 
در مقايسه با سال 2021 داشت. اتحاديه اروپا مجموعا 
24 درصد از كل ال ان جي كه سال گذشته تجارت شد 

را وارد كرده است.
تقاضاي ضعيف در آسيا به خصوص در چين كه شاهد 
كاهش كم سابقه مصرف گاز در بحبوحه كندي رشد 
اقتصادي بود و عدم توانايي مالي كشورهاي جنوب و 
جنوب شرقي آسيا براي خريد محموله هاي تك گران 
ال ان جي كمك كرد اروپا ال ان جي بيشتري وارد كند.

ش��ركت مش��اوره تايمرا انرژي در لندن در گزارشي 
نوش��ت: تقاضاي اروپا براي ال ان ج��ي كه اكنون 50 
ميليون تن در سال اضافه شده است، شوكه تقاضاي 
به بازار جهاني ال ان جي وارد كرد كه پيش از اين هم با 
محدوديت عرضه روبرو بود. نقش اروپا در بازار ال ان جي 
از يك مصرف كننده منعطف تغيير كرد و به يك رقيب 

تهاجمي تبديل شد.
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، با وجود كاهش اخير 
قيمت پايه گاز بازار اروپايي و پايين رفتن آن نس��بت 
به قيمت پايه بازار شمال آسيا، اروپا همچنين عمده 
صادرات ال ان جي امريكا را جذب مي كند زيرا تقاضا 

در آسيا همچنان ضعيف است.

وزي��ر نيرو با تأكيد بر اينكه دول��ت تالش مي كند براي 
همه استان هاي واقع در فالت مركزي از دريا آب تأمين 
كند، اف��زود: يزد، كرمان و اصفهان مقصد اصلي فاز دوم 
انتقال آب خليج فارس هستند. به گزارش وزارت نيرو، 
»علي اكبر محرابيان« كه به همراه رييس جمهور براي 
افتتاح طرح هاي آب و برق استان يزد به اين استان سفر 
كرده است، با اشاره به طرح هاي مهم آب و برق در استان 
يزد گفت: با حضور رييس جمهور 11 پروژه صنعت برق و 
پنج پروژه صنعت آب در استان يزد به بهره برداري رسيد. 
وي افزود: 11 پروژه صنعت برق شامل »پست 63 به 20 
كيلوولت مزرعه كالنتر در شهرستان ميبد«، »پست 63 
به 20 كيلوولت رستاق در شهرستان اشكذر«، »پست 
63 به 20 كيلوولت يزدمهر در شهرستان مهريز«، »فاز 
نخست پست 230 به 63 كيلوولت ساغند در شهرستان 
اردكان«، »پست 132 به 20 كيلوولت شهرستان بهاباد«، 
»پس��ت 63 به 20 كيلوولت اشنيز«، »توسعه دو بي 63 
كيلوولت در پست ميبد«، »خط 230 كيلوولت تغذيه 
پست ساغند«، »توس��عه دو بي 63 كيلوولت در پست 
مهريز«، »توس��عه دو بي 63 خط در پست 63 صدوق« 
و »خازن گذاري ايس��تگاه هاي خضرآب��اد و چرخاب و 
ساخت بي هاي سيار خطوط و پست هاي شهرستان يزد« 
است. محرابيان ادامه داد: در حوزه آب نيز پنج پروژه  به 
بهره برداري رسيد كه از جمله آنها خط انتقال آب شرب 
اس��تان يزد از منابع صنعت«، »بهره ب��رداري از فاز اول 

بازچرخاني پساب شهر يزد به منابع آب زيرزميني« بود. 
وي با اشاره به افتتاح دو باب مخزن 20 هزار مترمكعبي 
در استان يزد اضافه كرد: اين دو مخزن مي توانند پايداري 
آب شرب ش��هر يزد را به مدت 7 ساعت تضمين كنند. 
وزير نيرو در ادامه اضافه كرد: طرح بسيار مهم فاضالب 
شهر ميبد نيز امروز به بهره برداري رسيد كه خط جريان 
اول و دوم اين تصفيه خانه با ظرفيت 14 هزار مترمكعب 
در شبانه روز فعال خواهد ش��د. وي در بخش ديگري از 
سخنان خود با اش��اره به آغاز عمليات اجرايي خط دوم 
انتقال آب از خليج فارس به اس��تان هاي مركزي گفت: 
صبح امروز همچني��ن عمليات اجرايي خط دوم انتقال 

آب دريا به استان هاي يزد، كرمان و اصفهان آغاز شد. 
وي همچنين با اشاره به خط اول انتقال آب خليج فارس 
به اس��تان هاي مركزي افزود: در فالت مركزي پيش تر 
خط اول انتقال آب به بهره برداري رس��يده بود كه البته 
اميدواري��م با آغاز به  كار دومي��ن تصفيه خانه اين خط، 
ميزان آب انتقالي نيز افزايش يابد. وزير نيرو همچنين با 
تأكيد بر اينكه براي انتقال آب از خليج فارس به صنايع 
استان اصفهان نيز يك خط ديگر در نظر گرفته شده است، 
تصريح كرد: براي اينكه استفاده صنايع استان اصفهان 
از آب دريا س��ريع تر انجام ش��ود، در گام اول از خط دوم 
انتقال آب به اين استان نيز آب انتقال داده مي شود و به 
مرور با تكميل خط سوم نياز آبي اين استان از خط سوم 

تأمين خواهد شد.

هم اكنون زمستان سخت فرا رسيده و كم كم قطع گاز خانگي هم به فهرست اقدامات دولت اضافه خواهد شد. وزير 
نفت در مصاحبه اي تبليغ پوشش گرم و شال و كالهش را مي كند و همزمان از مردم خواهش مي كند كه در مصرف گاز 
صرفه جويي كنند. زمستان سختي كه برخي مسووالن و حتي افراد عادي و خبرنگارها به اروپا وعده مي دادند و در انتظار 
تماشاي آن بودند چندي است كه به ايران رسيده. از قطع گاز پتروشيمي ها، سيمان و فوالدي ها تا صنايع گوناگون در 
روزهاي اخير رسيده ايم به هشدار به خانواده ها براي پوشيدن لباس گرم در خانه ها. بي تعارف هم اكنون زمستان سخت 
فرا رسيده و كم كم قطع گاز خانگي هم به فهرست اقدامات دولت اضافه خواهد شد. با توجه به برودت هوا، آموزش در 
بعضي از استان ها غير حضوري شد و برخي ادارات نيز تعطيل شده اند. با توجه به برودت هوا و با تصميمات مسووالن 
امر، برخي از استان ها در حوزه آموزش در مقاطع مختلف امروز غير حضوري شده اند. اين اقدام در پي برودت هوا و به 
منظور كاهش مصرف انرژي صورت گرفته است. مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبي گفت: به علت برودت هوا و 
سرماي شديد كالس هاي حضوري تمامي مدارس استان و مراكز پيش دبستاني و مهدهاي كودك ها 24 و 25 دي ماه 
تعطيل خواهد بود. مدارس و ادارات خراسان رضوي شنبه تعطيل شد معاون استاندار خراسان رضوي گفت: مدارس، 
دانشگاه ها و ادارات خراسان رضوي شنبه 24 دي ماه نيز تعطيل است. معاون استاندار خراسان رضوي خاطرنشان كرد: 
فعاليت دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و نهادهاي عمومي به جز مراكز امداد رساني، خدماتي، درماني و شعب منتخب 
بانك ها به صورت دوركاري فعاليت مي كنند. بر اساس اعالم ستاد مديريت جهادي گاز، مدارس، مراكز آموزش عالي 
و دانشگاه هاي گيالن در روزهاي شنبه و يكشنبه جاري به صورت غير حضوري خواهد بود. بر اساس اعالم مديريت 
جهادي گاز، فعاليت تمامي مدارس و مراكز آموزش عالي و دانشگاه هاي گيالن در روزهاي شنبه و يكشنبه جاري به 
صورت غير حضوري و شروع فعاليت تمامي ادارات، نهادها، سازمان ها و بانك هاي استان در اين روزها از ساعت 8:30 
دقيقه و پايان آن 12:30 دقيقه اعالم شده است. رييس اداره اطالع رساني آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد از 
تغيير ساعت فعاليت مدارس استان به علت برودت هوا خبر داد. مديركل آموزش و پرورش البرز با بيان اينكه مدارس 
استان غيرحضوري و كودكستان ها تعطيل شد، گفت: امتحانات نهايي مطابق زمان بندي قبلي برگزار خواهد شد. علي 
حجرگشت اظهار كرد: با توجه به برودت هوا، افت فشار گاز و به منظور صرفه جويي در مصرف گاز فردا شنبه 24 دي ماه 
تمامي كودكستان ها )مهدهاي كودك و پيش دبستاني ها( تعطيل و تمامي مدارس استان البرز به صورت غير حضوري 
و در بستر شبكه شاد برگزار خواهد شد. ادارات آذربايجان شرقي در روز شنبه 24 دي تعطيل و مراكز آموزشي استان 
غيرحضوري شد. معاون توسعه مديريت و منابع استاندار اردبيل از دوركاري همه دستگاه هاي اداري استان به غير از 
مراكز امدادي خدماتي و درماني خبر داد. معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار تهران گفت: ادارات استان تهران 
روز شنبه تعطيل شد. قدرت اهلل شفيقي اظهار داشت: تمام ادارات، نهادها و سازمان هاي اجرايي استان تهران با هدف 
مديريت مصرف گاز شنبه 24 دي 1401 تعطيل است. بر اساس مصوبه جلسه اضطراري ستاد پيشگيري، هماهنگي و 
فرماندهي عمليات پاسخ به بحران قم كليه دستگاه هاي اجرايي قم امروز شنبه دور كار شدند. استاندار گلستان با اشاره 
به استمرار برودت دما در استان گفت: با هدف صرفه جويي در مصرف گاز روز شنبه و يكشنبه فعاليت ادارات گلستان 

به صورت دوركاري و مدارس غيرحضوري است.

تعطيلي گسترده گازي



روز چهارش��نبه بود كه بودجه س��ال 1402 تقديم 
مجلس شوراي اسالمي ش��د و اين بودجه نسبت به 
سال هاي قبل ريسك بيشتري نسبت به اقتصاد كشور، 
بازارهاي مالي و معيش��ت مردم تحميل مي كند و به 
نوعي شرايط س��خت تر خواهد شد. در حالي كه قرار 
بود اليحه بودجه 1402 در پانزدهم آذرماه به دست 
بهارستان نشينان برس��د، اما با گذشت موعد قانوني 
تحويل سند ساالنه دخل و خرج كشور، اين اليحه در 
پنجم دي ماه به دست مجلس رسيد اما بدون جداول. 
هرچند از همان ابتدا كارشناسان با ديده ترديد به ارايه 
بودجه در موعد مقرر قانوني نگاه مي كردند و مي گفتند 
در خوش بينانه ترين حالت ابتداي دي ماه مهم ترين 

سند مالي دولت روانه مجلس خواهد شد.

    نگاه به بودجه
بودجه عمومي درواقع همان چيزي است كه از آن به 
عنوان »بودجه« ياد مي شود؛ يعني دخل دولت شامل 
فروش نفت، ماليات و... و خرج دولت و دس��تگاه هاي 
دولت��ي و ادارات ش��امل حقوق و دس��تمزد، مخارج 
عمراني و... بودجه شركت هاي دولتي به داليل مختلف 
فني، حقوقي و اجرايي و البته نياز به فرصت كافي، در 
مجلس به طور كامل بررسي نمي شود. هرچند، قاعدتا 
به دليل آنكه اين شركت ها سرمايه عمومي هستند، از 
بابت حق��وق مردم و نمايندگان مردم در مجلس بايد 
دخل و خرج و كارآيي آنها و ميزان ورودي شان به بودجه 
عمومي ب��راي بهبود منابع دولت يا دريافتي ش��ان از 
بودجه عمومي در هنگام زيانده بودن بررسي شود. سهم 
عمده اي از مصارف بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها 
و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، از منابع داخلي 
آنها تامين مي شود كه با پيشنهاد هيات هاي مديره در 
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي مربوط تصويب شده 
و جهت درج در اليحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه 

كشور ارسال مي شود.
درواقع يكي از ابهامات كنوني بودجه ريزي در كشور، 
نامعلوم بودن نقش نمايندگان در رسيدگي به بودجه 
شركت هاي دولتي و بانك هاست. اين فرآيند عوارض 
متعدد ديگري نيز ازجمله در بخش هزينه هاي جاري 
و حقوق و دستمزد دارد كه هرچند وقت يك بار بروز 
نمونه هايي از آن باعث رنجش افكار عمومي مي شود. 
به داليل فني و حقوقي و نيز غيرحقوقي، ازجمله شبكه 
درهم تنيده ذي نفعان، اين بخ��ش اصالحات در اين 
بخش به كندي پيش مي رود. بودجه عمومي در بخش 
منابع و مصارف خود، دو ج��زو دارد. منابع و مصارف 
عمومي و مناب��ع و مصارف اختصاص��ي. درواقع رقم 
بودجه عمومي با رقم منابع عمومي نبايد اشتباه گرفته 
شود. منابع عمومي منابعي هستند كه همگي وارد يك 
استخر عمومي درآمدها ش��ده و سپس بين مصارف 
عمومي مختلف تقسيم مي شوند. اما منابع اختصاصي، 
معموال منابعي هستند كه محل مصرف شان، همان 
دستگاه ايجادكننده درآمد مانند درآمد بيمارستان ها 

يا دانشگاه هاست.

    بخش هايي از بودجه
بودجه سال 1402 انبساطي است و نسبت به سقف 
بودجه سال جاري چهل درصد رشد داشته است، اين 
در شرايطي اس��ت كه ريسك هاي سياسي برجامعه 
حكمفرماست و با فرض تش��ديد فشارهاي سياسي 
و تحريم ها بر كش��ور براي سال آينده منابع درآمدي 
كشور محدود مي شود كه ممكن است در كنار ركود 
جهاني اقتصاد، درآمد كشور را تحت تاثير قرار دهد و 
موجب ايجاد كسري بودجه شود. با فرض ادامه وضع 
موجود اگر دالر تحت فشار ريسك هاي سياسي باقي 
بماند، بودجه انبس��اطي مي تواند خ��ودش به تورم و 
قيمت دالر فشار وارد كند به همين دليل انبساط چهل 
درصد بودجه به نظر مي رسد با حساسيت زياد بر مساله 
امكان ادامه فش��ارهاي سياسي و تحريم وضع نشده 
است و سياستگذار اثر فشارهاي سياسي و تحريم در 
كنار بودجه انبساطي را، بر قيمت ارز و تورم كمرنگ 

ديده است.
اگرچه وضعيت اليحه بودجه 1402 هنوز مش��خص 
نيست و بين مجلس و دولت درباره بررسي اول اليحه 
بودجه 1402 يا برنامه هفتم توسعه اختالف نظر وجود 
دارد؛ اما آنچه نمي توان در اي��ن ميان ناديده گرفت، 
ميزان توجه دولت نسبت به نرخ تورم و كسري بودجه 
سال جاري و سال 1402 است. كسري بودجه اي كه 
سيدناصر موسوي الرگاني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، 11 دي در نطق ميان دستور خود به آن اشاره 
كرد و اين كس��ري در بودجه س��ال جاري را حداقل 

»200هزار ميليارد تومان« دانس��ت؛ كسري اي كه 
برخي كارشناس��ان اقتص��ادي آن را ع��ددي حدود 
۳00هزار ميليارد تومان نيز دانسته اند. ازاين رو برخي 
نمايندگان اقتص��ادي و برنامه و بودجه اي مجلس بر 
اين باورند كه با وجود نرخ تورم فعلي كشور و مشكالت 
اقتصادي موجود كه كماكان به قوت خود باقي است، 
رقم كس��ري بودجه در سال 1402 رقم قابل توجهي 

خواهد بود.
بررس��ي ريز تر بودجه ولي تناقضاتي را نشان مي دهد 
افزايش ماليات ها، رشد بهره مالكانه معادن، افزايش 
قيمت سوخت صنايع )در شرايطي كه پيش بيني ها 
از قيمت جهاني سوخت براي س��ال 202۳ كمتر از 
سال 2022 است( و رشد نرخ خوراك پتروشيمي ها 
نشان دهنده يك بام و دو هوايي دولت در تعيين تكليف 
بودجه اس��ت زيرا دولت در شرايطي فشار بر صنايع و 
شركت ها را براي تامين بودجه افزايش داده است كه 
در تعيين س��قف بودجه دست و دلبازي كرده  و فشار 
تورمي بودجه انبساطي در شرايط تحريمي را كمرنگ 

ديده است.
فش��ار دولت بر ش��ركت ها، منعكس كننده شرايط 
سخت دولت براي تامين بودجه سال آتي است ولي 
تهيه بودجه انبس��اطي دول��ت در حالي كه صنايع 
مكلف به عرضه ارز در س��امانه نيم��ا با نرخ مصوب 
2۸ هزار و ۵00 توماني هس��تند و پيمان س��پاري 
ارزي براي صادركنن��دگان به عنوان دس��ت انداز 
صادراتي تعيين شده اس��ت، درآمدهاي شركت ها 

را در حال��ي كه هزينه هاي آنها مانن��د نرخ ارز نيما 
ثابت نيست محدود مي كند. در چنين شرايطي كه 
درآمد شركت ها تحت فشار اس��ت، افزايش هزينه 
سوخت و خوراك و بهره مالكانه معادن نيز كشيدن 
باق��ي مانده جان ش��ركت ها در هن��گام فعاليت در 
ش��رايطي تحريمي است. وقتي فشارها تا اين اندازه 
بر شركت ها مضاعف شود منابع درآمدي شركت ها 
براي توسعه و سودآوري آنها كاهش پيدا مي كند و 
با توجه به آنكه آينده سودآوري شركت ها مهم ترين 
فاكتور براي تصميم گيري درباره س��رمايه گذاري 
در شركت هاس��ت، تصوي��ب بخش��ودگي مالياتي 
سرمايه گذاري ش��ركت هاي دولتي بر شركت هاي 
بورسي نيز خيلي موجب تشويق سرمايه گذاري مولد 

در شركت هاي بورسي نخواهد شد.

    بودجه و بورس
»تعادل« در گزارش روز پنجش��نبه خود از بودجه 
و عوام��ل تاثيرگذار آن روي ب��ورس گفت با وجود 
تمامي اين عوامل نكته اساس��ي اينجاست بودجه 
براي بورس تهران دو روي خ��وب و بد دارد. يعني 
در برخي از موارد بسيار مثبت و برخي ديگر موارد 
منفي! ولي به طور كلي بورس تهران در عمل سهمي 
از بودجه 1402 ندارد، در نوش��تار به بورس توجه 
بس��يار زيادي شده اس��ت اما در عمل نمي توان به 
بازار س��رمايه سال آتي اميدوار بود و احتماال شاهد 
سال آينده نيز شاهد وضعيت بدي در بورس باشيم.

