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حميد حاج اسماعيلي با نقد  
تصميم سازي هاي  اقتصادي دولت 

تشريح كرد

دست در جيب مردم

دول�ت به جاي ح�ذف بودج�ه نهادهاي 
غيرضروري، قصد دارد كسري بودجه را 

از جيب حقوق بگيران تامين كند 
1( بر اس��اس اع��ام اعضاي كميس��يون برنامه 
و بودج��ه مجلس ن��رخ واقعي افزاي��ش دريافتي 
حقوق بگيران در بودج��ه 1401 در واقع 3درصد 
است. دولت به بهانه مقابله با كسري بودجه، دريافتي 
حقوق بگيران را بدون توجه به تورم افسارگسيخته 
تنها 3درصد افزايش داده اس��ت. واقع آن است كه 
معضل كسري بودجه سال هاست، اقتصاد كشور را 
درگير خود ساخته و اين معضل منشأ بروز بسياري 
از گرفتاري هاي اقتصادي و معيشتي كشور است. 
اين روند بعد از سال 97 و آغاز دور جديد تحريم هاي 
اقتصادي ابعاد و زواياي وسيع تري پيدا كرده است. 
دليل اين كسري بودجه آن اس��ت كه به هر حال 
اقتصاد ايران به دليل تحريم ها از درآمدهاي نفتي و 
صادراتي خود محروم و با كمبود منابع روبه رو شده 
است. متاسفانه روند كسري بودجه در اقتصاد ايران 
هر سال حادتر مي شود و بر حجم آن افزوده مي شود. 
براي مقابله با كسري بودجه 2راهكار وجود دارد؛ از 
يك طرف بايد منابع مالي كشور از طريق پايان دادن 
به تحريم ها و احياي برج��ام افزايش پيدا كند و از 
سوي ديگر نيز با استفاده از انضباط مالي و مديريت 
هزينه ها است كه مي توان مشكات برآمده از كسري 
بودجه را جبران كرد. از آنجا كه دولت جديد، براي 
تامين منابع جديد راهكاري ندارد و سال ها از برجام 
انتقاد كرده، س��راغ كاهش هزينه ها رفته است. اما 
هرچند مديريت هزينه ها براي كشور ضروري است، 
اما روش مديريت هزينه ها و اينكه دولت از چه روشي 
قصد دارد، كسري بودجه احتمالي را جبران كند، 
سرنوشت ساز است. آيا دولت تصميم مي گيرد دست 
در جيب مردم كند يا اينكه از طريق حذف بودجه 
غير ضروري برخي نهادهاي خاص كه هيچ فايده اي 

براي كشور ندارند، اين نيازها را بر طرف مي سازد؟
2( واقع آن است كه دامنه وسيعي از نهادها، ارگان ها و 
سازمان ها در كشورمان وجود دارند كه هر سال حجم 
انبوهي از منابع را از بودجه دريافت مي كنند، بدون 
اينكه پاسخ دهند با اين منابع چه كرده اند و چه ارزش 
افزوده اي براي ايران ايجاد كرده اند. دولت مي بايست 
سراغ بودجه اين نهادها برود و از طريق كاهش بودجه 
اين نهادها، بخشي از منابع مورد نياز كشور را آزاد 
كند. افراد ديگري هستند كه حقوق هاي نجومي 
مي گيرند، از رانت استفاده مي كنند و ويژه خواري 
مي كنند، اين افراد و جريانات نيز بايد در اين شرايط 
ماليات بپردازند و به تامين منابع كشور كمك كنند. 
اما واقعيات بودجه نش��ان مي دهد، دولت به جاي 
تامين كسري بودجه از اين طرق، سراغ جيب هاي 
مردم حقوق بگير و حساب فعاالن اقتصادي رفته 
است و در س��الي كه تورم باالي 45درصدي ثبت 
شده است، دريافتي كاركنان و حقوق بگيران را تنها 
3درصد افزايش داده است. در اين وضعيت رييس 
سازمان برنامه و بودجه به صدا و سيما مي رود و اعام 
مي كند، براي پاي��ان دادن به تورم، تصميم گرفته 
است كه دريافتي حقوق بگيران جامعه را برخاف 
تورم باال به ميزان اندكي افزايش دهند. اين در حالي 
است كه دولت نبايد حقوق بگيران را مسوول رشد 
تورم در كشور معرفي كند و بار تورم افسارگسيخته 
را كه به دليل تحريم ها، سوءمديريت ها، مفاسد و...

ايجاد شده به دوش حقوق بگيران، بازنشستگان و 
كارگران جامعه بيندازد. 

3( انداخت��ن توپ ت��ورم در زمين اقش��ار محروم 
جامعه، جفا به مردم و انحراف افكار عمومي است. 
وقتي به دليل تحريم و سوءمديريت و فساد و... تورم 
افزايش پيدا مي كند، بر اساس قانون دولت موظف 
است از مردم در برابر تورم حمايت كند، اما در عمل 
يك چنين اتفاقي نيفتاده است. جالب اينجاست، 
بسياري از تصميم سازان اقتصادي دولتي كه سال 
گذشته در شمايل اپوزيسيون دولت دوازدهم حضور 
داشتند و مدام از دولت به خاطر عدم حمايت از قشار 
محروم و حقوق بگيران انتقاد مي كردند، امروز كه 
سكان هدايت را به دست گرفته اند، به گونه اي رفتار 
مي كنند كه انگار مردم مقصر شكل گيري مشكات 
كشور هس��تند. قبل از دولت س��يزدهم، مجلس 
يازده��م نيز كه دولت قبل را م��دام مي نواخت و از 
دولت گذشته انتقاد مي كرد، اخيرا در بحث تصويب 
همسان سازي حقوق بازنشستگان بر خاف وعده ها 
و رويكردهاي قبلي خود عمل كرده و اعام كردند، 
همسان سازي حقوق بازنشستگان باعث تورم خواهد 
شد.  ادامه در صفحه 2

در نيمه نخست 1400 صورت گرفت

رشد مثبت اقتصاد با زور نفت

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2يادداشت-1

بازي سياسي رقباي صادراتي 
با ايران

 تغيير وضعيت
 بازار

 فضاي متاورس
 ترند نخست جهان در ۱۰ سال آينده است

آقاي شهردار! قبرستان جاي 
بچه ها نيست

آذرم��اه س��ال ج��اري، م��اه 
سختي براي صادركنندگان و 
توليدكنندگان ميوه كشور بود؛ 
چراكه شاهد برگشت خوردن 
برخي محصوالت كش��اورزي 
از بازاره��اي صادرات��ي بوديم. 
هرچند برگشت برخي ميوه هاي 
صادراتي ايران، مساله جديدي 
نيست اما درس��ت در زماني كه انتظار ارزآوري از توسعه 
صادرات ميوه را داش��تيم با چنين اتفاق ناخوش��ايندي 
روبرو ش��ديم. اما ضربه و آس��يب اين اتفاق مثل هميشه 
به توليدكنندگان و صادركنندگان وارد ش��د كه همواره 
بايد تاوان بي مس��ووليتي و ندانم كاري برخي از مديران و 
مسووالن را بدهند. آنچه مشخص است اينكه در ابتداي 
آذرماه شاهد برگشت خوردن هزاران تن سيب زميني ايران 
از ازبكستان و ممنوعيت صادرات فلفل دلمه اي بوديم كه 
ضربه بزرگي به بس��ياري از گلخانه داران كشور وارد كرد. 
در همين حال، برگش��ت خوردن كيوي از هند و امارات 
نيز چالش جدي ديگري بود كه دامن صادركنندگان اين 
محصول را گرفت. واكاوي ماجرا اما نشان از اين دارد كه هند 
درصدد سياست گذاري جديدي در رابطه با واردات ميوه از 
ايران است. هند مي گويد ما از سال 2019 بارها به ايران در 
خصوص وجود آفت هشدار داده بوديم. از آن  طرف روسيه 
هم مطرح مي كند كه از تيرماه مشكل سموم كشاورزي 
در محصوالت كشاورزي ايران را مطرح كرده است. براين 
اساس، سوال جدي اين است كه ما اين حجم از ماليات را 
براي چه چيزي پرداخت مي كنيم؟ با اينكه در اين دو سال 
اخير، اقدامات وزارت امور خارجه و جهاد كشاورزي در رابطه 
با اين بحران ها و هشدارهاي مكرر كشورهاي هدف صادراتي 
ايران چه بوده است؟! ما در شرايط سختي به سر مي بريم؛ در 
شرايطي كه برخي به تحريم افتخار مي كنند، ساالنه مقادير 
زيادي از پول صادركنندگان ميوه به دليل عدم دسترسي به 
اعتبارات اسنادي و تراكنش¬هاي آزاد بين المللي سوخت 
مي ش��ود. اما توليدكننده ايراني با همه اين سختي ها باز 
هم درصدد صادرات است. عاوه بر اينها همزمان هم بايد 
نگران ديپلماسي فعال وزارت امور خارجه كشور باشيم؟! 
اين وزارتخانه سال هاس��ت كه پاسخ شفافي در خصوص 
عملكرد رايزن هاي تجاري خود در كش��ورهاي مختلف 
ارايه نمي دهد.  با اين  همه به نظر مي رس��د، بحران جديد 
بازگشت ميوه هاي صادراتي بيشتر امري سياسي باشد. 
چرا كه صادرات ميوه ايران به س��رعت در حال رشد بود و 
همين موضوع رقباي ايران را نگران كرد. به  طوري  كه برخي 
كشورها با اعمال فش��ار بر خريداران ميوه از ايران درصدد 
كاهش صادرات كش��ورمان هستند. با اين حال، كوتاهي 
جهاد كشاورزي در آموزش همگاني و استاندارد سازي سموم 
در سطح ملي را هم نبايد ناديده گرفت. سوال اساسي ديگر 
آن است كه چرا بايد آنقدر دور از استانداردهاي رايج حركت 