رويداداخبار

ادامه از صفحه اول

بازار سرمايه4   Sat. Jan 14. 2023  2408   شنبه 24 دي 1401    21 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره

عدالت و شفافيت
دو  ركن بورس كاالست

س�نا| بهروز محبي نجم آبادي، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ب��ا بيان اينكه هيچكدام از 
نمايندگان مجلس مخالف عرضه خودرو بورس كاال 
نيستند گفت: به طور قطع بازار سرمايه از اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت و نمايندگان به خوبي اين 
ميزان اهمي��ت را درك مي كنن��د. نماينده مردم 
س��ربداران در مجلس با تاكيد اينكه بورس كاال با 
كمك و حمايت دولت و مجلس بيش از پيش تقويت 
خواهد شد، گفت: به طور كلي با وجود شفافيت باال 
در بورس كاال، قيمت ها در بورس كاال واقعي تر بود 
و عدالت نيز بيش از پي��ش در آن وجود دارد. وي با 
يادآوري اينكه نمايندگان هيچ زمان مخالف بورس 
كاال نبوده اند، تصريح ك��رد: تعدادي از نمايندگان 
طي نامه اي از ش��وراي رقابت، خواستار رسيدگي 
و دريافت پاسخ مناس��ب به برخي ابهامات درباره 
عرضه خ��ودرو در بورس كاال بودن��د. به گفته اين 
نماينده مجلس، ش��وراي رقابت با تشكيل كميته 
خودرويي ب��ا حضور نماين��دگان صنعت خودرو، 
اعضاي شوراي رقابت و تعدادي از نمايندگان مجلس 
درصدد است اولين دستور جلسه خود را با حضور 
اين افراد بررسي كند. محبي نجم آبادي مطرح كرد 
كه خواس��ته نمايندگان از شوراي رقابت اين است 
كه شفاف سازي بيشتري نسبت اينكه قيمت پايه 
خودرو بر چه اساس��ي تعيين ش��ده است، صورت 
گيرد. عضو كميس��يون برنامه و بودجه اظهار كرد: 
براس��اس ماده ۷ قانون ساماندهي صنعت خودرو، 
اميدواريم ش��وراي رقابت بيش از گذشته اقدامات 
بهتري به منظور توسعه صنعت خودرو انجام دهد. 
محبي با تاكيد اينكه خودرو بايد به كساني واگذار 
شود كه نيازمند واقعي آن هستند، عنوان كرد: بورس 
كاال فضاي سوداگري را از بين برده، رقابت را بيشتر 
و قيمت ها را واقعي تر كرده است و اين مساله براي 
نمايندگان بسيار مهم است. وي خاطرنشان كرد: 
همچنين بورس كاال بهترين گزينه براي عرضه هاي 

خودروهاي وارداتي است.

صنايع بورسي در منگنه بودجه!
تجارتنيوز| اليحه بودجه سال 1402 از سوي 
دولت منتشر شد. در جزييات بودجه به افزايش 40 
درصدي نرخ خوراك گازي اش��اره شده است كه 
بدين ترتيب نرخ خوراك از ۵ هزار تومان به ۷ هزار 
تومان در سال آتي افزايش خواهد يافت. اين درحالي 
است كه شركت ها در سال جاري نيز با چالش هاي 
متنوعي در خصوص عدم تطابق هزينه هاي جاري 
ناشي از نرخ خوراك گازي با درآمد ها مواجه بودند. 
در ابتدا بايد توجه كرد كه شركت هاي پتروشيمي 
و ساير صنايع نظير فوالد، سيمان و پااليشگاهي ها 
مقدار قابل توجهي سوخت مصرف مي كنند. نرخ 
س��وخت گازي صنايع در بودجه سال 1401 براي 
پااليشگاه، پتروشيمي و فوالد با فرمول 40 درصد 
نرخ خوراك محاس��به مي ش��د. اين فرمول براي 
صنعت معدني-فلزي و سيمان به ترتيب ۳0 و 10 
درصد در سال جاري بود. در بودجه سال آتي عالوه 
ب��ر افزايش نرخ خوراك از ۵ ه��زار تومان به ۷ هزار 
تومان، افزايش 10 درصدي ضرايب محاسبه نرخ 
سوخت نيز پيشنهاد شده است. به اين ترتيب گاز 
سود صنعت پااليشگاه، پتروشيمي و فوالد از 2 هزار 
تومان در سال جاري به ۳ هزار و ۵00 تومان، براي 
صنعت معدني-فلزي از هزار و ۵00 تومان در امسال 
به 2 هزار و ۸00 تومان در سال آينده و تغييرات در 
صنعت س��يمان از ن��رخ گاز ۵00 توماني به هزار و 
400 تومان لحاظ خواهد شد.در همين رابطه تقي 
صانعي، كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد: »افزايش 
40 درصدي نرخ خوراك گازي، بيشتر شركت هاي 
پتروش��يمي با خوراك گاز مانند متانول س��ازها و 
اوره ساز ها را كه حجم بسيار باالتري سوخت نسبت 
به س��اير ش��ركت هاي صنعت پتروشيمي  و حتي 
صنايع فوالد، س��يمان و پااليش��گاهي ها مصرف 
مي كنند، تح��ت تاثير قرار مي ده��د.« وي افزود: 
»اين شركت ها در س��ال جاري نرخ خوراك گازي 
را با تعرفه ۵ ه��زار توماني دريافت مي كردند. نكته 
اينجاس��ت كه حتي با نرخ تعرفه اي خوراك گاز ۵ 
هزار تومان هم چند واحد از متانول  س��ازي كشور 
به دليل نداشتن صرفه اقتصادي از سرويس خارج 
ش��دند.« اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار كرد: 
»واحده��اي باقي مانده نيز جزو متانول س��ازهاي 
قديمي هستند كه به واسطه هزينه هاي استهالك 
پايين توانسته اند با سود بس��يار پايين به فعاليت 
خود ادامه دهند. با افزايش ن��رخ خوراك از ۵ هزار 
تومان به ۷ هزار تومان ش��رايط براي اين دست از 
شركت ها وخيم تر نيز خواهد شد.« صانعي تصريح 
كرد: »حال در شرايط كنوني دو راه حل براي نجات 
شركت هاي پتروشيمي گازي در شرايط فعلي وجود 
دارد كه اولين راه از مسير آزادسازي نرخ دالر نيما 
مي گذرد. در حال حاضر ثابت نگه  داش��تن نرخ ارز 
نيما در قيمت 2۸ هزار و ۵00 تومان هنگامي كه نرخ 
خوراك با افزايش چهل درصدي روبرو شده است 
شرايط اين شركت ها را بدتر از پيش خواهد كرد.«  
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: »راه حل دوم 
اما منطقي سازي نرخ خوراك گازي است. نظر به 
اينكه اليحه بودجه منتشر  شده از سوي دولت هنوز 
به تصويب نرس��يده است، مي توان اميد داشت در 
فرآيند تصويب اليحه بودجه سال 1402 اين نرخ 
كاهش يابد. همچنين وزير نفت روزهاي گذشته 
بيان ك��رده بود كه قيمت گاز با مش��ورت انجمن 
صنفي كارفرمايان رقمي منطقي و معقول تعيين 
خواهد شد.« صانعي بيان كرد: »نكته مهم در اين 
خصوص توجه به اين است كه راه حل دوم كه تعيين 
قيمت معقول براي خوراك گازي بود، نه به تنهايي 
بلكه در كنار كاهش فاصله ميان نرخ دالر نيما و دالر 
آزاد نقش پيدا خواهد كرد و كاتاليزور خواهد بود.«

پيش بيني تحليلگران از سقوط 
شديد بازارهاي بورس امريكا

بلومب�رگ| مايكل ويلسون، استراتژيست ارشد 
بخ��ش اوراق قرضه بانك مورگان اس��تنلي گفت، 
انتظار مي رود ارزش بازار ب��ورس اياالت متحده با 
كاهش بسيار شديدتري نسبت به بسياري از پيش 
بيني هاي بدبينانه روبرو شود. اين تحليلگران گفتند 
كه ركود اقتصادي، بزرگ ترين كاهش س��االنه در 
بازار س��هام از زمان بحران مالي جهاني را، تشديد 
خواهد كرد. ويلس��ون افزود: در ص��ورت بروز يك 
ركود ماليم، س��هام اس اند ۵00 بس��يار بيشتر از 
۳۵00 ت��ا ۳600 واحدي برآوردي ب��ازار، كاهش 
خواهد يافت. كف ارزش اين سهام مي تواند حدود 
۳000 واح��د يا 22 درصد كمتر از س��طوح فعلي 
باشد. اين تحليلگر هشدار داد كه اگرچه اوج تورم 
بازاره��اي اوراق قرضه را تقويت مي كند، اما »براي 
سودآوري نيز بسيار منفي است.« وي افزود، حاشيه 
سود تا س��ال 202۳ نااميد كننده خواهند بود. در 
عين حال، تحليلگران بانك گلدمن ساكس انتظار 
دارند كه تاثير مثبت بازگشايي اقتصادي چين پس 
از همه گيري كرونا، تحت الش��عاع فشار بر حاشيه 
سود و تغيير در سياست هاي مالياتي شركت هاي 
امريكا قرار گيرد و ركود اقتصادي به همراه داشته 
باشد. استراتژيست هاي دويچه بانك نيز مي گويند، 
درآمدهاي امريكا نيز در سال 202۳ كاهش خواهد 
يافت و ارزش بازارهاي بورس در س��ه ماهه چهارم 
به علت فروش هاي آخر سال افزايش خواهد يافت. 
همچنين در نخستين روز معامالتي بورس امريكا، 
شاهد منفي شدن شاخص هاي اصلي سهام در اين 
بازار بوديم. در سال 2022 شاخص هاي اصلي سهام 
در بورس وال اس��تريت بدترين افت ساالنه خود از 
سال 200۸ تاكنون را به ثبت رساندند و دليل آن هم 
در پيش گرفتن سريع ترين روند افزايش نرخ بهره از 
دهه 19۸0 تاكنون توسط بانك مركزي امريكا بود.

 بودجه هايي بدون رويكرد
 و بدون چشم انداز

منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي 
نسبت به بودجه 1401، ۳۸ درصد افزايش يافته 
است. از س��وي ديگر، اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي ۳2۷ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده 
اس��ت كه حدودا 26 درصد )به نسبت سال قبل( 
افزايش يافته است.اما بايد ديد معاني اين اعداد و 
ارقام از جنبه هاي گوناگون چيست و چه خروجي 

مي توان از آنها برداشت كرد؟ 
2( در اقتصاد، رويكردها اهميتي بسيار باال دارند، 
اساسا اين رويكردها هستند كه سرنوشت اقتصادها 
را تعيين مي كنند. متاس��فانه فقدان رويكردهاي 
مش��خص يكي از مش��كالت عديده اقتصادي در 
ايران است. هر دولتي كه در ايران روي كار مي آيد 
در خوش بينانه ترين حالت، رويكرد مختص به خود 
را دنبال مي كن��د. دولت ها در ايران، اغلب رويكرد 
متفاوتي با دولت ه��اي قبل از خ��ود دارند. البته 
برخي از دولت ها هم هستند كه اساسا فاقد رويكرد 
مش��خصي در اقتصاد هس��تند. با اين توضيحات 
و ارزيابي هاي فوق، بايد گف��ت در بودجه 1402، 
رويكردي حسابداري جاري و ساري است؛ همانند 
س��ال هاي قبل و دولت هاي قب��ل و اثري از ارزش 
افزوده اقتصادي )EVA( در بودجه كشور نيست. 
ارزش افزوده اقتصادي )EVA( معيار عملكرد مالي 
ساختارهاي اقتصادي و سيستم ها بر اساس ثروت 
باقيمانده است كه با كسر هزينه سرمايه آن از سود 
عملياتي آن محاسبه مي شود. منظورم از همه اين 
عبارات اين است كه بگويم، بودجه سنواتي 1402 
كل كشور، عملياتي نيست و مبتني بر عملكردها 
تنظيم نش��ده است. از س��وي ديگر، هدف ارزش 
افزوده اقتصادي )EVA( كه به آن سود اقتصادي 
نيز گفته مي شود، محاسبه سود واقعي اقتصادي 
اس��ت. در واقع مشخص نيس��ت، اقتصاد ايران از 
بطن بودجه 1402 قرار است به چه هدفي دست 
پيدا كند، چه ارزش افزوده اي را شكل دهد و به چه 
دستاوردي برسد. بنابراين معلوم و مشخص نيست، 
خروجي بودج��ه 1402در حوزه ه��اي توليدي، 
فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و... چگونه قرار اس��ت 

بروز و ظهور پيدا كند.
۳( همانطور كه اشاره شد، خروجي بودجه در نهايت 
بايد در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود را 
نش��ان دهد اما آيا اين روش حسابداري مي تواند 
مفيد فايده باشد؟در نظام بودجه ريزي مدرن شما 
KPI ش��اخص هاي كليدي عملكرد داريد و نشان 
مي دهد كه چقدر از آن انحراف داشته ايد اين موارد 
كمي نيس��تند و كيفيت را مي سنجند. خروجي 
بودجه سال 1401 در اقتصاد ايران تا اينجاي كار 
رش��د زير 4% تورم 4۵% و رشد نقدينگي متوسط 
۳۸% را به ارمغان آورده است. در بعد اجتماعي نيز 
در بسياري از حوزه ها رو به جلو حركت نمي كنيم 
كه نظام بهداش��ت و آموزش جزيي از آن اس��ت. 
اين درج��ا زدن ها را مي توان به عينه در حوزه هاي 
اقتصادي و رفاهي، اجتماعي، فرهنگي و... مشاهده 
كرد. زندگي مردم در زمين��ه رفاهي نه تنها رو به 
رش��د و بهبود حركت نكرده، بلكه ب��ا دميدن هر 
خورشيد سحرگاهي، با گذش��ت هر ماه و با پايان 
گرفتن هر سال، دارايي هاي عمومي مردم كاهش 
پيدا مي كند، ارزش پولي ملي تنزل پيدا مي كند، 
قدرت خريد كمتر مي شود، فقر بيشتر مي شود و... 
اما براي بهبود اين وضعيت چه بايد كرد؟ به طور كلي 
و در يك جمله مي توان گفت، تا رويكرد حسابداري 
جاي خود را به رويك��ردي مبتني بر ارزش افزوده 
اقتصادي ندهد هر سال تكرار سال قبل خواهد بود.

»تعادل«بودجهسالآتيرابررسيميكند

رشد بورس در گروي بودجه 1402

گردش نقدينگي جديد در بورس
شاخص كل بورس در سومين هفته دي ماه با روند صعودي 
مواجه شد و با شد 4.6 درصدي در سطح يك ميليون و 6۵2 
هزار واحدي ايستاد. در سوي ديگر بازار، بقيه شاخص ها نيز 
صعودي بودند و شاخص هم وزن با افزايش 6.۵ درصدي در 
ارتفاع ۵04 هزار و 20۵ واحدي قرار گرفت؛ شاخص كل 
فرابورس نيز رشد بيش 4 درصدي را در كارنامه خود ثبت 
كرد. در اين هفته ارزش معامالت خرد و حق تقدم ها نسبت 
به هفته گذشته افزايش��ي بود و در مجموع به 4۷ هزار و 
۳۸1 ميليارد تومان رسيد. بر همين اساس ارزش معامالت 
روز شنبه، ۷ هزار و ۷۵۳ ميليارد تومان، يكشنبه 9 هزار و 
۵4۷ ميليارد تومان، دوشنبه 9 هزار و 912 ميليارد تومان، 
سه شنبه 9 هزار و 9۳۳ ميليارد تومان و چهارشنبه 10 هزار 
و 1۷6 ميليارد تومان ارزش معامالت بازار سرمايه ثبت شد. 
اين هفته وضعيت بورس در مقايسه با هفته گذشته بهتر بود 
و چهار روز كاري نقدينگي وارد بازار شد و تنها يك روز خروج 
نقدينگي رقم خورد. بر اساس آمار روز شنبه ۷00 ميليارد 
تومان، روز يكشنبه ۵۸9 ميليارد تومان، روز دوشنبه ۳1۷ 
ميليارد تومان و در نهايت روز سه شنبه 16۵ ميليارد تومان 
ورود نقدينگي به بازار داش��تيم؛ اما روز چهارشنبه ۳۸4 
ميليارد تومان پول از چرخه معامالت بازار خارج ش��د. در 
مجموع مي توان گفت در سومين هفته دي ماه هزار و ۳۸۷ 
ميليارد تومان پول به ب��ازار وارد و در مقابل ۳۸4 ميليارد 
تومان نيز خارج شده اس��ت. در بازار گواهي سپرده بيش 
از 12.2 ميليون ورقه بهادار مبتني بر كاال با ارزش بيش از 
۳21 ميليارد تومان در هفته منتهي به 2۳ دي دس��ت به 
دست شد. زعفران از لحاظ حجم و ارزش معامالت برتر از 
ساير دارايي ها، در مقام نخست ايستاد. 12 ميليون و 2۳۷ 
هزار و ۳99 ورقه بهادار مبتني بر كاال با ارزش بيش از ۳21 
ميليارد تومان در بازار گواهي سپرده كااليي در بورس كاال 
در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معامالت هفته 
منتهي به 16 دي نيز نزديك ۵9۳ ميليارد تومان براي 12 
ميليون و 296 هزار و 44۳ ورقه بهادار مبتني بر كاال بود. 
در جريان معامالت هفته گذشته، 1۷1 هزار اوراق گواهي 
سپرده سكه طال در حالي دست به دست شد كه اين دارايي 
پايه ارزش نزديك ۳4.۷ ميليارد تومان را ثبت كرد. اوراق 
مبتني بر طال با كسب سهم 11 درصدي در ارزش معامالت 
و يك درصدي در حجم معامالت، جايگاه سوم را در ارزش 
كل و رتبه چهارم را در حجم كل بازار گواهي سپرده كااليي 
از آن خود كرد. سيمان با ثبت معامله 6 ميليون و 1۸0 هزار 
گواهي س��پرده، رتبه اول از نظر حجم را از آن خود كرد و 
ارزش معامالت اين دارايي بيش از 4.۷ ميليارد تومان شد. 

س��هم اين دارايي از حجم كل معامالت ۵1 درصد بود و از 
لحاظ حجم در جايگاه اول ايستاد. در هفته منتهي به 2۳ 
دي، 4 ميليون و 909 هزار و 4۵4 گواهي سپرده زعفران نيز 
به ارزش بيش از 1۷4 ميليارد تومان دست به دست شد كه 
اين دارايي پايه، با سهم 40 درصدي در حجم و ۵4 درصدي 
در ارزش جايگاه اول را در هر دو آيتم به خود اختصاص داد. 
ارزش معامالت 9۵1 هزار و ۵۳1 گواهي سپرده شيشه نيز 
به بيش از 10۵ ميليارد تومان رسيد و اين دارايي توانست 
مق��ام دوم را از لحاظ ارزش بعد از زعفران و مقام س��وم را 
از نظر حجم بعد از س��يمان و زعفران از آن خود كند. اين 
دارايي پايه توانست سهم ۸ درصدي از حجم كل معامالت 
گواهي سپرده كااليي و سهم ۳۳ درصدي از ارزش كل اين 
معامالت را به خود اختصاص دهد. در هفته اي كه گذشت 
معامله 24 هزار و 699 گواهي سپرده برنج به ارزش بيش 
از 1.9 ميليارد تومان در بازار مالي بورس كاالي ايران نيز به 
ثبت رسيد. همچنين ۷1۵ گواهي سپرده زيره سبز به ارزش 

بيش از 109 ميليون تومان دست به دست شد.

    رانت از كف دالالن در رفت
با ادامه دار ش��دن بي نظمي ها و التهاب بازار خودرو تحت 
تاثير حضور دالالن در اين بازار و رشد انگيزه آنها به دليل 
اصرار مسووالن بر قيمت گذاري دستوري در اين صنعت، 
موضوع عرضه خودرو در بورس كاال جدي تر ش��د تا يك 
سازوكار ش��فاف وقانونمند، دس��ت رانتخواران را از بازار 
كوتاه كند و به طور همزمان از توليدكننده و مصرف كننده 

حمايت شود. اجراي اين اقدام در دولت گذشته به دليل 
بي توجهي مسووالن نسبت به بهبود وضعيت بازار خودرو 
با تعويق همراه شد؛ اين در حالي است كه با روي كار آمدن 
دولت سيزدهم، حذف قيمت گذاري دستوري و نيز عرضه 
كاالها در بورس كاال در كانون توجه مسووالن قرار گرفت و 
بخشعمده اي از كاالها از جمله سيمان، كل زنجيره فوالد، 
شيشه و در ادامه خودرو راهي بورس كاال شدند. همچنين 
طبق آمارهاي رس��مي، پديده قيمت گذاري دستوري، 
صنعت خودرو را با زيان 120 هزار ميليارد توماني مواجه 
ساخته كه اين معضل بزرگ نيز باعث شد تا مسيري براي 
كش��ف واقعي قيمت ها و رسيدن سود حاصل از توليد به 

توليدكننده يعني بورس كاال انتخاب شود.