كنيم كه چنين بهانه گيري هايي شكل بگيرد؟ 
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ح��دود 25 درص��د از ظرفيت 
بازارس��رمايه را ش��ركت هاي 
پااليش��ي  و  پتروش��يمي 
تش��كيل مي دهند؛ ولي هنوز 
كارگروه ه��اي الزم در اي��ن 
ش��ركت ها نتوانس��ته اند ب��ا 
سرپرستي س��ازمان بورس بر 
سر مفاهيم اوليه به جمع يندي 
و اجماعي برسند كه اليحه بودجه با اعداد و ارقام منطقي 
تدوين گردد. نرخ خوراك و سوخت )گاز( صنايع منطقي 
نيست و به باالترين قيمت جهاني به صنايع عرضه مي شود 
و بدت��ر از آن، صنايعي كه بخش عمده م��واد اوليه خود را 
حتي گران تر از قيمت هاي جهاني تامين مي كند ناچار به 
فروش محصوالت خود با قيمت هاي دستوري و كمتر از 
واقعي هستند نمونه قيمت گذاري هاي دستوري و البته 
غيرمنطقي را مي توان در صنعت اوره س��ازي كشورمان 
مش��اهده كرد. اين در حالي اس��ت كه اين صنايع، گاهي 
زمان فروش محصوالت خود با قيمت گذاري دس��توري، 
وجه فروش محصول خود را با تأخير دريافت خواهند كرد! 
حداقل كاري كه در اين صنايع مي توان انجام داد اين است 
كه دولت سازوكاري طراحي كند كه وجه خريد مواد اوليه 
با وجه فروش محصول در اين ش��ركت ها تنهاتر گردد تا 
شركت ها نياز به گردش مالي كمتري داشته باشند و براي 
تامين نقدينگي به ناچار اخذ تسهيات و هزينه هاي مالي 
نداشته باشند.  ادامه در صفحه 2

در ح��ال حاض��ر تع��دادي از 
كمپاني هاي ب��زرگ و دولت ها 
با ن��گاه آينده نگري مش��غول 
س��رمايه گذاري در فض��اي 
مت��اورس هس��تند. چ��را كه 
مي دانن��د در 10 تا 15 س��ال 
آينده، اين فضا ترند نخس��ت 
جهاني اس��ت و اگر حاال در اين 
فضا س��رمايه گذاري نكنند هم در فرهنگ س��ازي و هم 
ماركت جايگاه شان را از دس��ت مي دهند. اگر چند سال 
پيش به ما گفته مي شد كه در سال هاي آينده مي توانيم 
به صورت غيرمتمركز در يك رويداد جهاني حاضر بشويم، 
در يك كشور خارجي به گردش برويم يا كيلومترها دورتر 
از محل س��كونت مان و تنها ب��ا زدن يك عينك در محل 
كارمان حاضر شويم، ش��خص گوينده را به متوهم بودن 
متهم مي كرديم. اما اينها واقعيات دنياي آينده هستند كه با 
پيشرفت هاي صورت گرفته در فضاي كارنسي و متاورس 
به ما عرضه خواهند شد. فضايي كه همين حاال هم در بيشتر 
بازي هاي دنياي ديجيتال يا فيلم  ها و كارتون ها، در حال 
خودنمايي براي مخاطب است. فضاي متاورس، فضايي 
است كه بسياري از شركت هاي بزرگ حوزه فناوري مانند 
فيس بوك و گوگل و حتي كمپاني هايي مانند آديداس به 
دنبال حضور در اين فضا هستند. اين طور گفته مي شود 
كه روند فعاليت هاي حوزه متاورس، آينده جهان را ترسيم 
مي كند. ما همين حاال هم در حال درك فضاي متاورس در 

فضاي اطراف مان هستيم. ما اين فضا را به صورت محدود 
در يك سري از بازي ها مش��اهده مي كنيم. به اين شكل 
كه با عينك واقعيت مجازي وارد اين بازي ها مي شويم و 
فضاي باورپذيري را تجربه مي كنيم. در آينده نه چندان دور 
متاورس تلفيقي از فضاي مجازي و فضاي واقعي و اقتصاد 
مجازي ما خواهد بود. يعني م��ا فراتر از اقتصاد ديجيتال 
فعاليت خواهيم كرد. تلفيقي از اين سه موضوع است كه 
جهان آينده ما را ترسيم مي كند. البته در حال حاضر ما در 
فضاي متاورس با محدوديت هايي از جنس سرمايه گذاري 
هم مواجه هستيم؛ يعني سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 
متناس��ب با برآيند كار نيست. شركت  ها و كمپاني هايي 
مانند گوگل و فيس بوك كه در اين فضا س��رمايه گذاري 
مي كنند هم عموما شركت هايي هستند كه براي آينده 
سرمايه گذاري مي كنند و كار را فراتر از يك سري شركت و 
مجموعه كوچك و دولت ها رقم زده اند. البته همين فراگير 
نبودن سرمايه گذاري در فضاي متاورس موجب كاهش 
رشد س��رعت اين فضا هم شده اس��ت. البته ما با چالش 
ديگري هم در اين فضا مواجه هستيم؛ محدوديت در ارايه 
خدمات تكنولوژيك، مشكل ديگر ما است. يعني تكنولوژي 
ما پابه پاي كانسپت متاورس مان رشد نكرده و در حالي كه 
يك سري از كمپاني  ها در حال سرمايه گذاري هاي هنگفت 
در اين فضا هستند اما هنوز تا رسيدن به جايگاه متناسب 
اين حوزه فاصله بسيار زيادي وجود دارد. در حال حاضر، 
ما تنها بخش كوچكي از فضاي متاورسي را در بازي هاي 
ادامه در صفحه 2 كامپيوتري مي بينيم.  

وقتي قرار باشد، مزد خدماتت 
را بگيري و بدون هيچ تخصصي 
ب��ر صندل��ي تكيه بزن��ي كه 
قطعا شايس��تگي نشستن بر 
آن را ن��داري چني��ن اتفاقات و 
اظهارنظرهايي هم چندان غريب 
نخواهد بود. شايسته ساالري، 
حلقه گم شده انتصاب افرادي 
است كه اين روزها يكي پس از ديگري نشان مي دهند كه 
توانايي انجام درست كارهايي را كه به آنها محول شده ندارند. 
مگر مي شود يكي از بزرگ ترين ارگان هاي شهري را به دست 
بگيري، سكان هدايت پايتختي مانند تهران را به تو بسپارند، 
شهري كه اگر قرار باشد دانش مديريت آن را داشته باشي 
مش��كات كوچك و بزرگ كم ن��دارد، آن وقت به اين فكر 
كني كه بايد مدارس براي دانش آموزان تور قبرستان گردي 
بگذارند. اينكه  آش آنقدر شور شده كه حاميان و نزديكان آقاي 
زاكاني هم صدايشان درآمده و گفته اند چرا بچه هاي مردم بايد 
به قبرستان بروند و بچه هاي شما به سوييس خود نشان دهنده 
ميزان ناتواني فردي است كه اداره كانشهري مانند تهران را 
به دستانش سپرده اند. آقاي شهردار! اگر نمي دانيد، تهران 
مشكات زيادي دارد، از آب گرفتگي معابر به هنگام بارش 
باران، تا آلودگي هوا، تا دفع زباله ها، كمبود پاركينگ و... كه 
شما اگر قرار باشد به آنها رسيدگي كنيد و وقت خود را صرف 
مطالعه و بررسي اين مشكات بكنيد، آن وقت ديگر ايده هاي 
ادامه در صفحه 8 محيرالعقول به ذهن تان نمي رسد و...  