    آخرين آمار معامالت خودرو
بررسي روند معامالت خودرو در بورس كاال از ابتداي عرضه 
يعني 2۸ ارديبهشت ماه تا 1۸ دي ماه نشان مي دهد كه 
در نتيج��ه فروش ۳4 هزار و ۸16 خ��ودرو در بورس كاال، 
10 ه��زار و 410 ميليارد تومان س��ود از جيب دالالن به 
خودروساز و خريدار خودرو منتقل شده است.در اين ميان 
۵هزار و 990 ميلي��ارد تومان منفعت توليدكنندگان، 4 
هزار و 420 ميليارد تومان منفعت خريداران خودرو و ۵40 
ميلياردتومان منفعت دولت از دريافت ماليات ارزش افزوده 
همگي از مزاياي ورود خودرو به بورس كاال بوده است كه در 
مجموع باعث شده تادست دالالن همانند روش قرعه كشي 
به رانت 10 هزار ميليارد توماني نرسيد. به عبارت ديگر اگر 

روند قرعه كشي و قيمت گذاري دس��توري خودرو ادامه 
پيدا مي كرد، با معامله فقط ۳4 هزار و ۸16 دس��تگاه كه 
رقمي اندك به نسبت توليد خودروسازان است، 10هزار 
ميلياردتومان رانت از مابه التفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد 
خودروها نصيب افراد غيرمصرف كننده مي شد اما با تدبير 
انجام شده و رشدعرضه ها اين حجم رانت عظيم در حال 

پاك شدن از صحنه اقتصاد و بازار خودرو است.

    سقوط قيمت ها بر تابلوي بورس
1۸ دي م��اه نيز قيمت خ��ودرو در معامالت بورس كاال 
كاهش معناداري را نسبت به دفعات قبل تجربه كرد و نكته 
جالب تر آنكه، قيمت كشف ش��ده خودرو در بورس كاال 
بسيار پايين تر از قيمت بازار آزاد است و همين امر باعث شد 
تا نرخ هاي در بازار آزاد نيزكاهشي شود. طبق تابلوي بورس 
كاال، قيمت تمام شده شاهين سايپا در بورس 16۵ ميليون 
تومان زير قيمت بازار، قيمت تمام شده پژو 20۷ )دستي( 
در بورس 1۳6 ميليون تومان زير قيمت بازار، قيمت تمام 
شده پژو 20۷ )اتوماتيك( 190 ميليون تومان زير قيمت 
بازار و قيمت تمام شده تارا )دستي( در بورس 219 ميليون 
تومان زير قيمت بازار معامله شد. همچنين آماري ديگر كه 
بيانگر دسترسي مناسب مردم به خريد خودرو از بورس 
كاال است، مش��اركت مردم ۳1 استان كشور براي خريد 
خودرو از طريق اين بازار شفاف بوده است. براساس آمار تا 
پايان آذر ماه، پراكندگي جغرافيايي خريداران خودرو در 
بورس كاالي ايران نشان مي دهد كه به ترتيب بيشترين 
خريداران خودرو از اس��تان تهران با ۳6 درصد )معادل 
خريد 6 هزار و 260 دستگاه(، استان اصفهان با ۸ درصد 
)يك هزار و ۵۵6 دس��تگاه( و اس��تان خراسان رضوي با 
۸ درصد )يك هزار و ۳6۷ دس��تگاه( بوده اند. همچنين 
اس��تان فارس با 6 درصد )يك هزار و 1۵۷ دس��تگاه( و 
آذربايجان ش��رقي با ۵ درصد )خريد ۸۳۷ دستگاه( در 
رتبه هاي بعدي خريداران خودرو در بورس كاالي ايران 
قرار گرفتن��د. نزديك به ۳۷ درصد )معادل خريد 6 هزار 
و ۵۸9 دستگاه( از خريداران خودرو در بورس كاال نيز از 
ساير استان ها در سراسر كشور بودند كه به ترتيب از رده 
ششم تا سي و يكم به آذربايجان غربي، البرز، كرمانشاه، 
مركزي، همدان، اردبيل، كرمان، زنجان، خوزستان، قم، 
مازندران، چهارمحال و بختياري، قزوين، سمنان، يزد، 
لرستان، گلستان، بوشهر، ايالم، گيالن، كرستان، خراسان 
جنوبي، هرمزگان، خراسان شمالي، كهگيلويه و بويراحمد 

و سيستان و بلوچستان اختصاص دارند.



گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين آمارهاي رس��مي حاكي از رشد اندك تمايل به 
توليد ساختمان در تابستان سال 1401 است. در اين فصل، 
تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در كل مناطق شهري 
كشور با 0.7 رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل به 32 هزار 
و 363 فقره رسيد. اين رقم نسبت به بهار سال جاري نيز 2.7 
درصد افزايش را نشان مي دهد. تعداد پروانه هاي ساختماني 

در بهار 1401 بالغ بر 31 هزار و 497 فقره بوده است.
به گ��زارش »تعادل«، رش��د اندك ص��دور پروانه هاي 
ساختماني در تابستان سال جاري حاوي چند نكته است. 
اول اينكه نشانه اي از پروژه ساخت مسكن ميليوني دولتي 
در اين آمارها مش��اهده نمي ش��ود. به عبارت روشن تر، 
موتور طرح س��اخت 4 ميليون در 4 س��ال در تابستان 
سال جاري نيز روشن نشده است. نكته ديگر اينكه اين 
آمار مربوط به »ساختمان«ها اعم از مسكوني، تجاري 
و اداري اس��ت و به طور خاص پروانه هاي س��اختماني 
مس��كوني را نمايندگي نمي كند. ضم��ن اينكه تعداد 
پروانه هاي واحدهاي مسكوني ذيل اين آمار تعريف 
مي ش��وند كه هنوز از س��وي مركز آمار ايران منتشر 
نشده اند. و نكته آخر اينكه بر خالف رشد بسيار اندك 
پروانه هاي ساختماني كه پس از چندين فصل رشد 
منفي صورت گرفته است، ميزان سرمايه گذاري هاي 
بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد شهري طي 
س��ال ها و طي فصل هاي اخير تقريبا به طور متوالي 
افزايشي بوده است كه نشان دهنده افزايش هزينه هاي 
توليد ساختمان از محل تورم عمومي است. به عبارت 
روش��ن تر، در پي جهش تورم عمومي و نرخ دالر و 
در پ��ي آن جهش تورم مصالح س��اختماني، بخش 
خصوصي به اجبار نقدينگي بيشتري به پروژه هاي 

ساختماني تحت مديريت خود تزريق كرده است.

  رشد فصلي 16.5 درصدي سرمايه گذاري 
آنگونه كه آمارهاي رسمي نشان مي دهند، در بهار سال 
جاري بيش از 145 هزار و 100 ميليارد تومان نقدينگي 
از س��وي بخش خصوصي در پروژه هاي س��اختماني 
كشور تزريق شده اس��ت. اين مبلغ نسبت به زمستان 
سال گذشته 16.5 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 
41 درصد رشد داشته است. سرمايه گذاري 145 هزار 
ميليارد تومان تومان از س��وي بخش خصوصي در بهار 
سال جاري، رقم قابل توجهي است. در صورتي كه فرض 
كنيم، ساخت هر متر مربع ساختمان در مناطق شهري 
كشور 10 ميليون تومان باشد، رقم يادشده معادل اجراي 
عمليات ساخت 14.5 ميليون متر مربع ساختمان است. 
در صورتي ك��ه فرض كنيم، كل اين مس��احت، واحد 
مسكوني است، و هر واحد 75 متر مربع مساحت دارد، 
در اين ص��ورت، 14.5 ميليون متر مربع معادل هزينه 
ساخت بيش از 193 هزار آپارتمان 75 متري خواهد بود. 
اما آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده به اين شكل است كه از 
145 هزار و 100 ميليارد تومان، 33 هزار و 410 ميليارد 
تومان به آغاز پروژه هاي جديد، 85 هزار ميليارد تومان به 
ساختمان هاي نيمه تمام و 26 هزار و 480 ميليارد تومان 
به تكميل ساختمان هاي نيمه كار تخصيص يافته است.

  روند سرمايه گذاري بخش خصوصي
بررس��ي آمارهاي رس��مي نش��ان مي دهد ك��ه روند 

س��رمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان سازي 
طي سال هاي اخير صعودي بوده است، به گونه اي كه 
از حدود 74 هزار ميليارد تومان در س��ال 1396، حاال 
صرفا در فصل بهار س��ال جاري به بي��ش از 145 هزار 
ميلي��ارد تومان جهش يافته اس��ت. اين جهش البته 
تدريجي بوده است، طوري كه در سال 1397 ميزان 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي 
ش��هري به 100 هزار و 759 ميليارد تومان، در سال 
1398 به 160 هزار ميليارد تومان، در سال 1399 به 
327 هزار و 150 ميليارد تومان، و در سال 1400 به 

بيش از 460 هزار و 40 ميليارد تومان رسيده است.

  افت تمايل به ساخت واحدهاي مسكوني
در همين حال، بررسي نتايج طرح »گرد آوري اطالعات 
پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي 
كشور« در فصل بهار سال ١٤٠١ نسبت به بهار سال 
گذش��ته حاكي از كاهش ٤٦.١ درصدي واحدهاي 
مسكوني پيش بيني ش��ده در پروانه هاي صادر شده 
براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ١٢.٧ 
درصدي آن در شهرداري هاي كل كشور است. در اين 
حال، تعداد پروانه هاي صادره در تهران در نخس��تين 
فصل سال جاري نسبت به فصل قبل از آن ٤٨.٤ درصد 
و تعداد پروانه هاي صادره در كل كش��ور نيز نسبت به 

فصل قبل از آن ٢١.٨ درصد بوده است.
 ب��ه گزارش »تع��ادل«، آن گونه كه مرك��ز آمار ايران 
با اس��تناد به داده هاي دريافتي از ش��هرداري تهران 
اعالم كرده است، در سال 1400، تعداد 5701 پروانه 
س��اختماني در شهر تهران صادر ش��ده است. در اين 
حال، تعداد واحدهاي مس��كوني پيش بيني ش��ده 
در پروانه هاي احداث س��اختمان صادرشده از سوي 
ش��هرداري تهران 44 هزار و 549 فقره بوده اس��ت. 
همچنين در سال گذشته، 138 هزار و 522 فقره پروانه 
ساختماني در كل شهرهاي كشور صادر شده است و 
واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در اين پروانه هاي 

ساختماني بالغ بر 416 هزار و 210 فقره بوده است.
 به گزارش مركز آمار ايران، در بهار سال ١٤٠١، تعداد 
٥٩٥٤ واحد مس��كوني در پروانه هاي صادرشده براي 

احداث ساختمان از سوي شهرداري  تهران، پيش  بيني 
شده اس��ت كه نسبت به فصل گذش��ته ٤٨.٤ درصد 
و نسبت به فصل مش��ابه سال گذش��ته ٤٦.١ درصد 
كاهش داش��ته است.  متوس��ط تعداد واحد مسكوني 
براي هر يك از اين پروانه هاي احداث س��اختمان ٨.١ 
واحد بوده اس��ت. تعداد ٧٣٦ پروانه احداث ساختمان 
توسط شهرداري  تهران در بهار ١٤٠١ صادرشده است 
كه نس��بت به فصل گذش��ته ٥٠.٦ درصد و نسبت به 
فصل مشابه س��ال گذشته ٤٧.٢ درصد كاهش داشته 
است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث 
ساختمان  صادرشده از سوي ش��هرداري  تهران در 
بهار ١٤٠١ بالغ  بر ١١٢٧ هزار مترمربع بوده اس��ت 
كه نس��بت به فصل گذشته ٤٩.٦ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته ٤٥.٩ درصد كاهش داشته 
است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها 

در دوره  مورد بررسي ١٥٣٢ مترمربع بوده است.

  افت كمتر در ساير مناطق شهري كشور
 در اين حال، مركز آمار ايران گزارش كرده است كه در 
بهار سال ١٤٠١، تعداد 90 هزار و 290 واحد مسكوني 
در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي 
شهرداري هاي كشور پيش  بيني شده است كه نسبت 
به فصل گذش��ته ٢١.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ١٢.٧ درصد كاهش داشته است.  متوسط 

تعداد واحد مسكوني در هر پروانه  احداث ساختمان ٣.١ 
واحد بوده است . تعداد ٢٩٤٣٧ پروانه احداث ساختمان 
توسط شهرداري هاي كشور در بهار ١٤٠١ صادرشده 
است كه نسبت به فصل گذشته ٢٠.٤ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته ١٥.٣ درصد كاهش داشته 
است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث ساختمان  در بهار ١٤٠١ حدود ١٧١٠٥ 
هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 
٢٠.٦ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 
١٦.٧ درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت 

زيربنا در اين پروانه ها ٥٨١ مترمربع بوده است.

  مصالح متورم 
گزارش مركز آمار از شاخص و متوسط قيمت نهاده هاي 
س��اختماني ش��هر تهران، همچنين حاكي از كاهش 
تورم نهاده هاي س��اختماني در تابس��تان سال جاري 
به مي��زان منفي 3.4 درصد بوده اس��ت و تورم فصلي، 
نقطه به نقطه و س��االنه نيز به ترتيب ح��دود 30، 14 
و 8 واح��د درصد كاهش يافته اس��ت.بر اس��اس اين 
گزارش، در فصل تابس��تان١٤٠١، ش��اخص قيمت 
نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران به عدد 
١٤٩١.٨ رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل 
)١٥٤٤.٢( ٣.٤ درصد كاهش داشته است. اين كاهش 
3.4 درصدي در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل 

)٢٦.٣ درصد( ٢٩.٧ واحد درصد كاهش داشته است.
بررس��ي داده هاي گزارش مركز آمار ايران حاكي از 
افت معنادار قيمت گروه سيمان و گروه آهن آالت در 
تابستان سال جاري است. اين در حالي است كه ساير 
گروه ها، همچنان روندي صعودي داشته اند. آنگونه 
كه انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در نامه به وزير 
نيرو اعالم كردند، اصلي ترين دليل ثبات و تعادل توليد 
)و طبعا تداوم عرضه و كاهش قيمت( در بازار سيمان 
طي تابستان سال جاري، تعامل س��ازنده در تامين 
برق كارخانه ها بوده است. از سوي ديگر، ضعف تقاضا 
و ركود در بازار آهن آالت منجر به كاهش قيمت اين 
محصول در تابستان سال جاري شده است. البته ركود 
تقاضاي آهن آالت تنها به ايران )اگرچه ميزان ساخت 
و س��از در ايران به ش��دت دچار افت شده( اختصاص 
نداشته است اما مس��اله اي جهاني به شمار مي رود. 
افول اقتصاد چين، افزايش نرخ بهره فدرال رزرو، اوضاع 
نامناسب اقتصاد روسيه، تنش بين چين و امريكا و... به 

ركود بيشتر بازار جهاني فوالد دامن زده است.
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 آشفتگي فضاي اطراف
 و اختالالت سالمت روان

بنابراي��ن، ممكن اس��ت اف��رادي ك��ه خانه هاي 
مرتب تري دارند، وظيفه شناسي بيشتري داشته 
باش��ند و اين ويژگي ها را به فرزندان خود منتقل 
كنند. كودكان خردسال نس��بت به محيط خود 
حس��اس هس��تند و محيط ه��اي پر س��روصدا، 
محيط هاي ش��لوغ و محيط هايي كه افراد زيادي 
در آن رفت وآمد مي كنند، مي تواند بر رشد كودكان 
تأثير منفي بگذارد. محيط خانه همچنين مي تواند 
بر زندگي اجتماعي و ش��بكه حمايتي كودكان، 
احساس انزوا، احساس كنترل و ساير پيامدهاي 
س��المت روان تأثير بگ��ذارد. خان��ه مكاني براي 
كودكان است تا احس��اس امنيت و آرامش كنند 
و براي بزرگس��االن هم همين طور است. با توجه 
ب��ه اينكه محيط هاي نامرتب و آش��فته با كاهش 
سالمت رواني مرتبط است، منطقي است كه حفظ 
يك  خان��ه و محل كار مرتب اثر معكوس داش��ته 
باشد. اگر مي خواهيد از س��المت روان برخوردار 
باشيد بايد محيط زندگي خود را از آشفتگي نجات 
دهيد، ش��ايد تميز كردن كل خانه برايتان كاري 
طاقت فرسا باش��د، اما مي توانيد با منطقه بندي 
كردن خان��ه و مرتب كردن هر منطقه در يك روز 
به نظمي ك��ه براي آرامش فكري ب��ه آن احتياج 
داريد دس��ت پيدا كنيد. به هر حال هر چه هرج و 
مرج در اطراف ش��ما بيشتر باشد، استرس و فشار 
رواني بيش��تري را به خود وارد مي كنيد. بسياري 
از خانواده ها در اين رابطه با فرزندان خود مشكل 
دارند، اما اگر فرزندان نظم را در والدين خود ببينند 
به طور غريزي آن را ف��را گرفته و انجام مي دهند. 
بس��ياري از والدين و به خصوص م��ادران مرتب 
كردن فضاي بازي كودكان را خود انجام مي دهند، 
اين روش كامال اشتباه است، شما بايد كاري كنيد 
كه فرزندتان ياد بگيرد فضاي بازي خود را مرتب 
كند. اين كار را مي توانيد با ترتيب دادن يك بازي 
تازه ب��ه او آموزش دهيد. مس��اله اينجاس��ت كه 
آش��فتگي ذهني حاصل از آشفتگي محيط تاثير 
پاي��داري بر روان انس��ان ها مي گ��ذارد و در روند 
زندگي اخالل ايجاد مي كند. براي بسياري از افراد، 
حفظ يك خان��ه مرتب  مهم ت��ر از ايجاد تغييرات 
كوچك است اما براي برخي، خالص شدن از شر 
به هم ريختگي مي تواند فوق العاده دشوار و حتي 
ناراحت كننده باش��د و گاهي اين مساله مي تواند 
نشانه دهنده يك مشكل س��المت روان باشد. به 
عنوان مثال، افس��ردگي همراه ب��ا عالئمي مانند 
خستگي مفرط، عدم تمركز و از دست دادن عالقه 
به فعاليت هاي معمول اس��ت كه مي تواند صرف 
زمان و انرژي موردنياز براي حفظ يك خانه تميز 
و منظم را دش��وار كند. در موارد ديگر، افرادي كه 
تميز كردن را ناراحت كننده مي دانند، ممكن است 
دچار اختالل احتكار يا اختالل وابستگي به اشياء 
شوند. اين يك وضعيت سالمت روان قابل تشخيص 
اس��ت كه خالص شدن از دست اموال را حتي اگر 
ارزش كمي داشته باشد دش��وار مي كند و منجر 
به درهم وبرهم ش��دن فضاهاي زندگي مي شود. 
برخي افراد از اينكه وسايل كهنه و بالاستفاده را دور 
بريزند، ناراحت مي شوند، در حالي كه خالي كردن 
فضا از لوازمي كه نيازي به آن نداريد مي تواند ذهن 
شما را از انباش��تگي خالص كرده و باعث آرامش 
روحي و رواني تان شود. به هر حال آشفتگي فضاي 
اطراف افراد به هر دليلي كه باشد نشان از اختالالتي 

در سالمت روان فرد دارد.

دولت  و معضل درآمدزايي
اگر ما قصد حركت به سمت توسعه اقتصادي را داريم 
بايد به سمت افزايش سهم ماليات و بازارهاي مالي 
مانند بورس حركت كنيم و تامين مالي را از طريق 
آنها انجام دهيم كه به طور همزمان هم شرايط دولت 
و هم بنگاه هاي اقتصادي را بهبود مي دهد اما با توجه 
به اينكه اين اصالحات ساختاري هيچگاه در ايران 
به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته اند، هر بار شاهد 
آن هستيم كه دولت بايد به دنبال منابع غير پايدار 
برود كه نه براي قوه مجريه گره گشا است و نه اجازه 
مي دهد كه اقتصاد ايران مسير مستقل خود از دولت 

را دنبال كند. 

هشدار درباره اختالل تردد 
ريلي، هوايي، جاده اي و دريايي

س��ازمان هواشناس��ي كش��ور با صدور هشدار سطح 
نارنجي جديد نسبت به ش��روع مجدد بارش ها و وقوع 
حداقل هفت مخاطره جوي در برخي استان هاي غربي 
و مركزي اطالع رس��اني كرد. به گزارش ايرنا بر اساس 
اين هشدار سامانه بارش��ي امروز شنبه در استان هاي 
ايالم، جنوب كهگيلويه و بويراحمد، شمال غرب فارس، 
شرق خوزستان، بوشهر و جنوب كرمانشاه با مخاطراتي 
نظير بارش ب��رف يا باران، در مناطق گرمس��ير توام با 
رعدوبرق، وزش باد ش��ديد موقت و كاهش نسبي دما 
تشديد مي شود. همچنين در همين روز فعاليت سامانه 
در استان هاي لرستان، چهارمحال و بختياري، شمال 
شرق خوزستان، مركزي، همدان، جنوب كردستان، 
جنوب و غرب اصفهان، شمال كهگيلويه و بويراحمد 
و ارتفاعات و دامنه در نيم��ه غربي فارس با بارش برف 
گاهي همراه با كوالك برف يا رخداد مه ادامه مي يابد. 
اين شرايط اثرات مخاطره آميزي همچون آبگرفتگي 
معابر عمومي، اختالل در سفرهاي بين شهري و داخل 
ش��هر، اختالل در فعاليت هاي عمراني، سيالبي شدن 
رودخانه ها و مس��يل ها، باال آمدن ناگهاني سطح آب 
رودخانه ها، احتمال صاعقه، تاخير و احتمال لغو پروازها، 
خسارت به صنعت كشاورزي و اختالل در انتقاِل منابع 
انرژي ب��ه ويژه برق و گاز همراه اس��ت. عالوه بر اين در 
مناطق درگير »ب��ارش برف، كوالك، مه آلود و كاهش 
دما« ني��ز مخاطراتي نظير اختالل در س��فرهاي بين 
شهري و داخل شهر، اختالل در فعاليت هاي عمراني، 
اختالل در تردد ناوگان حمل و نقل ريلي، هوايي و زميني، 
يخبندان و مه در جاده ها و خسارت به صنعت كشاورزي 
پيش بيني مي شود. براي مواجهه مناسب با اين شرايط 
نس��بت به »عدم توقف و تردد در حاشيه رودخانه ها و 
مسيل ها، پاكسازي آبروها و كانال هاي عبور آب درون 
شهري، پاكسازي دهانه پل ها، پرهيز از سفرهاي غير 
ضروري، اجتناب از فعاليت هاي كوهنوردي و جابه جايي 
عشايركوچ رو، انجام اقدامات پيش��گيرانه از خسارات 
احتمالي توسط شهرداريها، راهداري ها، آب و فاضالب 
شهري، دستگاه هاي امدادي و ساير دستگاه هاي اجرايي 
مسوول، پاكسازي« توصيه مي شود. همچنين توصيه 
مي شود دام داران و عشاير از عبور از ارتفاعات خودداري 
كرده و زنبورداران نسبت به عايق بندي و محافظت از 
كندوها اقدام كنند. هواشناسي همچنين در هشدار 
دريايي س��طح زرد نس��بت به وزش باد و افزايش 
ارتفاع امواج در درياي عمان و خليج فارس، مناطق 
ساحلي و دور از س��احل در استان هاي خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان خبر داد. 
اثر مخاطرات اين ش��رايط نيز احتمال پاره ش��دن 
تورهاي صيادي و آسيب به قفس ها، احتمال غرق 
شدن شناورهاي سبك، تفريحي و نيمه سنگين، 
اخت��الل در ورود و خروج ش��ناورها به بندرگاه ها و 
احتمال آسيب به تاسيسات دريايي عنوان شده است.

پروانه هاي ساختمان اندكي رشد كردند، سرمايه گذاري بخش خصوصي روند صعودي را ادامه داد
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مفقودی

آگه�ی موضوع م�اده  3 قانون و م�اده 13  آئین نامه قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش�ماره 140160316001002940  م�ورخ 1401/8/11 هی�أت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرمانش�اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رس�ول منتی نوکانی فرزند مجتبی 
بشماره شناسنامه 963 کد ملی 3255929296 صادره ازکرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 185.25 متر مربع در محدوده اراضی پالک 358 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه 
به آدرس جاده قدیم تهران، شهرک نوکان بلوار اصلی ساختمان شهروز خریداری از مالک رسمی آقای 
علیمردان منتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/10

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مهدی زارعی وش
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

2502/م الف/12
1401/10/12

 اداره ثبت اسناد و امالک
 حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

 آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 
آيین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1- برابر رأي ش�ماره 140160315001002664 مورخ 1401/08/18 هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید نعمتي به شناسنامه 
ش�ماره 159 كدملي 4500712089 صادره از ایالم فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 452/80 متر مربع 
پالك ش�ماره 1665 فرعي از 1249 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - زمین شهري - پشت ایران خودرو میرزاكرمي خریداري 

شده از وراث مرحوم ابوالقاسم نعمتي و منتسب به مالكیت كالنتر بهادري محرز گردید.
2- برابر رأي شماره 140160315001002760 مورخ 1401/08/24 هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي ولدبیگي به شناسنامه 
ش�ماره 1197 كدملي 4501109912 صادره از ایالم فرزند ولي در شش�دانگ یك باب ساختمان به مساحت 112/46 متر مربع پالك 
شماره 152 فرعي از 1251/5 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - كمربندي بانقالن - جنب جایگاه اسدي، خریداري شده از ولي 

ولدبیگي و منتسب به مالكیت ولي ولدبیگي محرز گردید.
3- برابر رأي شماره 140160315001003088 مورخ  09/19/ 1401هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه رشیدي به شناسنامه 
شماره- كدملي 4490505639 صادره  از ایالم فرزند آزاد در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 212/65 متر مربع پالك شماره 
156 فرعي از 1251/5 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - كمربندي - روبروي جایگاه اسدي، خریداري شده از افشین پورنجف و 

منتسب به مالكیت كریم پورنجف محرز گردید.
4- برابر رأي شماره 140160315001003089 مورخ 1401/09/19 هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي دوست رحمتي به شناسنامه 
شماره 3153 كدملي 4500249133 صادره ایالم فرزند غالمرضا در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 120/58 متر مربع پالك 
شماره 157 فرعي از 1251/5 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - میدان امام حسن)ع( - پشت جایگاه بنزین اسدي - خ ارغوان، 

خریداري شده از محمدرضا آچاك و منتسب به مالكیت ولي آچاك محرز گردید.
5- برابر رأي شماره 140160315001002762 مورخ 1401/08/24 هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مراد عباسیان به شناسنامه شماره 
33 كدملي 4539866877 صادره چرداول فرزند عین شاه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 146/18 متر 
مربع پالك شماره 483 فرعي از 1671 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - میدان انقالب - خ 7 تیر، خریداري شده از وراث مرحوم 

علیشاه عباسیان و منتسب به مالكیت موسي و قباد رییسي محرز گردید.
6- برابر رأي شماره 140160315001002763 مورخ 1401/08/24 هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مالك عباسیان به شناسنامه 
شماره 673 كدملي 4539384562 صادره چرداول فرزند عین شاه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت   146/18 
متر مربع پالك ش�ماره 483 فرعي از 1671 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - میدان انقالب - خ 7 تیر خریداري ش�ده از وراث 

مرحوم علیشاه عباسیان و منتسب به مالكیت موسي و قباد رییسي محرز گردید.
7- برابر رأي شماره 140160315001002764 مورخ 1401/08/24 هیات اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فتح اهلل عباییان به شناسنامه 
شماره 128 كدملي 4539915215 صادره چرداول فرزند عین شاه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 146/18 
متر مربع پالك ش�ماره 483 فرعي از 1671 اصلي واقع در حوزه ثبت ملك ایالم - میدان انقالب - خ 7 تیر خریداري ش�ده از وراث 

مرحوم علیشاه عباسیان و منتسب به مالكیت موسي و قباد رییسي محرز گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتي كه اش�خاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت یك ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهي اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09

شناسه آگهي: 1436523

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم

رستمي - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم

قطعه یك ایالم



مج��وز عموم��ي جدي��د وزارت خزان��ه داري امريكا 
نش��ان دهنده كاه��ش تحريم هاي امري��كا در حوزه 
اس��تفاده از نرم افزارها و خدمات ارتباطي خصوصا در 
حوزه اينترنت است. نسخه اوليه مجوزهاي عمومي در 
سال ۲۰۱۴ منتشر شد و تا ابتداي پاييز امسال با جديت 
دنبال مي ش��د كه نتيجه آن عدم دسترسي كاربران 
ايراني به انبوهي از خدمات و برنامه هاي حوزه فناوري 
اطالعات، حذف برنامه هاي ايراني از فروش��گاه هاي 
نرم افزاري، عدم ميزباني سايت ها و سرويس هاي ايراني 
در خدمات رايانش ابري و غيره بود. اين سختگيري ها تا 
حدودي منجر به حذف نام ايران از جغرافياي اينترنت 
ش��د به طوري كه در بس��ياري از حوزه هاي خدمات 
ابري امكان انتخاب كش��ور ايران وجود نداشت. اين 
تحريم ها در ابتداي پاييز لغو شده بود و اكنون توسط 

وزارت خزانه داري امريكا منتشر شده است.
به گزارش »تعادل«؛ وضعيت ارتباطات و دسترسي به 
تجهيزات مخابراتي در ايران همواره يكي از مناقشات 
ميان كاربران و دولت ها بوده، اين موضوع در مواردي 
به فيلترينگ برخ��ي از پلتفرم ها و وب س��ايت هاي 
خارجي انجاميده، در م��واردي پلتفرم هاي داخلي و 
وب س��ايت هاي ايراني هدف قرار گرفتند؛ گاهي هم 
بنيان اينترنت از اساس قطع شده و در عصر فناوري، 
كاربران در خاموشي كامل فرو رفتند؛ با وجود اين در 
ماه هاي گذشته )به صورت خاص به دنبال ناآرامي هايي 
ك��ه از روزهاي پاياني ش��هريور ماه در كش��ور ايجاد 
ش��د(، وزارت ارتباطات كه توانسته بود در سال هاي 
گذش��ته ارتباطات بين الملل را از شبكه داخلي جدا 
كن��د، در اقدامي جدي��د در حالي به قط��ع اينترنت 
پرداخت كه شبكه داخلي، از پلتفرم ها تا شبكه بانكي 
و وب س��ايت هاي  داخلي با مشكل عملكردي مواجه 
نش��دند؛ اتفاقي كه مش��ابه آن كما بيش در آبان ماه 
۱۳۹۸ ه��م رخ داده بود، با اين تف��اوت كه آن روزها 
ش��بكه داخلي به پيشرفت امروز نرس��يده بود و اين 
موضوع موجب شد نه تنها اينترنت بين الملل و در صدر 
آنها پلتفرم هاي خارجي از جمله اينستاگرام و توييتر 
به كلي از دس��ترس خارج شوند، بلكه ب دليل ضعف 
عملكردي پلتفرم هاي داخلي، ارتباطات كاربران به كلي 
مختل شد، شبكه هاي بانكي كه بيشتر روي ارتباطات 
اينترنتي بودن��د با اختالالت جدي مواجه ش��دند و 
ضرره��اي جبران ناپذيري هم به اقتص��اد ديجيتال 
وارد ش��د؛ اما اتفاقي كه در ماه هاي گذش��ته رخ داده 
و موضوع را از وقايع سال ۱۳۹۸ متمايز كرده، تجربه 

مس��ووالن ارتباطي اس��ت؛ اگرچه مركز ملي فضاي 
مج��ازي، نمايندگان مجل��س و رييس جمهوري در 
مقاطع مختلفي از پيشرفت كند شبكه ملي اطالعات 
گاليه كردند و درباره ميزان پيش��رفت آن هم همواره 
مناقش��اتي وجود داش��ته و با وجود اعالم عددهاي 
مختل��ف از ۶۰ تا ۸۰ درصدي پيش��رفت، نهايتا هم 
به صورت دقيقه مشخص نش��ده پيشرفت آن چند 
درصد است، اما قطعي اينترنت و روي پا ماندن شبكه 
داخلي اين روزها در ماه هاي گذش��ته نش��ان داد كه 
دولت  قبل هم در توسعه شبكه ملي اطالعات، چندان 
كم كاري نكرده است. ش��بكه ملي اطالعات از زمان 
رياس��ت جمهوري محمود احمدي نژاد مطرح شد و 
آن زمان نگراني ه��اي زيادي از قطعي كامل اينترنت 
ايجاد كرد؛ با وجود اين، در س��ال هاي گذشته تاكيد 
مس��ووالن همواره اين بوده با توسعه شبكه ملي قرار 
نيست اينترنت قطع شود و ش��بكه ملي يا اينترانت 
جايگزين اينترنت بين المللي نخواهد بود؛ هرچند كه 
در اين مدت به اشتباه از اين شبكه ملي تحت عنوان 
اينترنت ملي هم ياد مي ش��ود، حال آنكه اينترنت به 
خودي خود معناي بين المللي دارد و ش��بكه  داخلي 
را نمي توان اينترنت نامي��د. اما قطع كامل ارتباطات 
بين المللي و مش��روط كردن آن به آرام بودن شرايط 
كشور، فيلترينگ پلتفرم هاي خارجي باقي مانده در 
اين مدت نشان داد كه نگراني ها از قطع كامل اينترنت 
چندان هم بيهوده نبوده است. اين در حالي است در 
ماه هاي پيش از شهريور و ناآرامي ها هم اتفاق ديگري 
در جامعه ارتباطي كشور رخ داده بود و آن محدوديت  
كاربران در دسترسي به گوگل با فعال شدن قابليت 
safe search بود؛ قابليتي كه در كشورهاي ديگر 
براي كنترل دسترسي كودكان به محتواي اينترنت 
و با اختيار والدين فعال مي ش��ود و اما اينجا، عيسي 
زارع پور، وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، ضمن 
دفاع از اي��ن تصميم عن��وان كرد كه اي��ن موضوع 
خواسته والدين بوده است؛ هرچند مشخص نشد كه 
اين خواس��ته كجا مطرح شده بود و مجموعه وزارت 
ارتباطات چطور تصميم گرفت قابليتي كه به كودكان 

اختصاص دارد را به كل جامعه ايران تعميم دهد. 

درخواستبرايارايهاينترنتماهوارهاي
با وجود اين در ماه هاي گذش��ته كاربران هم دست 
روي دست نگذاشتند؛ هم زمان با قطع اينترنت در 
برخي ش��هرهاي ايران از روز دوشنبه ۲۸ شهريور، 

تع��دادي از كارب��ران ش��بكه اجتماع��ي توييتر از 
ايالن ماس��ك )مديرعامل شركت اسپيس ايكس، 
استارلينك و تسال( خواس��تند كه همانند مناطق 
جنگ زده اوكراين، براي ايران نيز خدمات اينترنت 
ماهواره اي را فعال كند.ايالن ماس��ك در پاس��خ به 
اين كاربران، در توييتر اعالم كرده بود كه براي ارايه 
خدمات اينترنت ماهواره اي به ايران، درخواس��ت 
خود ب��راي معافيت از تحريم ه��اي اياالت متحده 

امريكا عليه تهران را ثبت خواهد كرد.
اين موضوع موجب ش��د وزارت خزانه داري امريكا در 
بيانيه اي اعالم كند ب��ا توجه به اين موضوع كه دولت 
ايران اينترنت را قطع كرده، امريكا به منظور »حمايت 
از آزادي اينترنت در ايران«، مج��وز الزم براي خارج 
كردن خدمات اينترنتي از تحريم ها عليه ايران را به روز 
رساني كرده است؛ و مجوز جديد دولت امريكا سبب 
مي ش��ود تا پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي و ويديو 
كنفرانس ه��ا را جزو نرم افزاره��ا و خدماتي قرار دهد 
كه از شمول تحريم ها خارج مي شوند. آنتوني بلينكن 
)وزير امور خارجه امريكا( اعالم كرده بود كه تصميم 
وزارت خزان��ه داري امريكا ب��راي دادن مجوز به ارايه 
خدمات ارتباطي اينترنتي به ايران، دسترس��ي آزاد 
به اينترن��ت را براي مردم ايران فراهم مي كند. وزارت 
خزانه داري امريكا جمعه اول مهر، با وجود تحريم هاي 
كشور امريكا عليه ايران، دس��تورالعملي را به منظور 

گسترش دامنه خدمات اينترنتي براي ايرانيان صادر 
و اعالم كرد كه تحريم ها شامل اين خدمات نمي شود. 
اين موضوع حتي منجر به واكنش وزارت امور خارجه 
ايران شد كه ادعا كرد كه اياالت متحده امريكا همواره 
در پي تضعيف امنيت و ثبات ايران بوده كه البته ناكام 
مانده است. ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه 
در اين خصوص اظهار كرده بود: »با كاستن از شدت 
چند تحريم ارتباطي و در عين حال پابرجا نگه داشتن 
فش��ار حداكثري، امريكا در پي پيشبرد اهداف خود 
عليه ايران است. تالش ها براي نقض حاكميت ايران 
بي پاسخ نخواهد ماند.« سخنگوي وزارت امروز خارجه 
در س��خنان خود مش��خص نكرد كه چرا جمهوري 
اس��المي ايران دسترس��ي آزاد به اينترن��ت را نقض 
حاكميت خود مي داند. از سوي ديگر نحوه پاسخ دهي 
جمهوري اس��المي به اي��ن اقدام امريكا نيز توس��ط 
سخنگوي وزارت امور خارجه مشخص نشد. پيش از آن 
نيز، وزارت خزانه داري امريكا در واكنش به توئيت ايالن 
ماسك كه وعده داده بود به دنبال مجوزي براي ارايه 
اينترنت ماهواره اي به ايرانيان است، اين وزارت خانه 
نيز از تحريم نبودن برخي خدمات مربوط به اينترنت، 
خبر داده بود. در بيانيه وزارت خزانه داري امريكا اين 
موضوع نيز اعالم ش��ده كه واش��نگتن مدت هاست 
برخي موارد استثناي مرتبط با اينترنت را از فهرست 

تحريم هاي خود عليه ايران خارج كرده است.