يادداشت روز

نقش قيمت گذاري دستوري در افول بورس
يك��ي از چالش ه��اي جدي 
اقتصاد ايران طي س��ال هاي 
اخير، مش��كاتي اس��ت كه 
س��هامداران و سرمايه گذاران 
در بازار سرمايه كش��ور با آن 
مواج��ه ش��دند. مردمي كه 
س��رمايه هاي خ��ود را براي 
حماي��ت از كش��ور و عبور از 
چالش ها به ميدان آورده بودند به دليل سوءمديريت ها، 
اشتباهات و سوداگري ها دچار خس��ارت هاي فراواني 
شدند. خس��ارت هايي كه نه به دليل روند طبيعي بازار، 
بلكه به دليل برخي سوداگري ها و سوءمديريت ها ايجاد 
شدند و اعتماد سرمايه گذاران به بازار سرمايه را خدشه دار 
ساخت. براي پاس��خگويي به مطالبات عمومي در اين 
زمينه، نمايندگان به طرح تحقيق و تفحص از سازمان 
بورس و اوراق بهادار راي مثبت دادند تا از طريق نظارت 
دقيق بر عملكرد بازار س��رمايه، مطالبات مردم در اين 
حوزه پيگيري شود. بعد از تعيين رييس هيات تحقيق و 
تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، روند بررسي ها نيز 

در مجلس آغاز شده است. رويكردي كه تاش مي كند 
از طريق بررس��ي مجموعه سوءمديريت ها، اشكاالت و 
تصميم س��ازي هاي مرتبط با بازار سرمايه، تصويري از 
چرايي بروز مشكات فراوان در بورس كشور ارايه كند 
تا چراغ راه مديران آينده ش��ود. البته بر اس��اس قانون 
تا زمان نهايي ش��دن گزارش هيات تحقيق و تفحص 
نمي توان در خصوص جزييات آن اطاع رساني كرد و در 
خصوص آن سخن گفت. اين روزها نيز كه بازار سرمايه 
دچار نوسان شده، بسياري به دنبال دليل اين نوسانات 
پي درپي در بورس هستند. به نظر مي رسد، رشد فروش 
اوراق و افزايش سود بين بانكي، 2گانه اي است كه تاثير 
زيادي در بروز مش��كات بورس داشته و باعث ريزش 
شاخص ها شده است. زماني كه نرخ سود بين بانكي در 
اقتصاد افزايش پيدا مي كند، جذابيت هاي فراواني براي 
برخي سرمايه گذاران ايجاد مي شود تا دارايي خود را از 
بازار سرمايه خارج و آن را وارد بازارهاي كم ريسك تري 
مانند ساختار بانكي كشور كنند. پرسشي كه در اينجا 
مطرح است، آن است كه آيا كاهش نرخ سود بين بانكي 
به معناي حل كامل مشكات بازار سرمايه است؟ پاسخ 

به اين پرسش منفي است، بايد توجه داشت كه اين نوع 
اصاحات سطحي، تنها در حكم ُمسكن هاي مقطعي 
در بازار س��رمايه عمل مي كنند و قادر نيستند، رونق را 
به طور كامل در اين بازار ايجاد كنند. بهبود شاخص هاي 
رشد در بازار س��رمايه نيازمند اعمال برخي اصاحات 
س��اختاري در اقتصاد و نظام تصميم سازي هاي كشور 
است. يكي از اين اصاحات ضروري عدم دخالت دولت 
در روند قيمت گذاري ها است. متاسفانه ساختار اقتصادي 
كشور به گونه اي است كه دولت ها معموال به خود حق 
مي دهند دخالت هاي فراواني در نظم و نظامات بازارها 
داشته باشند. بخشنامه هاي ناگهاني، قوانين خلق الساعه 
و قيمت گذاري دستوري باعث مي شود تا اعتماد عمومي 
به سرمايه گذاري در كشور كاهش پيدا كند، طبيعي است 
بازار سرمايه كش��ور نيز از اين وضعيت تاثير مي پذيرد. 
زماني كه دولت به طور دستوري اعام كرد روند افزايش 
قيمت خودرو بايد متوقف شود، تاثير منفي آن سريعا در 
بازار سرمايه كشور نمايان شد. در نقطه معكوس زماني كه 
دولت از اين تصميم عقب نشيني كرد و اجازه داد، كشف 
قيمت خودرو در بازار صورت پذيرد، برخي نشانه هاي 

بهبود در بورس هويدا ش��د. بنابراين گ��ردن نهادن بر 
منطق بازار و فاصله گرفتن از رويكردهاي دس��توري، 
ضمن اينكه واس��طه گري و سوداگري را مهار مي كند، 
امكان پيش بيني و تحليل را براي سرمايه گذاران فراهم 
مي كند. بنابراين تصميم س��ازي هاي دستوري دولت 
باعث بروز بحران در بازار س��رمايه مي شود و بايد از آن 
پرهيز كرد. موضوع مهم ديگر در خصوص نزول شاخص 
بورس، مساله فروش اوراق است. در شرايطي كه دولت 
بعد از تشكيل كابينه، وعده كاهش انتشار اوراق را داده 
ب��ود، اما در عمل به دليل كس��ري بودجه، روند فروش 
اوراق را تس��ريع كرد. اين تصميم باعث ش��د تا ميل به 
سرمايه گذاري در اوراق نسبت به بازار سرمايه افزايش 
پيدا كند و بازار سرمايه قرمزپوش شود. براي بهبود پايدار 
وضعيت بازار سرمايه دولت بايد نقش خود را در حمايت 
از اين بازار ايفا كند. واريز سهم دولت در صندوق تثبيت 
يكي از روش هايي است كه از طريق آن مي توان تحركات 
مطلوبي در بازار سرمايه ايجاد كرد. ضمن اينكه بايد اجازه 
داده شود بازار روند طبيعي خود را طي كند و به سمت 

ثبات حركت كند.

هومن عميديمحمد يوسفي آرامش

محسن عليزاده

مريم شاهسمنديرضا  نامي

 پيشنهادات وزارت ارتباطات
 براي طرح حمايت از كاربران

مديريت شهري پايتخت نااميد از وعده هاي بودجه اي 
دولت، دست ياري به سوي مجلس دراز كرد

بخش خصوصي بودجه 1401 را مورد واكاوي قرار دارد

 حذف بند اعمال محدوديت 
در ترافيك اينترنت

صفحه 6     صفحه 5    

صفحه 2    

 تغيير ريل بودجه شهري 
در ايستگاه بهارستان؟

خواسته مهم اتاق از اركان نظام

ديوان عالي كشور اعالم كرد

ارزش پرونده هاي مرتبط
 با ارز 4200 توماني فقط در تهران

 10 ميليارد دالر بود

به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور، رأي 
اعاده دادرسي ولي اهلل س��يف و احمد عراقچي و 
ساير متهمان اين پرونده كه در محاكم به عنوان 
مجريان سياست هاي كان ارزي مجرم شناخته 
شده و عملكرد آنها اخال در نظام اقتصادي و ارزي 
كشور بود، در شعبه اول ديوان عالي كشور تجويز 
شد و پرونده طبق ماده 474 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب سال 1392 براي بررسي مجدد 

به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.
صفحه 3 را بخوانيد

سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت بدوي برخي 
مسووالن دولتي به دليل نوسان و سقوط بورس 
خبر داد. به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري 
تس��نيم؛ ذبيح اهلل خداييان در هفتمين نشست 
خبري خ��ود با تس��ليت ايام ش��هادت حضرت 
فاطمه)س( و نيز تبريك مياد حضرت عيسي)ع( 
درباره انتشار نامه محرمانه رد صاحيت كانديداي 

رياست جمهوري از سوي علي الريجاني و ...
صفحه 2 را بخوانيد

اعاده دادرسي
 پرونده 

سيف و عراقچي

محكوميت 
برخي مسووالن 

درباره سقوط بورس



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
براس��اس آماره��اي بانك مرك��زي و مقايس��ه عملكرد 
ش��اخص هاي كالن اقتصاد ايران در نيمه نخس��ت سال 
1400 با نيمه سال 1399، اگرچه رشد اقتصادي افزايش 
يافته و مصرف بخش خصوصي يا ق��درت خريد مردم از 
رشد منفي سال قبل به رشد مثبت رسيده و رشد منفي 
صادرات و واردات در نيمه نخست سال قبل به رشد مثبت 
قابل توجه در نيمه نخست 1400 ارتقا يافته و به خصوص 
رشد منفي بخش نفت به رشد مثبت 15 درصدي رسيده 
است. اما تحت تاثير فضاي عمومي اقتصاد، شامل رشد نرخ 
ارز، هزينه هاي توليد، تورم، احساس سرمايه گذار نسبت به 
آينده و رشد باالي هزينه ها، متاسفانه رشد سرمايه گذاري 
يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي بوده است و از رشد 
3.6 درصدي ش��ش ماه اول 99 به رشد منفي نزديك به 
9-درصدي ش��ش ماهه اول سال 1400 رسيده كه جاي 
نگراني دارد و مس��ووالن براي بهبود فضاي كسب وكار، 
كنترل شاخص ها و تورم و هزينه هاي توليد و نرخ ارز و فضاي 

كالن اقتصاد بايد همت بيشتري به خرج دهند. 
نكته قابل توجه اين است كه وضعيت سرمايه گذاري در 
بخش ساختمان بسيار بدتر است و 16.2- درصد گزارش 
شده است و حتي بخش��ي از رشد سرمايه گذاري يعني 
رشد مثبت سرمايه گذاري ماشين آالت حاصل واردات 
ماش��ين آالت س��رمايه اي بوده و 9 درصد گزارش شده 
اس��ت كه اثر قابل توجه واردات بر رش��د سرمايه گذاري 
را نش��ان مي دهد و عمال در داخل تمايل زيادي به رشد 
سرمايه گذاري در ساختمان نبوده اس��ت و اگر واردات 
ماشين آالت نبود، رشد سرمايه گذاري بدتر از 8.9- درصد 
خود را نش��ان مي داد.  اين شاخص ها نشان مي دهد كه 
حتي رش��د باالي 40 و 50 درصدي تسهيالت بانك ها 
و خل��ق پول و نقدينگ��ي و منابع مورد نياز س��رمايه در 
گردش توليد نيز در س��ال هاي اخير نتوانس��ته به رشد 
س��رمايه گذاري ها كمك كند و انگيزه س��رمايه گذاران 
داخلي و خارجي را افزايش دهد.  براين اس��اس مي توان 
نتيجه گرفت كه رشد اقتصادي و حتي رشد مصرف بخش 
خصوصي يا تقاضاي اقتصاد نيز تحت تاثير رشد بخش 
نفت، واردات، صادرات صورت گرفته است و هنوز فضاي 
كسب وكار و كالن اقتصاد براي رشد سرمايه گذاري ها مهيا 
نشده است.   توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت هاي 
ثابت سال 1395 در نيمه نخست امسال به رقم هفت هزار 
و 530 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مشابه 
سال قبل به ميزان 3.3 درصد افزايش يافته است. بر اساس 
محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي اين بانك، 
توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت 
سال 1395 در سه ماهه دوم امسال به رقم چهار هزار و 54 
هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه دوم سال 
گذشته، يك درصد رشد داشته است.  اين آمارها نشان 
مي دهد كه عملكرد سه ماه دوم كمتر از سه ماهه اول بوده 
و رشد اقتصادي سه ماه دوم يك درصد بوده است. طبق 
اعالم بانك مركزي، عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور به 
قيمت هاي ثابت سال 1395، در نيمه نخست سال 1400 
به رقم ۷530.5 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم 
مشابه سال قبل به ميزان 3.3 درصد افزايش يافته است.

    رشد منفي سرمايه گذاري 
در س��مت تقاضاي اقتصاد نيز مص��رف نهايي خصوصي 
3.3 درصد، مصرف نهاي��ي بخش دولتي3.4 درصد، نرخ 
رشد سرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 8.9- 
درصد، صادرات 15 درصد و واردات 24.3 درصد رشد داشته 
است. به عبارت ديگر، رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت 
بازار در نيمه نخست 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل 

4 درصد افزايش داشته است. 
همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور 
معادل نيم درصد بوده اس��ت. رش��د عملكرد توليد 
ناخالص داخلي در سه ماهه دوم امسال حاصل تحقق 
رش��د مثبت ارزش افزوده گروه ه��اي »خدمات« و 

»نفت« به ترتيب معادل 4.2 و ۷.4 درصد نس��بت به 
دوره مشابه سال قبل اس��ت. در سه ماهه دوم امسال 
گروه هاي »كش��اورزي« و »صنايع و معادن« متاثر از 
مواجهه با مشكالتي همچون كاهش ميزان بارندگي ها 
و محدوديت در تامين برق مورد نياز برخي واحدهاي 
صنعتي در تابستان س��ال جاري و نيز كاهش ارزش 
افزوده فعاليت هاي ساختماني با كاهش عملكردي به 

ترتيب معادل 1.9 و 5.3 درصد مواجه بوده اند. 
در مجم��وع عملكرد تولي��د ناخالص داخلي كش��ور به 
قيمت هاي ثابت سال 1395 در نيمه نخست سال 1400 
به رقم هفت هزار و 530 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به 
رقم مشابه سال قبل به ميزان 3.3 درصد افزايش يافته است.

رش��د اقتصادي بدون نفت نيز در اين دوره به قيمت هاي 
ثابت 1395 از رش��د 2.4 درصدي برخوردار بوده اس��ت.

رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري در نتيجه تحقق 
رشد مثبت ارزش افزوده گروه هاي »خدمات« و »نفت« به 
ترتيب معادل 5.۷ و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل است. به طوري كه گروه هاي مزبور به ترتيب سهم سه 
و 1.1 واحد درصدي در رشد اقتصادي 6 ماهه نخست سال 
جاري داشته اند. با اين وجود رشد ارزش افزوده گروه هاي 
»كشاورزي« و »صنايع و معادن« در 6 ماهه ابتدايي سال 
جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل منفي 

2 و منفي 1.2 درصد بوده است.
رش��د 5.۷ درصدي ارزش افزوده گ��روه خدمات در نيمه 
نخست امسال به طور عمده متاثر از تحوالت زير بخش هاي 

»بهداشت و مددكاري اجتماعي«، »اطالعات و ارتباطات«، 
»حمل و نقل و انب��ارداري«، »اداره عمومي، دفاع و تامين 
اجتماعي« و »عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل 
نقليه موتوري« بوده است، به طوري كه گروه هاي مذكور 
به ترتيب سهم 6 دهم، 6 دهم، نيم، چهار دهم و چهار دهم 

واحد درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي داشته اند.
بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي اين 
بانك، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه )و به قيمت هاي 
ثابت س��ال 1395( در سه ماهه دوم س��ال 1400 به رقم 
4054.6 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه دوم 

سال 1399، رشد 1درصدي را نشان مي دهد.
همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور معادل 
0.5 درصد بوده است. رشد عملكرد توليد ناخالص داخلي در 
سه ماهه دوم سال جاري حاصل تحقق رشد مثبت ارزش 
افزوده گروه هاي “خدمات “ و “نفت “ به ترتيب معادل 4.2 
و ۷.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ اين در 
حالي است كه گروه هاي “كشاورزي “ و “صنايع و معادن 
“ طي همين مدت متاثر از مواجهه با مشكالتي همچون 
كاهش ميزان بارندگي ها و محدوديت در تامين برق مورد 
نياز برخي واحدهاي صنعتي در تابستان سال جاري و نيز 
كاهش ارزش افزوده فعاليت هاي س��اختماني با كاهش 
عملكردي به ترتيب معادل 1.9 و 5.3 درصد مواجه بوده اند. 
در مجم��وع عملكرد تولي��د ناخالص داخلي كش��ور به 
قيمت هاي ثابت سال 1395 در نيمه نخست سال 1400 
به رقم ۷530.5 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم 

مشابه سال قبل به ميزان 3.3 درصد افزايش يافته است. 
رش��د اقتصادي بدون نفت نيز در اين دوره به قيمت هاي 
ثابت 1395 از رش��د 2.4 درصدي برخوردار بوده اس��ت. 
رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري در نتيجه تحقق 
رشد مثبت ارزش افزوده گروه هاي »خدمات« و »نفت« به 
ترتيب معادل 5.۷ و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل مي باشد. به طوري كه گروه هاي مزبور به ترتيب سهم 
3.0 و 1.1 واحد درصدي در رشد اقتصادي شش ماهه اول 