اماتحريمهايامريكا
درحوزهخدماتارتباطيچهبود؟

تحريم هاي امريكا در حوزه خدمات ارتباطي ايران از 
نس��خه اوليه مجوزهاي عمومي در سال ۲۰۱۴ آغاز 
شد. بنابر اين سند، با توجه به سندي كه تا ابتداي پاييز 
امسال خيلي سخت گيرانه پيگيري مي شد؛ بسياري از 
كاربران ايراني به خيل عظيمي از خدمات و برنامه هاي 
حوزه فناوري اطالعات دسترسي نداشتند. از طرفي 
حذف برنامه هاي ايراني از فروشگاه هاي نرم افزاري، 
ع��دم ميزباني س��ايت ها و س��رويس هاي ايراني در 
خدمات رايانش ابري و غيره از اهداف ديگر اين برنامه 
تحريمي بود.ا اين قوانين س��خت گيرانه تحريمي تا 
حدودي شاهد حذف نام ايران از جغرافياي اينترنت 
بوديم اين مس��اله به گونه اي پيش رفت كه حتي در 
بس��ياري از حوزه هاي خدمات ابري انتخاب كش��ور 
ايران امكان ناپذير شد. حال شاهد لغو اين تحريم ها 
در ابت��داي پاييز بوديم و در نهاي��ت به تازگي وزارت 
خزانه  داري امريكا با انتش��ار بيانيه اي، معافيت هاي 
اينترنتي كاربران ايراني از تحريم هاي اياالت متحده 
را تشريح كرد. تغييراتي كليدي در مجوزهاي دولتي 
پيشين، موسوم به مجوز  عمومي شماره يك ايران كه 
با هدف كمك به كاربران ايراني در گردش اطالعات 
اعمال شده است با مجوز هاي تازه، نه تنها دسترسي 
كاربران ايراني به ش��بكه هاي اجتماع��ي، ابزارهاي 
ارتباطي، نرم افزارهاي تماس ويدئويي، خدمات ابري، 
نقشه هاي آنالين و مبتني وب، بازي هاي كامپيوتري، 
پلتفرم هاي آموزشي، ابزارهاي ترجمه و احراز هويت، 
آنتي ويروس ها، تلفن هاي هوشمند و سيستم عامل 
آنها، تلفن ه��اي ماهواره اي، گجت ه��اي ديجيتال، 
س��يم كارت، روتر، م��ودم، كامپيوترهاي ش��خصي 
فراهم ش��د، بلكه ارايه خدمات ش��ركت هاي بزرگ، 
تاثيرگذاري مانند گوگل، متا، اپل و ديگر شركت هاي 
مشابه به ايرانيان نيز قانوني خواهد بود. بخش ديگري 
از اين تغييرات، مربوط به گسترش مجوز ابزارهايي 
است كه به عنوان واسط يا كمكي، شرايط الزم براي 
ارايه خدمات ارتباط��ي ابري و غير ابري و همچنين 
تبادل اطالع��ات دراينترنت را فراهم مي كنند. يكي 
از كليدي تري��ن تغييرات در مجوز عمومي ش��ماره 
دو ايران، حذف ش��رط »استفاده شخصي« از ابزار و 
امكانات اس��ت. بنابراين از اين پس، نه تنها كاربران، 
بلكه شركت هاي ايراني نيز مي توانند به صورت قانوني 

از معافيت هاي اينترنتي اعالم شده استفاده كنند.

دنياي فناوري

ويژه
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تيكتاكدرفرانسه
۵ميليونيوروجريمهشد

فرانسه اپليكيش��ن ويدئوي كوتاه تيك تاك را به دليل 
كوتاه��ي در پرداختن به موض��وع كوكي هاي آنالين، 
۵ ميليون يورو معادل ۵.۴ ميلي��ون دالر جريمه كرد. 
به گزارش ايس��نا، ديده بان حفاظت از ديتاي فرانس��ه 
)CNIL( اعالم كرد تحقيقات تنها مربوط به وب سايت 
تيك تاك بوده و اپليكيش��ن هاي تلفن هوشمند اين 
سرويس كه استفاده بس��يار بيشتري از آنها مي شود را 
شامل نشده است. اين ديده بان در تحقيقاتش پي برد 
كه براي كاربران وب سايت تيك تاك، مخالفت با استفاده 
از كوكيهاي آنالين به راحتي ممكن نيست. رگوالتوري 
فرانسه همچنين دريافت كاربران اينترنت درباره استفاده 
تيك تاك از كوكيها به حد كافي مطلع نشده اند. سخنگوي 
تيك تاك گفت: اين يافته ها، مربوط به شيوه هاي گذشته 
بود كه حدود يك سال پيش مورد رسيدگي قرار گرفت 
و اكنون مخالفت با كوكي هاي غيرضروري راحتتر شده 
و اطالعات بيشتري درباره هدف برخي از اين كوكي ها 
فراهم شده است. خود ديده بان حمايت از ديتاي فرانسه 
به همكاري ما در طول روند تحقيقات اشاره كرد و حريم 
خصوصي كاربران، اولويت اصلي براي تيك تاك مانده 
است. بر اس��اس گزارش رويترز، تحت مقررات اتحاديه 
اروپا، وب س��ايت ها بايد براي استفاده از هرگونه كوكي 
)قطعه كوچك داده كه در هنگام مرور وب ذخيره 
مي شود( موافقت كاربران را از قبل دريافت كنند. 

همچنين بايد رد كوكي ها را راحت تر كنند.

مخالفترگوالتوررقابتآلمان
باشرايطفراوريدادههايگوگل

دفتر فدرال كارتل آلمان اع��الم كرد مخالفت خود را با 
ش��رايط فراوري داده ها در گوگل اعالم ك��رده و انتظار 
مي رود اين شركت تغييراتي در همين راستا انجام دهد. 
به گزارش مهر به نقل از يورونيوز، طبق بيانيه اي رسمي، 
رگوالتور ملي رقابت آلمان ارزيابي حقوقي اوليه خود را 
در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ ميالدي به دفتر گوگل در ايرلند و 
همچنين در داخل كشور فرستاده است. در اين ارزيابي 
ذكر شده گزينه هاي كافي در اختيار كاربران قرار نگرفته 
تا مشخص شود آنها با چه ميزان از فراوري داده هاي شان 
در سراسر سرويس هاي گوگل موافق هستند و آيا اصاًل 
تمايلي به فراوري داده هايشان دارند يا خير. سخنگوي 
گ��وگل اعالم كرد اين ش��ركت به همكاري س��ازنده با 
رگوالتور رقابت آلمان ادامه مي دهد تا نگراني ها در اين باره 
را برطرف كند. وي در اين باره افزود: افراد از ما انتظار دارند با 
اولويت دادن به كاربران و آپديت مداوم سرويس ها جهت 

پيروي از قوانين، به طور مسووليت پذير فعاليت كنيم.

آغازپويشاحسانهمراهاول
ازروزمادرتاروزپدر

همراه اول از آغاز پويش احسان به والدين در ايام والدت 
حضرت زهرا)س( تا ميالد حضرت علي)ع( خبر داد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
همراه اول همزمان با فرارسيدن سالروز والدت حضرت  
زهرا)س( و روز مادر، پويش ختم سوره »ممتحنه« را با 
هدف تقويت پيام ارزش��مند »احسان به والدين« آغاز 
كرد. تمامي مشتركان همراه اول مي توانند تا حدفاصل 
ميالد حض��رت علي )ع( و روز پدر براي مش��اركت در 
اين پويش با شماره »۹۹۹۸« به صورت رايگان تماس 
گرفته و ضمن سهيم شدن در ثواب ختم سوره ممتحنه، 
نام نيكي از خود در ياري نيازمندان س��المند به جاي 
گذارند. اپراتور اول تلفن همراه كش��ور تصميم دارد در 
ازاي مجموع دقايق تماس گرفته شده با سامانه ۹۹۹۸ 
و در راستاي مسووليت اجتماعي خود، مبلغي را جهت 
كمك به پدران و مادران سالمند و نيازمند در آسايشگاه ها 
اهداء كند. سوره ممتحنه شصتمين سوره قرآن كريم و 
اشاره به مساله دوستي مومنان با كفار دارد. در روايتي به 
نقل از پيامبر اكرم)ص( درباره قرائت اين سوره آمده است 
»كسى كه سوره ممتحنه را قرائت كند، مومنان و مومنات 
روز قيامت از ش��فيعان او خواهند بود.« گفتني است، 
شماره تلفن همراه تمامي مشتركان همراه اول كه در اين 
پويش شركت مي كنند، به صورت خودكار در قرعه كشي 
سفر به مشهد مقدس همراه با پدر و مادر ثبت مي شود.

كاهش تحريم هاي امريكا در حوزه خدمات ارتباطي ايران

كاربرانايرانياينترنتازتحريمها

آگهیتجديدمناقصهعمومیدومرحلهای

شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیس�یون معامالت،  در نظر دارد  قطعات یدکی مورد نیاز  برای 
 Dynajet High Pressure Cleaner را مطابق مش�خصات درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی

 دو مرحله ای خریداری نمایند.
لذا بدینوس�یله از شرکت های  واجد  ش�رایط  دعوت  می گردد در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه، از تاریخ 
1401/10/18 به سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم به  نشانی samim.ilampetro.com مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام و حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 1401/11/02 پیشنهادات خود را در 
سامانه مذکور بارگذاری نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معامالت شرکت 

پتروشیمی ایالم انجام خواهد شد و صرفا اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی دریافت می گردد.
مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان  2  میلیارد ریال را داشته باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر، مناقصه گران 
می توانند با شماره تلفن08432723948  تماس حاصل فرمایند.

آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 
samim.ilampetro.com   :پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت

تلفن:     08432723948            فکس:   08432723948            کدپستی:   6936159700

Parts For Dynajet High Pressure Cleaner موضوع مناقصه: خريد
PID-010242 :شماره مناقصه

نوبت دوم

مديرعاملفوالدخوزستان:دردههفجر۳۳پروژهباسرمايهگذاری
۱۲۰۰ميلياردتوماندرفوالدخوزستانافتتاحمیشود

به گزارش خبرنگار روابط عمومی فوالد خوزستان، به مناسبت فرارسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، 33 پروژه به ارزش 1200 میلیارد تومان در راستای دستیابی به تولید پایدار 4 میلیون تن تولید فوالد 

در افق 1404 و 6/13 میلیون ُتن تا سال 1410 افتتاح می شود.
از نکات بارز اجرایی ش�دن این پروژه ها می توان به: پایداری تولید، بهینه س�ازی فن�اوری، افزایش ظرفیت، کاهش 

پیامدهای زیست محیطی و عمل به مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد .
اش�تغال زایی مستقیم برای 50 شرکت در دوره اجرای این پروژه ها و سهم بیش از 77 درصدی بکارگیری توانمندی 
شرکت های داخلی با صرفه جویی ارزی بالغ بر 30 میلیون یورو از دیگر ویژگی های پروژه هایی است که در دهه فجر 

امسال در فوالدخوزستان افتتاح می گردند.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

در اج�رای ماده 169 الیح�ه اصالحی قانون تجارت، ب�ه اطالع کلیه 
سهامداران شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 438461 و شناسه ملی 10100313395 می رساند:
با عنایت به مصوب�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1401/09/26 و 
تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به 
اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 380.000.000.000 ریال تا مبلغ  
500.000.000.000 ریال منقسم به 500.000.000 سهم با نام 1000 ریالی از 
طریق صدور سهام با نام جدید و از محل مطالبات حال شده یا آورده 
نقدی سهامداران حسب مورد از هر یک یا هر دو محل افزایش یابد، 
از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر 
این آگهی به مدت 60 روز هر صاحب سهم نسبت به سهام خود از حق 
تقدم خود نس�بت به خرید یک سهم استفاده نمایند و مبلغ رسمی 
خرید سهام را به حساب کوتاه مدت شماره 1733/311/2251573/1 
شرکت نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید بهشتی کد 1733 واریز 
و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران خیابان ولیعصر، بعد 
از پل همت نرس�یده به می�دان ونک نبش خیابان دوازدهم ش�ماره 
2413 کدپس�تی 1517833311 تسلیم نمایند. بدیهی است پس از 
انقضاء مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر 

متقاضیان واگذار نماید.

آگهیحقتقدمدرخصوصافزايشسرمايه
شرکتايدههایتجارتهوشمندسيمرغ

بهشمارهثبت4۳846۱وشناسهملی۱۰۱۰۰۳۱۳۳9۵

هیئت مدیره شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ

آگهيمناقصهيکمرحلهايشماره۱4۰۱/۲۵-م/ب
1-نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه مازندران 

2-نشانی دستگاه مناقصه گزار : مازندران - بابل-خیابان مدرس-مدیریت منطقه مازندران تلفن 011-32362241
3-موضوع مناقصه : خرید و اجراي طرح  پروتکشن فیبر هوالر و آهو دشت ساری

4-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :    703/178/000  ریال
5-دستگاه نظارت : معاونت شبکه 

6-نوع تضمین : ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه مازندران  و قابل تمدید و یا وجه نقد واریز به حساب جام به شماره 1672372372 و به شماره شناسه پرداخت 30000805084111 و یا چک تضمین شده بانکی
7-مهلت دریافت و تحویل اسناد: از تاریخ 1401/10/24 لغایت  1401/11/08
8-تاریخ بازگشایی اسناد :  ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ    1401/11/09 

9-مکان بازگشایی پاکات : مدیریت منطقه مازندران
. www.mn.tci.ir  10- دریافت اسناد : سایت مخابرات ایران - منطقه مازندران به نشانی

11-نشانی تحویل پاکات : بابل – خیابان مدرس –دبیرخانه مدیریت منطقه مازندران
12-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

13-کلیه هزینه های مربوط به آگهی ها و کارشناسي بر عهده برنده/برندگان مناقصه مي باشد.
14-شرکت کنندگان در مناقصه بایست داراي شماره اقتصادي و کدپستي باشند.

15- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهائی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
16- مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

17-ارتباط موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه از سوی شرکت کنندگان الزامی است .
18-رعایت قانون استفاده حداکثر تولیدات داخل برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.

19-مدت اعتبار پیشنهادها باید سه ماه شمسی باشد.
20-هر شخص حقوقی شرکت کننده در مناقصه نمی تواند عضو بیش از یک مشارکت باشد اما می تواند بعنوان پیمانکار دست دوم در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود در مشارکتها هرگونه تغییر در مشارکت منوط به تائید کتبی مناقصه گزار 

بیش از تاریخ تسلیم پیشنهاد است.
تلفن تماس : 32362241-011          دورنویس : 011-32331221      

نوبت اول

          شركت مخابرات ایران ) سهامی عام ( - مدیریت منطقه مازندران 

شرکت مخابرات ایران)سهامي عام(
منطقه مازندران



تعادل|
بازار خودرو پس از گذر از يك جهش قيمتي، دومرتبه 
وارد يك فاز چالشي جديد شده است. از يكسو، وزارت 
صمت با باالبردن عرضه كارخانه اي در هفته هاي اخير 
س��عي بر پايين آوردن قيمت ها دارد؛ از س��وي ديگر 
انتظارات تورمي و نگراني ها از بازار دالر باعث افزايش 
بيم خريداران براي جهش دوباره قيمت خودرو شده 
اس��ت. اما چالش جديد در بازار خودرو ورود شوراي 
رقابت براي تعيين دستورالعمل جديد قيمت گذاري 
خودرو است. حال در شرايطي كه قيمت كارخانه اي 
خودرو مدتي است تغيير نكرده، مشخص نيست بازار 
خودرو به كدام س��و مي رود؟ البت��ه برخي تحليل ها 
حكايت اين دارد كه عمال با سپردن كار به دستورالعمل 
شوراي رقابت بايد منتظر افزايش قيمت كارخانه اي 
همه خودروها باشيم، چرا كه طبق اين دستورالعمل، 
قيمت خودرو هر 6 ماه طبق تورم بخشي بايد افزايش 
پيدا كند و به نظر مي رسد خودروسازان هم با اين اقدام 

بيشتر موافق باشند.

   خودرو به كدام سو مي رود؟ 
هفته گذش��ته ش��وراي رقابت در اطالعيه اي اعالم 
كرد: »با توجه به منقضي ش��دن مدت زمان شصت و 
سومين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 
28 مهرم��اه 1400، در خصوص تنظيم بازار خودرو، 
دستورالعمل تش��كيل »كارگروه تخصصي خودرو« 
توسط ش��وراي رقابت به تصويب رسيد.« با اعالم اين 
مصوبه، ش��وراي رقابت عماًل به تعيين دستورالعمل 
قيمت گذاري خودرو ورود پيدا كرده و دستورالعمل 
بازار خودرو كه ش��امل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط 
دسترسي آن است، توسط »كارگروه تخصصي خودرو« 
تدوين مي شود. اين در حالي بود كه مدير روابط عمومي 
شوراي رقابت بالفاصله پس از اعالم اين خبر گفت وگو 
كرد و گفت، ش��وراي رقابت خودرو را قيمت گذاري 
نخواهد كرد و صرفا دس��تورالعمل را تدوين مي كند 
و اجراي ان با دولت اس��ت. به نظر مي رسد دليل اين 
اظهارنظر اين اس��ت كه ش��وراي رقابت نمي خواهد 

همچون گذشته عامل گراني خودرو اعالم شود.
در همين رابطه »خبرگزاري تس��نيم« نوشته است: 
با توجه به اينكه ف��روش خودرو در بورس كاال، مدتي 
اس��ت در كش و قوس نظر موافق��ان و مخالفان قرار 
دارد، با مصوبه اخير شوراي رقابت براي ورود به تعيين 
دس��تورالعمل قيمت گذاري خودرو كه ظاهرا تحت 
فشار 11نماينده مجلس و سازمان بازرسي كل كشور 

انجام شده، وارد چالش جديدي شده است. 
در حالي كه قيمت كارخانه اي خودرو طي سال جاري 
تغيير نداشته و خودروسازان به بهانه افزايش هزينه ها 
و تورم ب��راي افزايش قيم��ت وزارت صمت را تحت 
فشار گذاشته اند. وزارت صمت هم براي اينكه زير بار 
افزايش قيمت خودرو نرود و بخش��ي از زيان انباشته 
خودروس��ازان را هم جبران كند، موافقت كرد كه تا 
سقف 30 درصد خودروها در بورس كاال با قيمتي باالتر 
از قيمت كارخانه و پايين تر از قيمت بازار عرضه شود. 
70 درصد مابقي هم به ش��يوه قرعه كشي و با قيمت 
كارخانه فروش رود. در همين راستا در 2 هفته گذشته 
ش��اهد بوديم كه با افزايش عرضه خ��ودرو در بورس، 
برخي از خودروها در بورس كاال بسيار پايين تر از قيمت 
بازار فروخته شد. برخي خودروها هم مشتري نداشت 

و با همان قيمت پايه كارخانه به فروش رفت. همزماني 
اي��ن اقدام با افزاي��ش عرضه در قرعه كش��ي ها، بازار 
غيررسمي خودرو را هم تحت تاثير قرار داد و قيمتها 
سير نزولي داشت. اين روند در حالي ادامه داشت كه 
با نامه 11 نماينده مجلس به شوراي رقابت و اظهارات 
رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني 
بودن فروش خودرو در بورس، ش��اهد عقب نش��يني 
وزارت صمت از رويه عرضه خودروي جديد در بورس 

و واگذاري امر به شوراي رقابت هستيم.

   توقف فروش خودروي جديد
در بورس كاال 

با توجه به اينكه چند وقتي بورس كاال ميزبان برخي 
خودروها براي عرضه اس��ت. ح��ال مهدي خطيبي 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در نامه اي خطاب 
به سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران، ضمن 
اس��تناد به نظر وزارت صمت خواستار لغو عرضه آتي 
اين ش��ركت براي ۵000 دس��تگاه خودرو دناپالس 
شده است. همراستا با اين موضوع، سخنگوي وزارت 
صم��ت هم اعالم ك��رده كه لغو عرضه دن��ا در بورس 
به دليل مالحظات ناشي از ورود سازمان بازرسي بوده، 
وتا مشخص شدن س��ازوكار قيمت گذاري خودروي 

جديدي در بورس عرضه نخواهد شد. 
طبق اعالم اميد قاليباف به ايسنا، اين وزارتخانه تا زمان 
دستيابي به چارچوب مشترك قيمت گذاري با شوراي 
رقابت نمي تواند مجوز جديدي براي عرضه در بورس 
كاال صادر كند؛ از همين روي هم عرضه آتي دناپالس 
كه قرار بود يكشنبه اين هفته عرضه شود، لغو شد؛ اما 
عرضه خودروهايي كه تاكن��ون در بورس كاال، انجام 
شده، مي تواند ادامه دار باشد. با توجه به گفته هاي او، 
به نظر مي رسد سازوكار جديد قيمت گذاري خودرو به 
زودي اعالم شود. مشاور وزير صمت از ذينفعان فروش 
خودرو در بورس خواست از شتاب زدگي پرهيز كنند.