سال جاري داشته اند.
با اين وجود رش��د ارزش افزوده گروه هاي »كشاورزي« و 
»صنايع و معادن« در شش ماهه اول سال جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 2.0- و 1.9- درصد 
بوده است. رشد 5.۷ درصدي ارزش افزوده گروه خدمات 
در نيمه نخست س��ال جاري عمدتًا متاثر از تحوالت زير 
بخش هاي »بهداشت و مددكاري اجتماعي«، »اطالعات و 
ارتباطات«، »حمل و نقل و انبارداري«، »اداره عمومي، دفاع 
و تامين اجتماعي« و »عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير 
وسايل نقليه موتوري« بوده است به طوري كه گروه هاي 
مذكور به ترتي��ب س��هم 0.6، 0.6، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد 

درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي داشته اند.
در بخ��ش س��اختمان، ارزش س��رمايه گذاري بخ��ش 
خصوصي در س��اختمان مناطق ش��هري به قيمتهاي 
جاري طي ش��ش ماهه اول س��ال١٤٠٠ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل 4۷.1 در صد افزايش يافته است. با اعمال 
شاخص هاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد 
ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت هاي 
ثابت س��ال١٣٩٥معادل 19.3- در صد برآورد گرديده 
است.در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن 
ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان 
به قيمت هاي ثابت س��ال١٣٩٥طي دوره زماني مذكور 
16.9- درصد برآورد مي شود. ارزش افزوده گروه خدمات 
نيز درنيمه نخست سال١٤٠٠ از نرخ رشد 5.۷ درصدي 
برخوردارگرديد و س��هم آن  از رشد٣/٣درصدي توليد 
ناخالص داخلي به ٣ واحد درصد رسيده است. نرخ ر شد 
ش��اخص ضمني گروه هاي »كشاورزي«، »نفت و گاز«، 
»صنايع و معادن« و »خدمات« درنيمه اول سال ١٤٠٠ 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل به ترتيب معادل ۷5، 
108.۷، ۷5.2، 54.2 درصد بوده است. به عالوه، شاخص 
ضمني »توليد ناخالص داخلي« و »توليد ناخالص داخلي 
بدون نفت« نيز ط��ي دوره زماني مزبور به ترتيب داراي 
رش��د 65.3 و 63.5 درصدي بوده اند. ب��رآورد حاصل از 
توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت 
برآن دارد كه در نيمه نخست س��ال ١٤٠٠ هزينه هاي 
مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي مصرف نهايي 
بخش دولتي وتشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمتهاي 
ثابت سال١٣٩٥، به ترتيب از نرخ رشد 3.3، 4.3 و 8.9- 
درصدي برخوردار بوده اند. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
متشكل از سه بخش ساختمان، ماشين آالت و ساير است. 
نرخ رشد تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص در سه بخش 
مذكور در نيمه نخست سال١٤٠٠نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل به ترتيب 16.2-، 9 و 2.۷- درصد بوده است. 
نرخ ر شد 16.2- در صدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
در بخش ساختمان، به دليل كاهش تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص ساختمان درهر دوبخش خصو صي و دولتي بوده 
است. علت افزايش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آالت 
نيز به دلي��ل افزاي��ش واردات كاالهاي س��رمايه اي و 
همچنين تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص در ماشين 
آالت تولي��د داخل، طي نيمه اول سال١٤٠٠نس��بت 
به مدت مشابه س��ال قبل ميباش��د. در حوزه تجارت 
خارجي و بر اس��اس محاس��بات اوليه، رشد صادرات و 
واردات كاالها و خدمات درنيمه نخست قيمتهاي ثابت 
سال١٣٩٥نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ١٥و 
24.3 درصد بوده است. همچنين بر اساس جدول مخارج 
نهايي، طي نيمه اول سال١٤٠٠نرخ رشد توليد ناخالص 

داخلي به قيمت بازار٤درصد برآورد گرديده است.

خبر
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جزييات افزايش دو برابري 
يارانه از ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان

اگرچه هنوز دولت اعالم رس��مي درباره جزييات 
ياران��ه دو برابري در دي ماه نداش��ته اس��ت، اما 
پيگيري ها نشان مي دهد كه در ماه آينده قرار است 
افزايش پرداخت براي 60 ميليون دريافت كننده 
كمك معيشتي انجام شود كه 30 ميليون نفر 90 
هزار تومان و 30 ميليون نفر ديگر تا 126 هزار تومان 
يارانه جديد دريافت كنند. افزايش مبلغ يارانه هاي 
نقدي وعده اي بود كه قرار شد از آذرماه اتفاق بيفتد 
ولي اينگونه نشد؛ يارانه اي كه به حذف ارز 4200 
و منابع ناشي از آن برمي گردد. اين در حالي است 
كه طبق اعالم پايگاه اطالع رساني دولت به نقل از 
محسن رضايي- معاون اقتصادي رييس جمهوري- 
قرار است از ابتداي دي ماه، يارانه ها دو برابر شده و 
مثال يك خانوار چهار نفره رقمي معادل 800 هزار 

تومان كاال و پول دريافت كند.

  پرداخت به يارانه بگيران معيشتي 
بر اساس دهك 

با اينكه اين يارانه قرار اس��ت به زودي پرداخت شود، 
هنوز توضيح ش��فاف و رس��مي در اين رابطه صورت 
نگرفته است؛ با اين حال پيگيري ايسنا از منابع مطلع 
نش��ان مي دهد كه پرداخت يارانه جديد به جمعيت 
60 ميليون نفري انجام خواهد ش��د ك��ه همان افراد 
دريافت كننده كمك هاي معيشتي در هر ماه هستند؛ 
به طوري كه 30 ميليون نف��ر يارانه 90 هزار توماني و 
30 ميليون نفر ديگر يارانه 126 هزار توماني دريافت 
مي كنند. توزيع يارانه به نحوي است كه دهك هاي يك 
تا چهار مبلغ 126 هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ 90 
هزار تومان دريافتي خواهند داشت. اين 60 ميليون 
نفر كه از بي��ن جمعيت ۷8 ميليون��ي يارانه بگيران 
در سال 1398 گزينش ش��ده بودند، دريافت كننده 
كمك هاي معيشتي يعني منابع ناشي از افزايش قيمت 
بنزين هس��تند كه در دهم هر ماه براي آنها پرداخت 
صورت مي گيرد، حال اينكه يارانه جديد هم دهم ماه 
همراه با كمك معيشتي پرداخت شود يا اينكه در روز 

جداگانه اي انجام شود، به طور كامل مشخص نيست.

بازي سياسي رقباي صادراتي
با ايران

كش��ورهاي همس��ايه ايران اعم از »روس��يه، عراق، 
افغانس��تان، پاكس��تان، بحري��ن و ام��ارات« از 
مصرف كنن��دگان ج��دي ميوه هاي ايران هس��تند. 
همچنين ما بازار خوبي در ازبكستان و اوراسيا ايجاد 
كرده بوديم. اما موضوعي كه وجود دارد اين است كه 
اخيرا ازبكستان در تنها يك  سال موفق به ايجاد 800 
هكتار گلخانه مجهز فوق مدرن شده است. از آن  سو، 
س��قوط لير در تركيه نيز اين كشور را به قطب جدي 
رقابتي در صادرات ميوه تبديل مي كند. سوال جدي 
آن است كه وزارت جهاد كشاورزي چه پاسخ شفافي 
در خص��وص تحوالت حال و آينده كش��اورزي ايران 
دارد؟ كمبود امكانات آزمايشگاهي در جهاد كشاورزي 
استان ها از ديگر چالش هاي وضع موجود است. از اين 
 رو، براي حل اين بحران، نيازمند جدي اتحاد گمرك، 
وزارت امور خارجه و جهاد كشاورزي هستيم. از سوي 
ديگر، سموم وارداتي به كشور بايد يكسان سازي و در 
سطح كشور استانداردسازي شوند. همچنين وزارت 
امور خارجه بايد همواره تعامل مثبتي با كش��ورهاي 
هدف داش��ته و وزارت جهاد كش��اورزي هم موظف 
به آم��وزش فراگير به توليدكنندگان و توس��عه توان 
آزمايشگاهي و فني خود است. در مجموع با توجه به 
اينكه در شرايط سخت تحريمي هستيم، بي توجهي 
به اين موارد مي تواند سهم كيك صادراتي ايران را به 

صورت جدي كاهش داده و در اختيار رقبا قرار دهد.