   پيش بيني قيمت خودرو 
قيمت ها در بازار به صورت لحظه اي جابه جا مي شد. 
تغيير قيمت ها س��بب ش��ده بود تا نه تنها خريداران 
ترجي��ح دهند از حض��ور در بازار امتن��اع كنند بلكه 
فروش��ندگان نيز از ترس از دست دادن سرمايه خود 
يا از عرضه خ��ودروي در اختيار خود ب��ه بازار امتناع 
مي كردند يا اتيكت هاي قيمت��ي را روي خودروهاي 
خود قرار مي دادند كه س��بب فرار اندك مش��تريان 
حاضر در بازار مي شد.  عرضه و تقاضا، مهم ترين اصل 
كشف قيمت در هر بازار شناخته مي شود. با اين حال 
بازار خودرو ايران چند سالي است كه بايسته هاي علم 
اقتصاد را هم زير سوال برده است. اين بازار كه در ثبات 
قيمت بدون تقاضا مي ماند، با جهش قيمت ها با انبوه 
مشتري مواجه مي شود. اما نكته اساسي پيشي گرفتن 
عجيب تقاضا از عرضه خودروست. شايد بهترين منبع 
براي استناد به تقاضاي موجود در بازار خودرو طرح هاي 
فروش خودروسازان دولتي باشد. در طرح فروش ايران 
خودرو كه طي آبان سال جاري برگزار شد، بيش از 6.۵ 
ميليون متقاضي اقدام به ثبت نام كردند. اين در حالي 
است كه ايران خودرو در اين طرح تنها 39 هزار دستگاه 
از توليدات خود را عرضه كرد. تحليل ها نشان مي دهد، 
در حال حاضر قيمت خودرو متاثر از نوس��انات ارزي 
وتورم است. از اين رو، به دليل نوساناتي در هفته هاي 
گذشته در بازار خودرو رخ داده و اين بازار را مجددا در 
وضعيت ركودي قرار داده اس��ت. به طوري كه خريد و 

فروشي صورت نمي گيرد.
با توجه به شرايطي كه به آن اشاره شد شايد چشم انداز 
بازدهي خودرو در س��ال جاري برآورده ش��ده باشد و 
بازار ديگر كششي از خود نش��ان ندهد؛ اما همچنان 
كارشناسان كاهش قيمت را امري تقريبًا غيرممكن 
مي دانن��د و معقتدن��د در بهتري��ن حال��ت دولت با 
سياست هاي دستوري فعاًل افزايش قيمت را متوقف 

كند.

   قيمت انواع خودرو در بازار 
اما س��ري بزنيم به بازار خودرو و ببين��م قيمت انواع 
خودروها در بازار با با چه قيمتي معامله مي شود؟ اوايل 
سال جاري، »پرايد« ركورد جديد قيمتي را در كارنامه 
خود ثبت كرد، حاال اين خودرو در كمتر از يك س��ال 

100 ميليون تومان گران شده است. 
»پراي��د 111« كه توليد آن مدت هاس��ت متوقف 
شده، روزهاي پاياني هفته گذشته ركورد زد و وارد 
بازه 300 ميليون تومان شد. اما اين خودرو در روز 
تعطي��ل در قيمت 290 ميليون توم��ان به فروش 
رس��يد. پرايد 131 نيز امروز در نرخ 280 ميليون 

تومان عرضه مي شود. 
»تارا اتوماتيك« هم كه در هفته هاي گذشته با افزايش 
قيمت قابل توجهي همراه بود، طي چند روز گذشته 
روند نوس��اني به خود گرفت. اين خودرو در نرخ 730 
ميليون تومان در بازار خريد و فروش شد. »پژو 207 
اتومات«، هم در مح��دوده ثابت 74۵ ميليون تومان 
قيمت گذاري شد. »دنا معمولي« هم به قيمت ۵80 
ميليون تومان رس��يد. »پژو پارس اتوماتيك« كه در 
روزهاي گذشته جهش قيمتي زيادي را تجربه كرد، 
حال با قيمت 607 ميليون توم��ان در بازار خودروي 

كشور معامله شد.
اما خودروهاي پرطرفدار در بازار با چه قيمتي عرضه 
مي ش��وند؟ »تيبا هاچ بك  پالس« كه از خودروهاي 
پرطرفدار اين روزهاست، مدر محدوده 296 ميليون 
تومان قيمت گذاري شده است. قيمت »پژو 206 تيپ 
2« كه هفته با كاهش قيمت مواجه شده بود، حاال در 
رنج قيمتي 44۵ ميليون تومان قرار دارد. »پژو 206 
تيپ ۵« نيز به نرخ 49۵ ميليون تومان رسيد. خودروي 
»كوييك« كه جايگزين پرايد شده و به قشر متوسط 
جامعه اختصاص يافته، در روزهاي گذش��ته ركورد 
جديدي را ثبت كرد و وارد كانال جديدي شد. قيمت 

اين خودرو به 300 ميليون تومان رسيد.
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تنها كااليي كه صادراتش
تعهد ارزي ندارد!

بر اس��اس آنچه در اليح��ه بودج��ه 1402 آمده، 
دول��ت يك گروه كااليي را از پيمان س��پاري ارزي 
صادراتي مستثنا كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، از 
بهار سال 1397 و همزمان با از سرگيري تحريم هاي 
اقتصادي ترامپ علي��ه ايران، دول��ت قاعده اي را 
براي مديريت بازار ارز وضع كرد. در اين چارچوب 
بنا ش��د، واردات بيش از 2000 قل��م كاال به ايران 
ممنوع شود و در مقابل دولت براي واردات كاالهاي 
اساس��ي ارز 4200 توماني را با ن��رخ ثابت در نظر 
بگيرد. براي واردات ساير كاالها نيز صادركنندگان 
غيرنفتي موظف شدند كه با بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات خود بر مبناي روش هايي كه دولت اعالم 
كرده، تامي��ن ارز واردكنندگان را بر عهده بگيرند. 
در ماه هاي گذش��ته با برخي اصالحات انجام شده 
از س��وي دول��ت س��يزدهم، ارز 4200 توماني كه 
مورد انتقاد بسياري از فعاالن اقتصادي قرار گرفته 
بود حذف ش��د و دولت براي س��امانه نيم��ا كه ارز 
صادركنندگان در آن عرضه مي ش��ود قيمت ثابت 
28 هزار و ۵00 تومان��ي را در نظر گرفته كه البته 
در رابطه با اين تصميم نيز نكاتي از س��وي فعاالن 
اقتصادي مطرح شده است. با وجود اين تغييرات اما 
همچنان پيمان سپاري ارزي و تعهد صادركنندگان 
به بازگشت ارز حاصل از صادراتش��ان ادامه دارد و 
به نظر مي رس��د كه اين برنامه در سال 1402 نيز 
تغيير چنداني را تجرب��ه نخواهد كرد. با اين وجود 
دولت در اليحه بودجه براي كاالهاي صادراتي يك 
استثنا در نظر گرفته اس��ت. بر اساس آنچه كه در 
تبصره 9 بودجه و در ذيل بخش آموزش، پژوهش 
و فرهنگ آمده، دولت پيشنهاد كرده است كه در 
صورت تصويب اين اليحه، اخ��ذ هرگونه تعرفه و 
عوارض صادراتي و الزام به پيمان س��پاري ارزي و 
تعهد بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در خصوص 
صادرات صنايع دستي ممنوع شود و به اين ترتيب 
فعاالن اين حوزه بتوانند با تسهيالتي ويژه نسبت به 
صادرات در اين حوزه اقدام كنند. البته دولت در اين 
بند، فرش را استثنا كرده و پيشنهاد خود را به ساير 
صنايع دستي محدود كرده است. به جز آن، ميزان 
ارزش مواد اوليه مصرف شده در صنايع دستي نيز 

بايد محاسبه شده و تحت تعهد قرار بگيرند.

تخصيص خودرو به اعضاي شوراي 
انقالب فرهنگي تكذيب شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع واگذاري 
خودرو به شوراي عالي انقالب فرهنگي را تكذيب 
كرد. به گزارش ايسنا، به تازگي نامه اي منسوب به 
منوچهر منطقي )معاون صنايع حمل ونقل وزارت 
صمت( خطاب به مهدي خطيبي )مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو( كه در تاريخ 9 ش��هريور ماه 
سال جاري نوشته شده، منتشر شده است كه در 
آن نامه آمده است كه »با توجه به مكاتبه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي در مورد تخصيص خودرو و 
پاسخ رييس دفتر رييس جمهور مبني بر ضوابط 
و مق��ررات وزارت صم��ت و از طرفي عدم تمديد 
برگزاري كميته خودرو در سال جاري توسط وزير 
صمت، طبق استعالم انجام ش��ده و مراجعي كه 
داراي رديف بودجه براي تامين خودرو هس��تند، 
مي توانند از دو ش��ركت خودروس��از در خواست 
تامي��ن خودرو كنند. لذا طبق س��وابق پيوس��ت 
نسبت به تخصيص خودروي شوراي عالي انقالب 
فرهنگي اقدام شود.« به دنبال اين موضوع، وزارت 
صمت واكنش نشان داده و موضوع واگذاري خودرو 
بدون نوبت به ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي را 
تكذيب كرده و در اين زمينه توضيحاتي ارايه كرده 
است. در تكذيبيه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درب��اره واگذاري خودرو به ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي آمده اس��ت: »صراحتًا اعالم مي شود كه 
وزارت صمت دس��توري ب��راي تخصيص خودرو 
به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي نداده و مضمون 
نامه معاون حمل ونق��ل وزارت صمت نيز چنين 
چيزي نيست و رسانه هاي منتشركننده اين خبر 
يا مضمون نامه را نفهميده اند يا عامدانه برداشت 
اشتباه خود را منتشر كرده اند. موضوع نامه درباره 
درخواستي بود كه شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
اين زمينه داده و طبق آن، اعالم شد كه با توجه به 
در شرف اسقاط بودن برخي خودروهاي سازماني 
در اختيار اين ش��ورا، چهار خودروي پژو پارس به 
اين شورا فروخته ش��ود.« »در اين زمينه شايان 
ذكر است كه پيرو دستور رييس جمهور، تخصيص 
خودرو به اشخاص و ارگان ها، خارج از رويه موجود 
عرضه خودرو ممنوع است. همچنين به دليل عدم 
برگزاري كميته خودرو و طبق مذاكره و استعالم 
وزي��ر صمت از مع��اون حقوق��ي رييس جمهور، 
س��ازمان ها و نهادهايي ك��ه داراي رديف بودجه 
براي تأمي��ن اموال تكميلي هس��تند، مي توانند 
درخواست خود را براي خريد خودروي سازماني 
از دو خودروساز ايران خودرو و سايپا داشته باشند. 
مع��اون حمل ونقل وزير صمت ني��ز در نامه خود 
صراحتًا تاكيد كرده كه واگذاري خودروي سازماني 
به ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي بايد مبتني بر 
ضوابط و مقررات باش��د و صرفًا دستگاه هايي كه 
داراي رديف بودجه براي تأمين خودرو هس��تند 
مي توانند از چنين امكاني اس��تفاده كنند. اين در 
حالي اس��ت كه متن نامه معاون حمل ونقل وزير 
صمت، هيچ گونه ابهامي نداشته و كاماًل بر اساس 
مستندات و سوابق مستدل است، اما برخي رسانه ها 
عالوه بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي 
ب��راي وزارتخانه ني��ز ايجاد حواش��ي و نارضايتي 
مردمي ايجاد كرده اند. ضمن آنكه اين تصور اشتباه 
را ايجاد كرده اند كه مديران يا كاركنان ش��وراي 
عالي انق��الب فرهنگي خودرو با ش��رايط خاص 
خريداري كرده اند كه كاماًل اين ادعا كذب است.«

بيش از ۲۳هزار ميليارد تومان كاال 
تعيين تكليف شده است

مديرعامل س��ازمان جمع آوري و ف��روش اموال 
تمليكي گفت: از ابتداي دولت س��يزدهم تاكنون 
بي��ش از 23 ه��زار ميلي��ارد توم��ان كاال تعيين 
تكليف ش��د. به گزارش خبرگ��زاري مهر به نقل 
از س��ازمان جمع آوري و فروش ام��وال تمليكي، 
س��يدعبدالمجيد اجتهادي در بازديد دادس��تان 
تهران از انبارهاي اموال تمليكي بيان داشت: بيش 
از 700 درصد افزايش فروش داش��ته ايم كه بيش 
از 8 هزار ميليارد تومان فروش اس��ت به طوري كه 
در دوره مشابه گذشته هزار ميليارد تومان فروش 
داش��ته ايم. رييس س��ازمان اموال تمليكي بيان 
كرد: در مزايده روز گذش��ته براي اولين بار هزار و 
2۵4 ميليارد تومان در ي��ك مزايده كاال فروخته 
ش��ده اس��ت. وي بيان كرد: در يك سال گذشته 
اقدامات فوق العاده اي انجام ش��ده است به طوري 
كه كاالهاي رس��وبي 1۵ الي 20 سال گذشته در 
انبارها تعيين تكليف شده است. اجتهادي اظهار 
كرد: خودروهاي باالي 2 هزار و ۵00 س��ي س��ي 
امكان فروش از طريق مزايده را ندارد و خودروهاي 
قاچاق زير 2 هزار و ۵00 سي سي در شرايط فعلي 
طبق مكاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان 
شماره گذاري ملي ندارد بنابراين از طريق مزايده 
نمي توانيم فروش داشته باشيم. مديرعامل سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي در ادامه افزود: 
موتور س��يكلت هاي 2۵0 سي سي قابليت فروش 
به صورت عموم را ندارد و در موتور س��يكلت هاي 
زير 2۵0 سي س��ي مشكل فروش از طريق مزايده 
را نداريم ولي عمده موتور سيكلت هاي موجود در 
اموال تمليكي باالي 2۵0 سي سي است. گفتني 
است؛ دادس��تان تهران در راستاي تعيين تكليف 
خودروها و موتور سيكلت هاي موجود در سازمان 
اموال تمليك��ي خطاب به رييس س��ازمان اموال 
تمليكي گفت: پيش��نهادهاي خود را اعالم كنيد 
تا پيگيرها و تصميم گيرهاي الزم را اتخاذ كنيم تا 

تعيين تكليف اين كاالها نيز صورت گيرد.

پيشنهادهاي ۱۰ گانه
براي توسعه مناطق محروم كشور

كميسيون توسعه پايدار اتاق بازرگاني ايران با انتشار 
تحليلي جديد، 10 سياست پيشنهادي خود براي 
توس��عه مناطق نفت خيز و محروم كشور را اعالم 

كرده است.
به گزارش ايس��نا، در اين گزارش با اشاره به اينكه 
پس از سيستان و بلوچستان، بيشترين محروميت 
در ميان استان هاي كش��ور مربوط به استان ايالم 
است، آمده: اين در حالي است كه استان ايالم يكي 
از استان هاي غني از منابع نفت و گاز كشور است كه 
در حوزه نفت با شش درصد منابع نفتي كشور، در 
جايگاه سوم و در حوزه گاز با 11 درصد منابع گازي 
رتبه دوم كشور را در توليد صنعت نفت و گاز دارد. 
عالوه بر آن پااليشگاه گاز ايالم به عنوان بزرگ ترين 
پااليش��گاه گاز غ��رب ايران، بخش مهم��ي از گاز 

استان هاي كشور را تأمين مي كند.
اين گزارش، وجود قوانين توس��عه مناطق محروم 
كشور مبني بر عدالت منطقه اي و استفاده متوازن 
از امكانات براي ارتقاي مناطق محروم و نيز تكاليف 
قانوني تخصيص س��ه درصد از درآم��د حاصل از 
صادرات نفت خام و گاز طبيعي به توسعه استان هاي 
نفت خيز و گازخيز و شهرستان هاي مناطق كمتر 
توسعه يافته با توجه به احكام دايمي و قوانين برنامه 
توسعه كشور را يادآوري كرده و تأكيد كرده است: با 
اين وجود مناطق محروم بسياري در استان نفت خيز 

و گازخيز ايالم وجود دارد.
در ادامه اين پژوهش اعمال سياست هاي تركيبي 
10 گانه ذيل براي ايجاد توسعه اين استان توصيه 

شده است: 
 1- تأمين منابع مالي دولت��ي و نهادهاي عمومي 
در راس��تاي تأمي��ن زيرس��اخت ها و جذابي��ت 
س��رمايه گذاري بخ��ش خصوص��ي در طرح هاي 

توسعه منطقه اي و محروميت زدايي
 2- افزايش پاسخگويي و شفافيت در تخصيص منابع 
دولتي و منابع حاص��ل از درآمد حاصل از صادرات 
نفت و گاز به طرح هاي توس��عه و محروميت زدايي 
اس��تان و طراحي س��امانه هاي اطالعاتي كارآمد 
و انتش��ار گزارش هاي ش��فافيت مالي طرح هاي 

توسعه اي
 3- سرمايه گذاري بر روي فرصت هاي شغلي صنعت 

نفت و گاز
 4- س��رمايه گذاري ب��ر روي فرصت هاي ش��غلي 

كشاورزي
 ۵- س��رمايه گذاري ب��ر روي فرصت هاي ش��غلي 

گردشگري و گمرك مرز بين المللي
 6- توانمندسازي نيروي كار كشاورزي متناسب با 

فرصت هاي شغلي در دسترس كشاورزي
 7- توانمندس��ازي ني��روي كار صنعت نفت و گاز 
متناس��ب با فرصت هاي شغلي در دسترس بخش 
صنعت نفت و گاز در راس��تاي كاهش اس��تخدام 

غيربومي
 8- توانمندس��ازي ني��روي كار بخ��ش خدمات 
متناسب با فرصت هاي شغلي گردشگري و گمرك 

مرز بين المللي
 9- سرمايه گذاري در بهره وري منابع آب در راستاي 
مديريت تقاضاي منابع آب در كشاورزي و صنعت 

نفت و گاز
 10- افزاي��ش نظ��ارت ب��ر اج��راي الزام��ات و 
استانداردهاي محيطي و اعمال جرايم محيطي 
براي بهره برداران توسعه صنعتي منطقه و الزام به 
انتشار گزارش پايداري شركت هاي صنعت نفت، 
گاز و پتروشيمي به عنوان بهترين سياست هاي 
فقرزدايي مبتني بر توسعه پايدار مناطق محروم 

نفت خيز ايالم شناسايي شده است.

بابازگشتشورايرقابتبهقيمتگذاريآياخودرودوبارهگرانميشود؟

چالش جديد قيمت گذاري خودرو

معجزه جهش نرخ محاسباتي ارز در گمرك

تاثيرافزايشحقوقگمركيوارداتگوشي

بعد از تغيير نرخ محاسباتي ارز در گمرك، دولت با يك 
طلب 20 هزار ميلي��ارد توماني از فعاالن حوزه تجارت 
خارجي مواجه شده كه تالش مي كند اين درآمد جديد 
را تا پايان سال وصول كند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
اواخر خرداد ماه سال جاري حكم تغيير نرخ محاسباتي 
ارز در گمرك از 4200 تومان به نرخ ETS يا حاشيه بازار 
اجرايي ش��د. در نگاه اول اين موضوع منجر به افزايش 
چشم گير درامدهاي گمركي دولت در بودجه 1401 
شده اس��ت. هر چند بايد به اين نكته توجه داشت كه 
تغييراتي در اين سطح كالن مشكالت اجرايي به شدت 
پيچيده اي نيز در حوزه گمركات اجرايي به همراه داشته 
اس��ت. نكته اول اينكه با توجه به حكم قانوني مذكور، 
تغيير نرخ محاسباتي بايستي از اول فرودين سال جاري 
اعمال مي شد، بر اين اس��اس با توجه به تاخير 4 ماهه 
در اجراي حكم تغيير نرخ محاسباتي، عمال گمركات 
اجرايي با يك چالش عمده در حوزه صدور مطالبه نامه 

كسر دريافتي مواجه شدند. يعني تمام كاالهايي كه در 
س��ه الي 4 ماه ابتدايي سال ترخيص شده بود مشمول 
تغيير نرخ محاسباتي شده و بايستي صاحبان اين كاالها، 
مابه التفاوت حقوق ورودي را به دولت پرداخت كنند. 
همين جا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بعد از تغيير نرخ 
محاسباتي ارز در گمرك هزينه ترخيص كاال تقريبا 6 
الي 7 برابر شد، اين تغيير يا جهش نرخ، جداي از حقوق 
ورودي روي ماليات ارزش افزوده نيز تاثير شگرفي داشت 
كه تبعات بع��دي آن در تحميل تورم كااليي در فصل 
پاييز نمايان شد. دولت براي جبران اين تورم كااليي يك 
اليحه اصالحيه به مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد 
كه نرخ حقوق ورودي از ۵ درصد به يك درصد كاهش 
يافته تا مقداري از اثرات تورمي جهش نرخ محاسباتي 
ارز در گمرك كم شود. اين تغييرات گسترده در حوزه 
وصول حقوق ورودي منجر به صدور ده ها هزار مطالبه 
نامه كسر دريافتي مربوط به بازه ابتدايي سال شد. نكته 

جالب توج��ه اينكه پس از اعم��ال كاهش نرخ حقوق 
ورودي در آبان م��اه )پس از تاييد اليح��ه دو فوريتي 
اصالح بخشي از قانون بودجه 1401 توسط مجلس(، 
گمركات اجرايي مجبور شده اند براي استيفاي حقوق 
فعاالن اقتصادي اقدام به صدور ابالغيه براي بازپرداخت 
مازاد دريافتي حقوق ورودي شوند. بر اين اساس بعد از 
تغيير نرخ محاسباتي ارز در گمرك، دولت با يك طلب 
20 هزار ميليارد توماني از فعاالن حوزه تجارت خارجي 
مواجه شده كه تالش مي كند اين درآمد جديد را تا پايان 
سال وصول كند. در همين خصوص رييس كل گمرك 
ايران و معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه، امسال حدود 
۵4 هزار مطالبه نامه در گمركات صادر ش��ده، گفت: 
امسال بيش از 19 همت مطالبه نامه صادر شده كه 4 
همت آن وصول شده است . رضواني فر همچنين تاكيد 
كرده است: از اين پس ابالغ هاي مربوط به مطالبه نامه به 
صورت الكترونيكي انجام خواهد شد. اگر اين عمليات به 

صورت دستي و سنتي انجام شود قطعا با خطاي انساني 
مواجه ش��ده و فرايند مذكور بسيار زمان بر است. ذكر 
اين نكته نيز ضروري اس��ت كه از رقم 19 الي 20 هزار 
ميليارد توماني مربوط به كسر دريافتي هاي مرتبط با 
جهش نرخ محاسباتي ارز در گمرك تنها 4 هزار ميليارد 
تومان وصول ش��ده اس��ت. همواره يكي از چالشهاي 
اساسي در گمرك بحث كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
يا يك بار مصرف است كه عمال گمركات اجرايي توان 
قابل توجهي در وصول حقوق دولتي از اين دسته از 
واردكنندگان ندارند. بر اين اساس بايد ديد تا پايان 
سال چه ميزان از رقم باقي مانده از مطالبه نامه هاي 
كس��ر دريافتي وصول خواهد ش��د. هر چند يك بار 
تورم كااليي از محل جهش نرخ محاسباتي و هزينه 
ترخي��ص و مالي��ات ارزش افزوده به اقتص��اد ايران 
تحميل شده اما وصول كامل اين درآمد سهم جدي 

در پوشش كسري بودجه 1401 خواهد داشت.

عضو هيات مديره اتحاديه فناوران رايانه خاطرنشان كرد: 
بدون ترديد افزايش حقوق گمركي در قيمت اين نوع 
گوش��ي ها اثر مي گذارد به عنوان مثال اگر يك كااليي 
100 دالر باشد با 4 درصد حقوق گمركي كه امسال از 
آنها اخذ مي ش��د در نهايت 4 دالر به قيمت تمام شده 
آن اضافه مي ش��د اما مطابق با بودج��ه 1402 حقوق 
گمركي اين گوش��ي ها از 4 درصد به 8 درصد مي رسد 
و گوش��ي هاي 100 دالري به دلي��ل حقوق و عوارض 
جديد حدود 1۵0 تا 200 ه��زار تومان گران تر عرضه 
مي شوند. احسان بيات در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به 
اين پرسش كه براساس بند »ط« تبصره هفت اليحه 
بودج��ه 1402 حقوق ورودي و رويه تج��اري واردات 
گوش��ي هاي تلفن همراه خارجي باالي 600 دالر 1۵ 
درصد تعيين شده است اين در حالي است كه در سال 
جاري حقوق گمركي اين گوشي هاي همراه 12 درصد 

بوده اس��ت اين موضوع چه تاثيري بر بازار اين كاالها 
مي گ��ذارد؟ گفت: اتفاقي كه در ب��ازار رخ مي دهد اين 
است كه گوش��ي هاي همراه باالي 600 دالر، 3 درصد 
حقوق و عوارض گمركي شان بيشتر مي شود. وي تنها 
روش واردات گوشي هاي تلفن همراه باالي 600 دالر 
را در ازاي صادرات دانست و تصريح كرد: شركت هايي 
كه صادرات انجام مي دهد مي توان��د در ازاي صادرات 
گوشي باالي 600 دالر وارد كند؛ بنابراين با ارز توافقي 
اين نوع گوشي وارد كشور مي شود و به نظر مي رسد كه 
اين رويه واردات را دشوار كرده باشد. عضو هيات مديره 
اتحاديه فناوران رايانه با اش��اره به 2 برابر شدن حقوق 
و عوارض گمركي گوش��ي هاي هم��راه زير 600 دالر، 
خاطرنش��ان كرد: بدون ترديد افزايش حقوق گمركي 
در قيمت اين نوع گوشي ها اثر مي گذارد به عنوان مثال 
اگر يك كااليي 100 دالر باشد با 4 درصد حقوق گمركي 

كه امسال از آنها اخذ مي شد در نهايت 4 دالر به قيمت 
تمام شده آن اضافه مي شد اما مطابق با بودجه 1402 
حق��وق گمركي اين گوش��ي ها از 4 درصد به 8 درصد 
مي رسد و گوش��ي هاي 100 دالري به دليل حقوق و 
عوارض جديد حدود 1۵0 تا 200 هزار تومان گران تر 
عرضه مي شوند. بيات ادامه داد: حقوق و عوارض گمركي 
گوشي هاي همراه گران تر بيشتر مي شود به عنوان مثال 
گوشي همراه 10 ميليون توماني 200 تا 2۵0 هزار تومان 
قيمت تمام ش��ده آن افزايش پيدا مي كند. وي با بيان 
اينكه افزايش حقوق گمركي در رويه واردات خللي ايجاد 
نمي كند، گفت: هزينه قيمت تمام شده گران تر مي شود 
و روي��ه واردات تا زماني كه نوع ارز آن تغيير نكند اتفاق 
خاصي در اين بازار ايجاد نمي ش��ود و اين كاالها يعني 
گوشي هاي همراه باالي 600 دالر وارد كشور مي شود اما 
به سختي و در حجم كم. به گفته اين فعال صنفي؛ قيمت 

واقعي آيفون بايد 60 ميليون تومان باشد اما نرخ ها امروز 
در بازار به دليل كاهش عرضه متفاوت شده است و قيمت 
آيفون13 حدود 70 تا 7۵ ميليون تومان است و سياست 
دولت تا به امروز اين اس��ت كه مانع واردات آيفون 14 
شود. به نظر مي رسد نسبتي بين عدم مجوز واردات اين 
گوشي و امكان اتصال اين گوشي به اينترنت استارلينگ 
وجود نداشته باشد. مطابق با اليحه بودجه 1402 وزارت 
امور اقتصاد و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران( 
مكلف است منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف 
درآمدي 110410 واريز كند تا صرف حمايت از توسعه 
زيرساخت هاي صنعت ميكروالكترونيك شود. واردات 
اين كاالها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز 
مشمول اين حكم مي شود. مس��ووليت تقسيم كار 
نهادي وظايف و راهبري تحقق اهداف اين بند برعهده 

كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت قرار دارد.
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خبرروز

در راه ماندگي ۲۹۰۰ مسافر قطار مشهد 
سرپرست سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر آخرين وضعيت امدادرساني به مسافران قطار مشهد كه در ميانه راه متوقف 
ش��ده بود را تشريح كرد. صادق محمودي درباره جزييات اين خبر گفت: حوالي ساعت ۳: ۱۵ بامداد ديروز خبري مبني بر در راه 
ماندن مس��افران قطار مسافربري مشهد به مركز EOC س��ازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر اطالع داده شد كه درپي آن 
بالفاصله تيم هاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند. او با بيان اينكه شمار در راه ماندگان برابر آخرين اطالعات در حدود ۲۹۰۰ 
نفر است، گفت: امدادگران بالفاصله اقدام به توزيع پتو و اقالم امدادي در ميان در راه ماندگان كرد و امدادرساني ها در اين خصوص 
ادامه دارد. علت اين حادثه سرماي شديد و يخ زدگي ريل و قطار بود. طبق آخرين گزارش ها حال عمومي مسافران خوب است. 

رويداد

تردد خودروهاي فاقد پالك يا پالك مخدوشي براي 
فرار از جريمه پليس در معابر بزرگراهي و همچنين در 
محدوده طرح و ترافيك تهران افزايش يافته و يكي 
از منابع آگاه در اين باره به خبرنگار ايرنا مي گويد كه 
تنها در ش��هر تهران بيش از ۹۰ هزار خودرو پالك 
مخدوشي يا فاقد پالك از دوربين هاي كنترل طرح 
ترافيك عبور مي كنند كه اين عدد و رقم مي تواند يك 
هشدار باشد. به تازگي در مسيرهاي بزرگراهي نيز 
براي اعمال قانون نشدن در زمينه سرعت بسياري از 
مالكان نسبت به مخدوش يا دست كاري پالك هاي 
خود اقدام مي كنند و براي اينكه جريمه نشوند يك 

عددي از پالك را به عمد دستكاري مي كنند.

    مجازات اينگونه افراد چيست؟
رييس پليس راهور فراجا در اين باره با بيان اينكه برابر 
ماده ۷۳۰ قانون تردد خودروهاي پالك مخدوشي، يا 
فاقد پالك يا مالكاني كه به عمد نسبت به دستكاري 
پالك ها اقدام مي كنند ۶ ماه تا يك سال زنداني دارد، 
گفت: اين ماده قانوني و قابل اجرا اس��ت و به مالكان 
اينگونه خودروها توصيه مي كنم كه اين كار را انجام 
ندهند چرا كه زنداني براي اين افراد محرض و قابل 
اجرا و غيرقابل بخشش است. سيد كمال هاديانفر 
افزود: اگر فردي به ناحق در اين زمينه جريمه شود 
مي تواند پس از اعالم شكايت و در صورت محرز شدن 
از طريق دوربين و س��اير مدارك براي بررسي هاي 
الزم به كارش��ناس مربوطه ارجاع داده مي ش��ود. 
ضمن اينكه فرد خاطي نيز بايد تمامي هزينه جريمه 
را پرداخ��ت كند و مجازات قانون��ي نيز براي وي در 
نظر گرفته شود. رييس پليس راهور فراجا ادامه داد: 
رانندگان متخلفي كه بدون پالك يا پالك مخدوش 

در سطح معابر شهري و جاده اي تردد مي كنند پليس 
به ط��ور جدي و بدون اغماض ب��ا اينگونه متخلفان 
برخورد خواهد كرد. س��ردار هاديانفر خاطرنش��ان 
كرد: پوش��اندن يا تغيير در ارقام پالك انتظامي نه 
تنها تخلف بلكه جرم بوده و رانندگاني كه با وسيله 
نقليه بدون پالك، پالك مخدوش و ناخوانا رانندگي 
مي كنند به علت اقدام مجرمانه برابر مقررات با اعمال 
قانون، خودروي آنها به پاركينگ هدايت و شخص 
راننده خاطي نيز به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.

    پليس با خودروهاي پالك مخدوش
 مقابله كند

همچنين معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بر 
ساماندهي موتورسيكلت ها و مقابله با خودروهاي داراي 
پالك مخدوش تأكيد كرد. جالل بهرامي گفت: بايد بدون 
تعارف بگوييم كه اگر در كف خيابان، مشكلي در حوزه 
حمل و نقل و ترافيك باشد، مسوول آن همه ما هستيم 
كه امروز اينجا جمع شده ايم و نبايد دنبال تقسيم تقصير و 
معرفي مقصر باشيم و مسووليت ها را روي دوش همديگر 
بيندازيم چرا كه سهم ما از قصورها هر اندازه هم كه باشد، 
باز در مقابل شهروندان مسوول هستيم و مردم از ما انتظار 
خدمت دارند. او تاكيد كرد: اگر در سال هاي اخير، چند 
ميليون دستگاه موتورسيكلت، بدون ضابطه به اين شهر 
اضافه شده، پالك هاي مخدوش روز به روز افزايش و ساير 
بي نظمي ها و ناهنجاري هاي ترافيكي هر روز در ش��هر 
زيادتر مي شود، مسووليت آن بر عهده شهرداري تهران 
و پليس راهور است و رفع اين نابساماني ها جز با همراهي 
و همدل��ي اين دو نهاد خدمتگزار، امكان پذير نيس��ت. 
معاون ش��هردار تهران تأكيد كرد: در مديريت ترافيك، 
امر به معروف بايد از طريق پليس راهور و با اِعمال قانون 

انجام شود و نهي از منكر از طريق شهرداري و با مهندسي 
و ايمن س��ازي ترافيك ص��ورت گيرد. بهرام��ي افزود: 
پوشاندن و مخدوش كردن پالك خودروها از سوي برخي 
شهروندان براي فرار از نظارت دوربين ها و عدم پرداخت 
عوارض طرح ترافيك، يكي از معضالت حوزه ترافيك در 
سال هاي اخير است كه آمار آن هر سال رو به افزايش است 
و مقابله جدي پليس با پديده پوشاندن و مخدوش كردن 
پالك ضرورت دارد، ضمن اينكه ما هم در معاونت حمل 
و نقل و ترافيك بايد عالوه بر نصب دوربين هاي جديد، 
نسبت به تعمير و بازس��ازي دوربين هاي موجود 
نيز اقدام كنيم تا اين نوع تخلفات را كاهش دهيم.

    راهكارهاي اجرايي مهار 
معضل موتورسيكلت ها بررسي مي شود

او اعالم ك��رد: يكي ديگر از معض��الت اصلي تهران 
در حوزه ترافيك كه ايمني، س��المتي و آس��ودگي 
شهروندان را به مخاطره انداخته است، تردد بي رويه 
و نابه س��امان موتورس��يكلت ها در س��طح شهر به 
ويژه در مناطق مركزي اس��ت و هر روز شاهد هجوم 
گس��ترده موتورس��يكلت ها به پياده روها هستيم و 
بي نظم��ي و ارتكاب تخلفات حادثه س��از از س��وي 
راكبان موتورسيكلت ها، فضاي شهر را دچار ناامني 
و آشفتگي كرده و نقش فراواني نيز در آاليندگي هوا 
دارد. معاون حمل و نقل و ترافيك تهران خاطرنشان 
كرد: الزم است، س��تاد ساماندهي موتورسيكلت ها 
با حضور پليس راهور و مديران ش��هري با برگزاري 
جلسات مستمر و منظم، نسبت به بررسي راهكارهاي 
اجراي��ي براي مهار اي��ن معضل اق��دام كنند. تردد 
خودروهاي پالك مخدوش عالوه بر ايجاد بي نظمي 

در معابر مي تواند موجب افزايش تصادفات نيز شود.

پالك خودروهايتان را مخدوش نكنيد؛ ۶ ماه تا يك سال حبس در انتظار متخلفان
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 نظام بودجه ريزي
 و پمپاژ فقر

صنايع كشور از نبود سرمايه در گردش، عدم به روزآوري 
تكنولوژي، عدم امنيت سرمايه گذاري بلندمدت به دليل 
تغيير قوانين، نبود بازار خارجي و تحريم و... رنج مي برد 
و طبيعي است كه دولت هم نمي تواند محيط كسب و 
كار را سامان بدهد. به همين دليل مردم براي جلوگيري 
از سقوط به زير خط فقر مرتبا به دنبال سرمايه گذاري 
در دارايي هايي هستند كه بتواند تورم را پوشش دهد. 
سال هاي سال، مسكن اين وظيفه را به عهده داشته اما 
با گراني بيش از حد مسكن و كاهش قدرت خريد در 
چند سال گذشته بازارهايي نظير بورس و ارز ديجيتال 
مورد توج��ه قرار گرفته اند. نكته مهم در اين خصوص 
اين است كه با گسترش فقر، جامعه به سمت پذيرش 
ريسك هاي بيشتر براي جبران عقب افتادگي اقتصادي 
خود مي رود. ناگهان به بورس هجوم مي آورد، ناگهان 
دالر مي خرد ناگهان ارز ديجيتال مي خرد و ... و اين در 
حالي است كه ريسك اين بازارها براي بسياري از افراد 
قابل تحمل نيست و باعث ضرر و زيان و عقب افتادگي 
بيشتر و مشكالت رفتاري و روحي و اجتماعي مي شود 
و در نتيجه فقر بيشتري همراه با معضالت اجتماعي و 
احساس نابرابري بيشتر توليد مي شود. اقتصاد ايران 
ديگر توليدمحور نيست، حتي دالل محور هم نيست 
)به دليل نبود ثبات اقتصادي( واردات و فروش كاال هم 
اوضاعش خراب است در عوض اقتصاد ايران سودبگير 
و اصطالحا نزول محور شده است. سود بي دردسر ۳۰ 
درصدي كه صرفا بر اس��اس يك بازي پانزي توس��ط 
بانك ها ودولت پرداخت مي شود و يكي دو سال همه 
بازاره��ا را به ركود مي برد و در زمان بازپرداخت س��ود 
با گران ش��دن دالر و طال و مسكن و س��هام و... ارزش 
سودهاي پرداختي با تورم چندصد درصدي طي چند 
سال از بين مي رود و دوباره فقر توليد مي شود. مسابقه 
پرداخت سود توسط بانك ها در چند سال آينده باعث 
ورشكستگي دو يا سه بانك كشور خواهد شد. بنابراين 
عدم سرمايه گذاري باعث توليد فقر، و فقر بيشتر باعث 
ريسك پذيرتر شدن جامعه مي شود و در نهايت باعث 
ايجاد احس��اس نابرابري در جامعه مي شود. بنابراين 
براي مقابله با فقر ابتدا بايد نظامات بودجه ريزي، بانكي، 
مالياتي و... را اصالح كرد تا روند توزيع ثروت در مسير 

درست خود قرار بگيرد.