 فضاي متاورس
 ترند نخست جهان

در ۱۰ سال آينده است
البته نقل و انتقال پول و المان هاي فضاي ويرچوال 
كه در NFT  ها دنبال مي ش��ود، نيز بخش ديگري 
از فعاليت در حوزه متاورس اس��ت، اما اين دسته از 
تحركات به هيچ  وجه همگام و هم اندازه با نيازهاي 
ما براي حضور در اين فضا نيس��ت. برد با كمپاني و 
شركت هايي است كه از همين حاال براي حضور در 
آينده برنامه ريزي مي كنند. كمپاني مانند آديداس 
كه عالوه بر گوگل و فيس بوك سرمايه گذاري هايي 
در فضاي متاورس انجام داده اند؛ گروه هدف برند 
آديداس براي فروش محصوالتش جواناني هستند 
كه به  طور معمول فعال ترين قشر سني حاضر در 

فضاي متاورس محسوب مي شوند.

تغيير وضعيت  بازار
مثاًل در صنعت اوره سازي امكان تهاتر هزينه خريد گاز 
با مطالبات اوره س��ازان از وزارت جهاد كشاورزي وجود 
دارد و متاس��فانه اليحه بودجه از ظرافت و دقت كافي 
در چنين مواردي برخوردار نيست و ضروري است كه 
سازمان بورس و اوراق بهادار قبل از تدوين پيش نويس 
اليحه بودجه، رديف هاي مورد نظر صنايع را در اختيار 
وزارت اقتصاد قرار دهد. به نظر مي رسد سازمان بورس و 
اوراق بهادار هم در اين زمينه هماهنگي و همكاري الزم 
را با صنايع نداشته است. فقط معضل قيمت گذاري هاي 
دس��توري در فروش محصول و نيز تامين مواد اوليه با 
قيمت هاي جهاني نيست كه صنايع ما را دچار چالش 
كرده، بلكه قطعي مكرر برق و گاز هم براي صنايع توليدي 
ما تبديل به چالش جدي شده است. طرح اخذ ماليات از 
سپرده هاي حقوقي هم طرح اشتباه ديگري است كه در 
بودجه 1401 به آن اشاره شده است. اين طرح معنايي 
جز فشار بيش��تر به حقوقي ها براي خريد اوراق دولتي 
ندارد! و از آن بدتر آنكه اوراقي كه منتشر مي شود براي 
تامين هزينه هاي جاري دولت و بازپرداخت اوراق قبلي 
است و هيچ استفاده موثري از اوراق منتشرشده در اجراي 
طرح هاي توسعه اي در كشور نشده است! اگر دولت ها از 
اوراق استفاده موثري كرده بودند، امروز تعهدات مالي 
دولت اينقدر نبود و ب��راي بازپرداخت اوراق قبلي دچار 
چنين چالش هايي نبوديم. سازمان بورس نياز به مبصر 
ندارد. مديران و متوليان بازار سرمايه بايد با تشكيل كار 
گروه هاي تخصصي، بتوانند با نهاد هاي تصميم گيرنده 
و سياست گذاران بزرگ كشور از جمله وزارت اقتصاد، 
وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت نيرو به هماهنگي و 
جمع بندي برسند و مشكالت صنايع را برطرف كنند. 
سازمان بورس در اين سال ها آنقدر ضعيف عمل كرده 
ك��ه خود اين مجموعه هم با مش��كل كاهش درآمد ها 
مواجه ش��ده و در اقدامي كام��اًل مضحك، مديرعامل 
شركت بورس تهران اعالم كرده قصد اجاره دادن بخشي 
از ساختمان شان را دارند! حال آنكه انتظار مي رفت بازار 
سرمايه ما در اين س��ال ها آنقدر توسعه پيدا كند كه به 
بورس هاي جهاني هم متصل شود! از منابعي هم كه وعده 
تزريق آن به صندوق تثبيت بازار سرمايه را داده بودند، 
خبري نيست و ارزش معامالت بازار سرمايه اين روز ها 
به شدت افت كرده است. بازارگرداني ها هم پويا نبوده و جز 
تحميل زيان به سهامداران، ثمره ديگري نداشته است. 
به نظر مي رسد برخي حقوقي هاي بازار هم با علم بر آنكه 
ترساندن بيشتر حقيقي ها موجب افت بيشتر قيمت 
سهم ها شده و امكان خريد سهم در قيمت هاي پايين تر 
را به آنها خواهد داد، اقدام به حمايت از سهام نمي كنند. به 
رغم شعار هاي متعددي كه دولت فعلي مطرح كرد، 
اما مسيري كه دولت در حال پيمودن آن است ادامه 
مسيري است كه دولت قبل آن را طي كرد. اصرار به 
چند نرخي بودن ارز و قيمت گذاري هاي دستوري، به 
نفع اقتصاد كشور نيست و ابهامات پيش روي اقتصاد 
كشور را تشديد كرده است. بي توجهي به وضعيت 
بازار سرمايه و ريزش سنگين اين بازار در شرايطي كه 
مذاكرات به نقطه حساسي رسيده و سعي داريم به دنيا 
سيگنال دهيم كه اقتصاد ما با وجود تحريم ها وضعيت 
عادي دارد، منطقي نيست! از سويي سياست گذاران 
ما مرتبًا شعار مي دهند كه با وجود تحريم ها، صنايع 
ما امكان توليد و فروش و صادرات را دارند و از سوي 
ديگر، صنايعي كه مدعي هستيم هم صادرات دارند و 
هم كاالي توليدي آنها را در بازار به راحتي مي خرند، با 

سقوط سنگين قيمت سهام مواجه هستند.

دست در جيب مردم
به عبارت روش��نتر مجلس و دولت اصولگ��را كه امروز 
يكدست ش��ده اند برخالف وعده هاي قبلي خود عمل 
مي كنن��د و توجهي به مردم ندارن��د.  4( توصيه من به 
دولت س��يزدهم آن است كه مش��خص كند، راهكار 
خود براي حمايت از قش��ر حقوق بگير مردم چيست؟ 
برخالف اظهارنظ��ر دولتمردان، دو براب��ر يا چند برابر 
كردن يارانه هاي نقدي، تاثي��ري در روند مقابله با فقر 
نخواهد داش��ت. اگر يارانه هاي نقدي اثرگذار بود، بعد 
از اجراي طرح هدفمندس��ازي يارنه ها در زمان دولت 
دهم )سال89( منجر به كاهش فقر در جامعه مي شد. 
در حالي كه آمارهاي رس��مي حاكي از آن است بعد از 
پرداخت يارانه هاي نقدي نه تنها جمعيت فقراي كشور 
كاهش پي��دا نكرده اس��ت، بلكه بيش از ۷برابر ش��ده 
است. ريشه اصلي تورم در تحريم هاي اقتصادي است، 
در س��وءمديريت هاي اجرايي است، در فساد و رانت و... 
است. ريشه تورم بودجه هاي هنگفتي است كه برخي 
نهادهاي خاص و غيرپاس��خگو، مصرف مي كنند. روز 
و روزگاري گفته مي ش��د، وضعي��ت كارمندان بهتر از 
كارگران است. در حال حاضر، كارمندان مانند كارگران 
با دشواري هاي معيشتي فراواني مواجه شده اند. البته 
در خصوص كارمندان و حقوق بگيران، دولت و مجلس 
مي تواند بدون توجه به مطالبات آنها تصميم سازي كند، 
اما در خصوص دستمزد كارگران، دولت نمي تواند راسا 
ورود كند. 5( بر اساس قانون شوراي عالي كار بر اساس 
مذاكرات سه جانبه ميان كارفرما، كارگران و دولت نرخ 
دستمزد كارگران را اعالم مي كند. در قانون ماده 41 به 
صراحت اشاره شده كه نحوه تعيين دستمزد كارگران 
با محاسبه نرخ تورم، سبد معيشتي و... تعيين مي شود. 
بنابراين دولت به راحتي نمي تواند دس��تمزد كارگران 
را تحت الشعاع، تصميم س��ازي هاي اشتباه خود كند. 
بر اساس آمارهاي رس��مي، تورم در حال حاضر باالي 
40درصد و بر اساس واقعيات بازار باالي 50درصد است. 
چهره هاي دولت سيزدهم كه سال گذشته مدام به دولت 
براي تورم انتقاد مي كردند، بعد از تشكيل كابينه، كشور 
را با تورم هاي باال مواجه ساخته اند. اخيرا دولت اجازه داد، 
نرخ خودرو افزايش پيدا كند. بر اساس، اصل همگرايي 
بازارها، افزايش قيم��ت در يك بازار در س��اير بازارها و 
قيمت اقالم اساسي اثرگذار خواهد بود. نرخ ارز امروز به 
باالي 30هزار تومان افزايش پيدا كرده اس��ت. طبيعي 
است كه ردپاي اين نوسانات زندگي معيشتي مردم را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. 6( در حال حاضر خط فقر 
در كالن شهرها به 11ميليون تومان افزايش پيدا كرده 
است. اما دولت حداقل حقوق ها را 4.5ميليون تومان قرار 
داده است. طبيعي است در اين شرايط، شاهد افزايش 
فقر مطلق و شكاف طبقاتي بيشتر خواهيم بود. طبقه 
متوسط و محروم جامعه امروز تحت شديدترين تكانه هاي 
معيشتي قرار دارند و رفتار دولت هم به گونه اي است كه 
انكار مردم را نمي بيند. دولت ب��ه جاي هزينه كردن از 
جيب حقوق بگيران و كارگران بايد از خودش و نهادهاي 
با نفوذ شروع كند. كارگران توقع دارند، دستمزد آنها 
مطابق نرخ تورم باال رود و در عين حال خط فقر مالك 
تعيين دستمزد قرار بگيرد. نظر كارشناسان، مردم، 
بازنشستگان و كارگران با نظر دولتمردان تفاوت دارد. 
دولت بايد سهم خود را در بهبود وضعيت معيشتي مردم 
ايفا كند. بعد از رفتار دولت با حقوق بگيران، معتقدم 
مذاكرات سختي در خصوص تعيين دستمزد كارگران 
شكل خواهد گرفت. چرا كه كارگران خواستار استيفاي 
حق خود هستند. اميدوارم دولت بتواند، درك درستي 
از واقعيات جامعه داشته باشد و به گونه اي رفتار نكند 

كه بر حجم مشكالت كشور افزوده شود.
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محكوميت برخي مسووالن درباره سقوط بورس
س��خنگوي قوه قضايي��ه از محكوميت ب��دوي برخي 
مسووالن دولتي به دليل نوسان و سقوط بورس خبر داد.

به گزارش تسنيم؛ ذبيح اهلل خداييان در هفتمين نشست 
خبري خود با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه)س( 
و نيز تبريك ميالد حضرت عيسي)ع( درباره انتشار نامه 
محرمانه رد صالحيت كانديداي رياست جمهوري از سوي 
علي الريجان��ي و اينكه آيا از نظر قانوني اين اقدام داراي 
تبعات است، گفت: انتشار اسناد محرمانه به موجب قانون 
و آيين نامه طرز نگهداري اسناد سّري و محرمانه دولتي، 
جرم محسوب مي شود و اگر كسي به طور غيرمجاز اين 
اسناد را منتشر كند قابل تعقيب خواهد بود اما در مورد 
اين نامه اگر ثابت شود از ناحيه او منتشر شده است قابل 
تعقيب مي شود ولي بايد از سوي ضابطين بررسي شود 
كه اين نامه محرمانه كه نبايد منتش��ر مي ش��د توسط 
چه كسي منتش��ر ش��د و در صورت شناسايي شخص 
منتشركننده قابل تعقيب خواهد بود. وي در ادامه درباره 
دستور محس��ني اژه اي درباره ورود س��ازمان بازرسي و 
دادستاني كل به موضوع بورس گفت: در هر كشوري بازار 
س��رمايه مهم ترين بازار براي رونق توليدي و اقتصادي 
كشور اس��ت كه متأس��فانه اين بازار در كشور ما مدتي 
است دچار نوساناتي شده اس��ت و افراد زيادي متضرر 
شده اند. سازمان بازرسي قباًل به اين موضوع ورود كرده 
بود و اقدام به هشدار و دادن پيشنهادهايي به مسووالن 
مربوطه اعم از وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس كرده بود 
كه به برخي از اين پيشنهادات عمل نشده بود كه همين 

عمل موجب تش��كيل پرونده در دستگاه قضايي شد و 
برخي محكوم ش��دند و البته حكم بدوي اس��ت و هنوز 
قطعي نشده اس��ت. سخنگوي قوه قضاييه گفت: عالوه 
بر آن، باز براي مس��ووالن سابق سازمان بورس و برخي 
مسووالن وزارت اقتصاد پرونده در محاكم، باز و در حال 
رسيدگي است و توضيحاتي خواسته شده است كه اگر 
قانع كننده نباشد رسيدگي قضايي مي شود. رييس قوه 
دستور ورود داده است و االن سازمان بازرسي در بورس 
براي بررسي مستقر است. دادستاني كل كه عضو شوراي 
عالي بورس است همكاري خوبي در اين باره دارد. هدف 
اين است كه مسببين نزول بورس شناسايي شوند و با آنها 
برخورد خواهد شد. خداييان همچنين درباره پرونده هاي 
تخلفات ارز 4200توماني گفت: در رابطه با ارزهاي 4200 
پرونده هايي تش��كيل و با برخ��ي از متهمان و مجرمان 
برخورد ش��د. پرونده هاي ارز 4200 سه دسته هستند؛ 
دس��ته اي كه ارز را دريافت كردند و كاال را وارد كش��ور 
نكردند يا كاالي موردنياز وارد نشده بود كه بيش از 1250 
پرونده فقط در تهران تشكيل شد كه بيش از 600 پرونده 
با كيفرخواست به دادس��را ارسال شد و حدود 550 نفر 
محكوم شدند، مبلغ اين پرونده ها حدود 10 ميليارد دالر 
بود. برخي از اين افراد با ايجاد شركت هاي صوري و كارت 
بازرگاني ديگران اين ارزها را گرفته بودند كه تعداد زيادي 
از اين پرونده ها منجر به صدور حكم شدند مانند پرونده 
اسدبيگي كه منجر به صدور حكم شد. وي افزود: گروه 
ديگر كساني هستند كه اين ارزها را دريافت كردند اما ارز 

حاصل از آن را وارد چرخه كشور نكردند. خداييان در ادامه 
درباره پرونده كثيرالشاكي شهرك ژاندارمري اظهار كرد: 
يك پرونده نيست، بلكه شركت تعاوني است كه قبل از 
انقالب تشكيل شده است و آن زمان 165 هكتار زمين 
خريداري كرده بودند كه بعد از انقالب موات اعالم شد و 
بعد فرصت داده شد تا عمران در آن انجام شود و بخشي 
در اختيار دولت قرار داده شد، تجديدنظرخواهي صورت 
گرفت و حكم قبلي نقض شد. اين پرونده مراحل مختلفي 
دارد و در بخشي از آن تقاضاي اعمال ماده 4۷۷ شده است 
و بيش از 60 پرونده توسط سازمان مسكن و شهرسازي 
در دادسرا مطرح شده است و در جريان رسيدگي است. 
پرونده هاي متعددي از قبل از انقالب تاكنون تش��كيل 
ش��ده كه هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است زيرا برخي 
به نفع تعاوني و برخي به نفع دولت نظر دارند و اميدواريم 
در دادگستري نسبت به اين پرونده ها به نتيجه برسند و 
تكليف دولت و اعضاي تعاوني ها مشخص شود. خداييان 
درباره اقدام برخي سازمان ها درباره زدن مهر محرمانه 
روي نامه هاي اداري كه لزومي ندارد و مانعي براي مبارزه 
با فساد است، گفت: اينكه زدن مهر محرمانه روي فيش 
حقوقي افراد موجب محرمانه شدن اينها مي شود يا نه 
بايد به قانون و آيين نامه موج��ود رجوع كرد، محرمانه 
كردن فيش حقوقي افراد مشمول اين تعريف نمي شود. 
در تعريف سند محرمانه آمده است كه افشاي سندي كه 
موجب اخالل در يك سازمان شود يا با مصالح داخلي آن 
سازمان مغاير باشد. افشاي فيش حقوقي شامل اين موارد 