كمبود انرژي
 تقصير مردم يا مسووالن؟

در ح��وزه قرارداده��اي بين المللي ني��ز، وزارت نفت 
مي توانس��ت با در نظر گرفتن ناترازي انرژي كه مدت 
مديدي اس��ت همه ب��ه آن واقفند، به ج��اي امضاي 
قرارداد انتقال گاز تركمنستان به جمهوري آذربايجان 
از خاك ايران در خرداد امس��ال، گاز تركمنس��تان را 
مستقيما براي پيشگيري از بحران فعلي كمبود گاز 
در استان هاي شمالي كش��ور خريداري كند. امضاي 
اينچنين قراردادهاي سوآپ، به منزله عدم پيش بيني 

نياز اساسي كشور به انرژي حتي براي ۶ ماه بعد است!

نگراني از شيب افزايشي مهاجرت پزشكان 
رييس كل س��ازمان نظام پزش��كي با بيان اينكه 
مهاج��رت براي جامعه پزش��كي تصمي��م تلخ و 
ناگواري است، گفت: مس��ووالن توليت سالمت 
ببينند با جامعه  پزش��كي چه رفتاري داش��ته اند 
كه ش��يب مهاجرت رو به باال مي رود و اين شيب 
نگران كننده به س��مت متخصص و فوق تخصص 
سوق پيدا مي كند. دكتر محمد رييس زاده افزود: 
نكته اي كه بسيار مهم مي باشد الگوگيري از افراد 
بزرگي امثال استاد فقيد دكتر مسلم بهادري است 
كه هيچگاه از چارچوب اخالق حرفه اي و پزشكي 
و آن وزين بودن رشته اي ش��ان خارج نشدند و به 
همين دليل است كه همواره مورد احترام و اعتماد 
بودند چون تعهد حرفه اي خودش��ان را هيچ وقت 
فداي تالطم ها نكرده اند و به همين دليل است كه 
نام بزرگاني چون دكتر مسلم بهادري، دكتر يلدا، 
دكتر فرخ س��عيدي در تاريخ مان��دگار و جاودانه 
خواه��د بود. رييس كل س��ازمان نظام پزش��كي 
تصريح كرد: با تكيه بر آمار و اطالعات و داده هاي 
دقيق به شدت نگران جايگاه جامعه  پزشكي كشور 
و نگران افت كيفي كار جامعه پزشكي هستم و اين 
بحث ها، مباحث هويتي ماست و كسي كه از مكاني 
كامال بي كيفيت بدون رعايت همه  زيرساخت هاي 
آموزشي فارغ التحصيل شود، پزشك قابل اعتماد 
و قابل افتخ��اري براي آينده اي��ران نخواهد بود. 
رييس زاده با اش��اره به موضوع مهاجرت پزشكان 
افزود: هر يك از پزشكان ايراني كه به هر كشوري 
مهاجرت نموده اند قطعا س��رمايه هاي ارزشمند 
كشور هستند و بايد اين را مد نظر داشته باشيم كه 
مهاجرت پديده تلخ و ناگواري است كه يك پزشك 

با تلخي تصميم به مهاجرت مي گيرد. رييس كل 
سازمان نظام پزشكي ادامه داد: مسووالن توليت 
س��المت ببينند با جامعه  پزش��كي چه رفتاري 
داشته اند كه ش��يب مهاجرت رو به باال مي رود و 
اين شيب نگران كننده به سمت متخصص و فوق 
تخصص سوق پيدا مي كند. رييس زاده در خصوص 
وضعيت تعرفه هاي ۱۴۰۲ نيز گفت: مكرراً اعالم 
كرديم كه طبق قانون بايد عمل ش��ود و جلس��ه 
تعرفه گذاري در سال جاري به راي گيري كشيده 
شد و نهايتا با رأي چهار در مقابل سه رأي يك عدد 
قابل قبولي مصوب گرديد و به عنوان نظر شوراي 
عالي بيمه به سازمان برنامه بودجه اعالم گرديد و 
در اين مدت تصدي، س��ازمان نظام پزشكي از هر 
مجرا، فرصت و جلسه رايزني، فرصتي و مكاتبه اي 
كه الزم بود براي واقعي كردن تعرفه ها اس��تفاده 
كرده ايم. رييس زاده در پايان گفت: جامعه پزشكي 
پرتالش در اس��تان ها و شهرس��تان ها مشكالت 
بسيار زيادي را به خصوص در حوزه هاي اقتصادي، 
تعرفه اي و معيشتي داشته اند و بحث هايي را نيز 
مطرح كردند اما وظيفه  ما اين است كه در جهت 

دفاع از سالمتي مردم با تمام قدرت تالش كنيم.

صيد زمستانه پرندگان در استان مازندران همچنان ادامه دارد

فروش غيرمجاز پرندگان در كنار خيابان
بازار فريدونكنار تعطيل شد

تعادل|
 اينجا ديگر مساله نمي تواند معيشت باشد، 
زماني برخي افراد مي گفتند كساني كه به 
صيد پرندگان در تاالب هاي شمال كشور روي مي آورند، 
براي اينكه از نظر معيشتي در مضيقه هستند اين كار را 
مي كنند اما اين ميزان صيد بي روي��ه و راه انداختن بازار 
فروش اين پرندگان خيلي فراتر از رفع نيازهاي معيشتي 
به نظر مي رس��د. سال هاست كه سازمان محيط زيست 
اس��تان مازنداران سعي دارد تا از اين وضعيت جلوگيري 
كند اما هنوز موفق نشده است. محيط بان ها تمام سعي 
خود را ب��راي حفاظت از منطقه انج��ام مي دهند اما در 
نهايت اين شكارچيان غيرمجاز هستند كه بازي را برنده 
مي ش��وند. حتي حاال كه بازار فريدونكنار تعطيل شده 
اس��ت، ش��كارچيان صيد خود را در كن��ار خيابان براي 
ف��روش مي گذارند و اين روند همچنان ادام��ه دارد. اين 
در حالي اس��ت كه بازار پرندگان فريدونكنار كه همواره 
به عنوان مرك��ز اصلي خريد و فروش پرن��دگان زنده يا 
گوشت پرندگان شكارشده در استان مازندران محسوب 
مي شد و همه س��اله صدها هزار پرنده بومي يا مهاجر از 
جمله پرندگان متعلق به گونه ه��اي در معرض خطر يا 
تهديدش��ده در اين بازار به فروش مي رسيدند، امسال با 
درخواس��ت اداره كل محيط زيست مازندران و با دستور 
شوراي تامين استان تعطيل شده است، اما برخي فعاالن 
محيط زيست منطقه مي گويند كه تعطيلي اين بازار 
باعث جابه جايي پرنده فروش هاي مختلف از محل سابق 
اين بازار به حاشيه همان خياباني شده است كه قبال بازار 
فريدونكنار در  آن قرار گرفته بود؛ بنابراين با وجود اينكه 
تعطيلي بازار پرندگان فريندونكنار، وضعيت خريد و 
فروش علني و غيرمجاز پرندگان زنده يا شكارشده در 
اس��تان مازندران را تا حدودي بهتر كرده است، اما در 
عمل، هنوز هم فروش غيرقانوني و آشكار پرندگان در 

فريدونكنار و ديگر شهرهاي استان ادامه دارد. 

    كاهش فعاليت پرنده فروش ها 
به دليل خوابيدن صيد بوده نه تعطيلي بازار 

آن طور كه فعاالن محيط زيست مازندران مي گويند، اوج 

صيد غيرمجاز پرندگان مهاجر در اين استان از اوايل آذر تا 
اوايل دي ماه است و بعد از آن، مدتي ميزان صيد كاهش 
پيدا مي كند، زيرا اوال بخشي زيادي از پرندگان عمال در 
دوره اوج گيري صيد، قتل عام مي شوند و بخشي ديگر از 
پرندگان مهاجر نيز در اين مدت، منطقه را ترك مي كنند 
و اصطالحا صيد مي خوابد. بنابراين اينكه حجم فروش 
غيرقانوني پرندگان در يكي، دو هفته گذش��ته كاهش 
پيدا كرده، به دليل تعطيلي بازار نيس��ت، بلكه به دليل 
آن است كه اساس��ا در اين مدت ميزان صيد كمتر شده 
و بعيد نيست كه در هفته هاي آتي و با آغاز دور جديدي 
از صيد انبوه پرندگان در مازندران، مجددا خريد و فروش 
غيرقانوني پرنده در فريدونكنار رونق بگيرد.  اين نكته اي 
است كه محمدعلي يكتانيك، پرنده شناس و فعال محيط 
زيست مازندران در گفت وگو با ايلنا روي آن دست گذاشت 
و اظهار داشت: با تعطيلي بازار پرندگان فريدونكنار، شرايط 
براي فروش غيرمجاز پرنده در اين شهر بدتر نشد؛ زيرا در 
سه سال گذشته بازار پرندگان فريدونكنار در يك گودي 
در كنار بازار ماهي اين شهر قرار داشت، اما امسال كه اداره 
كل محيط زيست استان، آن بازار را تعطيل كرده است، 
پرنده فروش ها به كنار همان خياباني بازگشته اند كه پيش 
از اين بازار اصلي در آن قرار داشت؛ يعني همان جايي كه در 
سال هاي گذشته نيز اين متخلفان مي توانستند به راحتي 
پرندگان بومي مهاجر را شكار و به فروش برسانند. او افزود: 
در يكي دو هفته گذشته كه اصطالحا صيد خوابيده، 
تا حدودي فروش پرن��دگان در فريدونكنار و حضور 
متخلفان در كنار خيابان كمتر شده است، اما امسال هم 
مانند سال هاي گذشته، صيد غيرمجاز پرنده ادامه دارد 
و همچنان شاهد خريد و فروش غيرقانوني پرندگان 
زنده يا شكارشده توسط همان متخلفاني هستيم كه 
سال هاست به فروش غيرمجاز پرندگان در اين منطقه 
مي پردازند و همدست همان شكارچياني هستند كه 

پرندگان مهاجر مازندران را قتل عام مي كنند. 

    قرار بود هر دامگاه دار
حداكثر يك دام هوايي داشته باشد 

يكتانيك با تاكيد بر اينكه اداره كل محيط زيست مازندران 

بايد با جديت بيش��تري جلوي خريد و فروش غيرمجاز 
پرندگان در سطح استان را بگيرد و صرفا به تعطيلي بازار 
فريدونكنار بسنده نكند، عنوان كرد: در ماه هاي ابتدايي 
امسال، اداره كل محيط زيست استان رايزني هاي خوبي را با 
قوه قضاييه، استانداري، فرمانداري و شهرداري فريدونكنار 
انجام داد و قرار ش��د كه اوال عمده دام هاي هوايي منطقه 
جمع ش��ود و حداكثر هر دامگاه دار فقط يك دام هوايي 
داشته باشد و ثانيا بازار پرندگان فريدونكنار تعطيل شود، 
ام��ا با وجود اينكه بازار تعطيل ش��د و اين اقدام هم تاثير 
مناسبي در كاهش فروش غيرمجاز پرندگان در منطقه 
نداشت، ولي دام هاي هوايي جمع آوري نشد و هنوز هم 
شاهد صيد انبوه پرندگان مهاجر با استفاده از كرس و دام 
هوايي هستيم. او در ادامه تاكيد كرد: اگر مسووالن محيط 
زيست و ساير مقامات محلي استان مازندران، عزمي جدي 
براي جلوگيري از نسل كشي پرندگان در اين استان دارند، 
بايد اقداماتي جدي تر از تعطيلي بازار فريدونكنار انجام 
دهند و برخوردهاي قاطع تري با شكارچيان غيرقانوني 
و فروشندگان غيرمجاز پرندگان بومي و مهاجر در سطح 
استان داشته باشند؛ نه اينكه ش��هرداري فريدونكنار با 
درخواست اداره كل محيط زيست مازندران، بازار را 
تعطيل كند، ولي فروشندگان غيرمجاز بساط خود را 
در كنار خيابان پهن كنند و از گودي به جلوي چشم 
مردم بيايند و عمال تعطيلي بازار برايشان بهتر شود. 

    برخورد شهرداري با فروش پرندگان
 در كنار خيابان

مديركل حفاظت محيط زيست مازندران نيز در اين باره 
گفت: امسال با دستور دادستاني مازندران و با همكاري 
شوراي تامين استان مازندران و شوراي تامين شهرستان 
فريدونكنار توانس��تيم بازار اصلي ف��روش پرندگان در 
فريدونكن��ار را تعطيل كنيم و اين بازار از ابتداي س��ال 
تاكنون هيچ فعاليتي نداشته است، ولي متاسفانه خريد 
و فروش غيرمجاز پرندگان به صورت پراكنده در برخي 
نقاط فريدونكنار ادامه دارد. عطاءاهلل كاويان تاكيد كرد: 
اخيرا دستوري را از دادستاني مازندران گرفته ايم مبني 
بر اينكه شهرداري فريدونكنار بايد با كساني كه در كنار 

خيابان هاي اين ش��هر اقدام به خريد و فروش پرندگان 
مي كنند، در قالب مقررات مربوط به سد معبر برخورد 
كند. بنابراين شهرداري فريدونكنار موظف است بساط 
پرنده فروش هاي خياباني را جمع كند. او با بيان اينكه 
امس��ال فروش غيرمجاز پرندگان در مازندران به شكل 
محسوسي كمتر شده است، عنوان كرد: قطعا تعطيلي 
بازار فريدونكنار نقش مهمي در كم شدن حجم تخلفات 
مربوط به خريد و فروش غيرمجاز پرندگان در سال جاري 
داش��ته است، زيرا وقتي محل مش��خصي براي عرضه 
غيرقانوني پرندگان وجود نداش��ته باشد، حتما ميزان 
تخلفات اين حوزه كاهش مي يابد، اين نكته اي اس��ت 
كه انجمن هاي محيط زيس��تي استان مازندران نيز در 
جلساتي كه با ما داشتند، روي آن صحه گذاشته اند و حتي 
شهروندان هم به ما مي گويند كه امسال خيلي سخت تر از 
سال هاي گذشته مي توانند در سطح شهر پرنده بخرند. 

    درگيري مستمر محيط بانان با دامگاه داران 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داش��ت، اين است كه با 
وجود تاكيد اداره كل محيط زيس��ت مازندران مبني بر 
ممنوعيت هرگونه صيد به جز روش »دوما« در س��طح 
استان و صدور دستور دادستاني استان مبني بر جمع آوري 

دام هاي هوايي در سال گذشته، در همين امسال هنوز هم 
شاهد آن هستيم كه شكارچيان غيرقانوني پرندگان مهاجر 
در ش��اليزارها، دامگاه ها و در حاشيه بركه ها و آبگيرهاي 
استان مازندران، تجهيزات صيد انبوه پرندگان نظير دام 
هوايي، كرس، شب دام و ... را پهن مي كنند و همچنان به 
شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر در اين منطقه مي پردازند. 

    هجوم شكارچيان غيرمجاز به ميانكاله 
عالوه بر صيد غيرمجاز پرندگان با استفاده از دام هوايي 
و ديگر روش هاي صيد انبوه، برخي شكارچيان غيرمجاز 
مازندران، هر از گاهي اقدام به شكار غيرقانوني پرندگان 
با اس��تفاده از س��الح گ��رم مي كنند؛ به نح��وي كه در 
همين هفته گذش��ته، برخي رس��انه ها گزارش هايي 
از هجوم ش��كارچيان نقاب��دار به منطقه آش��وراده در 
ذخيره گاه زيس��ت كره ميانكاله و تيران��دازي مكرر اين 
افراد به س��مت پرندگان مهاجر را منتشر كردند و حتي 
علي كالنه، مس��وول محيط باني و ريي��س ذخيره گاه 
زيست كره ميانكاله در گفت وگويي ضمن تاييد هجوم 
شكارچيان غيرمجاز به اين منطقه در هفته هاي اخير، 
تاكيد كرده اس��ت كه در روزهاي گذشته ۵۰ شكارچي 
نقابدار غيرمجاز به زيس��تگاه پرن��دگان مهاجر در اين 

 منطقه حفاظت يورش بردند كه خوشبختانه با كمك 
محيط بانان منطقه توانس��تيم از وقوع شكار غيرمجاز 
در اين منطقه جلوگيري كنيم. مديركل محيط زيست 
مازندران در اين باره گفت: در ماه هاي اخير شكارچيان 
غيرمجاز در پنج يا شش نوبت به صورت گروهي به منطقه 
ميانكاله رفته اند، ولي موفق به صيد پرندگان نشده اند، زيرا 
همكاران محيط باني منطقه برحسب تجربه خودشان 
ياد گرفته اند پيش از آنكه صيادان به ميانكاله برس��ند، 
با استفاده از جت اس��كي يا هلي شات پرندگان را فراري 
بدهند تا دس��ت صيادان غيرقانوني به آنها نرسد و اتفاقا 
همين مساله باعث عصبانيت شكارچيان غيرمجاز شده 
است. البته در حال حاضر ما مشغول شناسايي صيادان 
غيرقانوني ميانكاله هس��تيم و حتما با اين افراد برخورد 
خواهيم كرد. كاويان در ادامه تاكيد كرد: اداره كل محيط 
زيست مازندران امسال عالوه بر برخورد با دامگاه داران 
متخلف و صيادان غيرمجاز پرندگان مهاجر، با همكاري 
پليس امنيت استان، تعدادي از قاچاقچيان پرندگان 
زنده در سطح استان را نيز در چند مرحله دستگير كرده 
است. البته هيچ كدام از اين افراد اهل فريدونكنار نبودند، 
بلكه از مناطق ديگر استان و حتي استان هاي همجوار 

به فريدونكنار يا ديگر شهرهاي مازندران آمده بودند .

گزارش

توفاني شدن خليج فارس و درياي عمان
سازمان هواشناسي كشور نسبت به افزايش سرعت 
باد و ارتفاع ام��واج در درياي عمان و خليج فارس 
هشدار داد و خواس��تار اتخاذ تمهيدات الزم براي 
جلوگيري از غرق شدن شناورهاي سبك، تفريحي 
و نيمه سنگين، اختالل در ورود و خروج شناورها 
به بندرگاه ها و آسيب به تاسيس��ات دريايي شد. 
س��ازمان هواشناسي كشور با صدور هشدار سطح 
زرد نس��بت به افزايش س��رعت باد و ارتفاع امواج 
دري��ا در درياي عمان و خليج فارس از روز ش��نبه 
۲۴ دي ماه تا روز يك شنبه، ۲۵ دي ماه هشدار داد 
و اع��الم كرد كه وزش باد و افزايش ارتفاع امواج در 
مناطق ساحلي به يك تا ۱.۵ متر و در مناطق دور 
از س��احل به ۱.۵ تا ۲.۵ متر نيز خواهد رسيد. اين 
وضعيت مناطق ساحلي در استان هاي خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان را تحت 
تاثير قرار خواه��د داد. به همين دليل نيز احتمال 
پاره ش��دن تورهاي صيادي و آسيب به قفس ها، 
احتمال غرق ش��دن شناورهاي سبك، تفريحي و 

نيمه س��نگين، اختالل در ورود و خروج شناورها 
به بندرگاه ها و احتمال آسيب به تاسيسات دريايي 
وجود دارد. در همين راس��تا سازمان هواشناسي 
نس��بت به اجتناب از ش��نا و غواصي به ويژه در 
فراس��احل، محدوديت در تردده��اي دريايي به 
ويژه تردد ش��ناورهاي س��بك و نيمه سنگين و 
قايق هاي صي��ادي و تفريح��ي، تمهيدات الزم 
جهت پيش��گيري از هر گونه خسارت احتمالي، 
جمع آوري تورهاي صيادي واعمال محدوديت در 

فعاليت هاي دريايي توصيه كرده است.
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