نمي شود و اخيرا يك مورد در دادگاه تصميم گرفته شد كه 
مشمول محرمانه  بودن نيست. وي ادامه داد: اما سوال اين 
است كه؛ راه مبارزه با پرداخت هاي نجومي يا مغاير قانوني 
چيست؟ آيا انتش��ار فيش حقوقي است يا مورد ديگر؟ 
طبيعتاً اين راه مبارزه با حقوق نجومي نيست چون ممكن 
است حاوي اطالعاتي باشد كه آن شخص دوست ندارد در 
جامعه منتشر شود. راه مبارزه با اين تخلفات اجراي قانون 
است؛ همه دستگاه ها بايد تمام پرداختي را در يك فيش 
كنند و آن را ثبت سامانه »پاكنا« كنند. اگر همه دستگاه ها 
و مدي��ران محترم همه پرداخت ها را ثبت اين س��امانه 
كنند، اين س��امانه تحت نظارت دستگاه هاي نظارتي و 
مسووالن مربوطه است و اگر پرداخت مغاير قانون باشد 
با آن برخورد مي شود. س��خنگوي قوه قضاييه گفت: 
اخيراً برخي مسووالن اعالم كردند سازماني بيش از 
200 ميليون تومان به شخص پرداخت كرده است، 
بايد دقت كرد كه آيا مربوط به يك ماه اس��ت يا براي 
طلب كارمند در مدت زماني يك سال و دو سال است 
و به او پرداخت شده است، نبايد اين فيش را به پاي اين 
بگذاريم كه حقوق يك ماه كارمند است، شايد و ممكن 
است طلبي است كه شخص دارد. در قوه قضاييه هم 
يك مورد اتفاق افتاده بود كه براي حقوق يك سال او 
بود. تأكيد من اين است كه مسووالن محترم دقت و 
قانون را اجرا كنند كه مواج��ه با پرداخت هاي مغاير 
قانون نباشيم. درباره گزارش عليه »حسن روحاني« 

دادگاه ويژه روحانيت بايد اطالع رساني كند
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ديوان عالي كشور اعالم كرد: رأي پرونده اعاده دادرسي 
رييس و معاون اسبق بانك مركزي با موضوع اخالل در 
نظام ارزي در ديوان عالي كشور تجويز شد. به گزارش 
روابط عمومي ديوان عالي كشور، رأي اعاده دادرسي 
ولي اهلل س��يف و احمد عراقچي و س��اير متهمان اين 
پرونده كه در محاكم به عنوان مجريان سياست هاي 
كالن ارزي مجرم شناخته شده و عملكرد آنها اخالل 
در نظام اقتصادي و ارزي كشور بود، در شعبه اول ديوان 
عالي كشور تجويز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون 
آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ براي بررسي 
مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد. مركز رسانه 
قوه قضاييه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ اعالم كرده بود: راي 
پرونده سيف رييس وقت بانك مركزي، احمد عراقچي 
و س��االر آقاخاني در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش 
بازار ارز و فضاي اقتصادي كشور و همچنين برخي سوء 

مديريت ها صادر شد.
رأي اعاده دادرس��ي ولي اهلل سيف و احمد عراقچي و ساير 
متهم��ان اين پرونده ك��ه در محاكم به عن��وان مجريان 
سياس��ت هاي كالن ارزي مجرم شناخته شده و عملكرد 
آنها اخالل در نظام اقتصادي و ارزي كش��ور بود، در شعبه 
اول ديوان عالي كش��ور تجويز ش��د و پرون��ده طبق ماده 
۴۷۴ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ 
براي بررسي مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد. 
ديوان عالي كشور با نقض راي دادگاه متهمان ارزي اعالم 
كرد متهمان، مجريان سياست هاي كالن ارزي بوده اند، با 
اين وصف مجرمانه تلقي نمودن عملكرد آنان و انتس��اب 
بزه اخالل در نظام اقتصادي كشور توجيه قانوني نخواهد 
داشت. ش��عبه اول ديوان عالي كش��ور راي خود را درباره 
پرونده متهمان ارزي از جمله ولي اهلل سيف رييس كل اسبق 
بانك مركزي، سيد احمد عراقچي معاون اسبق ارزي بانك 
مركزي و فرشاد حيدري معاون سابق نظارتي بانك مركزي 
و ... را صادر كرد. طبق راي ديوان عالي كشور همه متهمان 
اين پرونده، مجريان سياست هاي كالن ارزي بوده اند و با 
اين وصف مجرمانه تلقي نمودن عملكرد آنان و انتس��اب 
بزه اخالل در نظام اقتصادي كشور توجيه قانوني نخواهد 
داشت. همچنين طبق اين راي پرونده براي بررسي مجدد 
به شعبه ديگري ارجاع مي شود. بنابراين راي دادگاه قبلي 
مبني بر مجرم بودن اين متهمان توسط ديوان عالي كشور 
نقض و پرونده مجددا رسيدگي مي شود. اين راي در شعبه 
اول ديوان عالي كشور به رياست سيداحمد مرتضوي مقدم 
و معاونت سيدابوالحسن هاشمي امامزاده صادر شده است.

    سابقه پرونده 
گفتني است؛ مركز رسانه قوه قضاييه در ۲۴ مهرماه امسال 
اطالعيه اي منتشر و اعالم كرد: رأي پرونده ولي اهلل سيف، 
رييس وقت بانك مركزي، احمد عراقچي و ساالر آقاخاني 
در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضاي اقتصادي 

كشور و همچنين برخي سوءمديريت ها صادر شد.
نخستين جلسه رس��يدگي به اتهامات اين متهمان ۱۳ 
مردادماه سال ۹8 در شعبه دوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي 
برگزار شد و پس از انجام رسيدگي ها و فرآيند هاي قضايي، 
دادگاه در خصوص متهمان پرونده اقدام به صدور رأي كرد.

در رأي اعالمي از س��وي س��خنگوي قوه قضاييه؛ متهم 
رديف  اول، ولي اهلل سيف، رييس وقت بانك مركزي متهم 
به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه سازي 
براي خريد و فروش غيرقانوني ارز به ميزان ۱5۹ ميليون و 
8۰۰ هزار دالر و ۲۰ ميليون و 5۰۰ هزار يورو و همچنين 
اهمال و سوءمديريت در دوران مسووليت خود، به تحمل 
۱۰ س��ال حبس تعزيري، متهم رديف  دوم، سيد احمد 
عراقچي، مع��اون وقت ارزي بانك مرك��زي نيز با همين 
اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزيري، متهم رديف 
 سوم، ساالر آقاخاني متهم به خريد و فروش غيرقانوني ارز 
و همچنين پرداخت رشوه به ميثم خدايي، كارمند نهاد 
رياست جمهوري وقت و سيد رس��ول سجاد، مدير وقت 
بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي، به تحمل ۱۳ سال 
حبس، ميثم خدايي به  اتهام دريافت رشوه و مشاركت در 
خريد و فروش غيرقانوني ارز به  تحمل پنج س��ال حبس 
تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت وجه مأخوذه 
و انفصال دايم از خدمات دولتي، سيد رسول سجاد، مدير 
وقت بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي به  اتهام مشاركت 
در خريد و فروش غيرقانوني ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت 
س��ال و هفت ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي 
معادل قيمت اق��الم دريافتي و انفص��ال دايم از خدمات 
دولتي، محكوم شده بودند. سخنگوي قوه قضاييه در زمان 
اعالم احكام صادره تأكيد كرده بود؛ احكام صادر شده براي 
اين محكومين قطعي و الزم االجرا است. 5 ارديبهشت اعالم 
شد كه صدور كيفرخواست »ولي اهلل سيف« به اتهام تضييع 
۳۰ميليارد دالر و ۶۰تن ذخيره طال در نتيجه ترك فعل ها از 
سوي ولي اهلل سيف، عالوه بر وقوع اخالل در نظام اقتصادي، 
۳۰ميليارد و ۲۰۰ميليون دالر منابع ارزي و ۶۰تن ذخاير 
طال تضييع شده است. علي القاصي مهر دادستان عمومي 
و انقالب تهران در نشست شوراي عالي قضايي كه دوشنبه 
گذش��ته با حضور آيت اهلل رييس��ي، رييس قوه قضاييه و 
مسووالن ارشد دستگاه قضايي برگزار شد، از ارسال پرونده 
ولي اهلل سيف، رييس كل سابق بانك مركزي )۹۲ تا ۹۷( 
به دادگاه ويژه رسيدگي به اخالل در نظام اقتصادي خبر 
داد. به گفته دادستان تهران در نتيجه نقض مقررات و ترك 
فعل ها از سوي رييس كل س��ابق بانك مركزي، عالوه بر 
وقوع اخالل در نظام اقتصادي، ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون 
دالر منابع ارزي و ۶۰ تن ذخاير طال تضييع ش��ده است. 
القاصي مهر در اين نشست به ارايه گزارشي درباره آخرين 
وضعيت پرونده مداخالت ارزي مسووالن ارشد دولتي در 
فاصله زماني سال ۹5 تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سال هاي 
۹5 تا ۹۷ نه تنها قوانين مرتبط با نظام ارزي كشور نقض شده 

است، بلكه تكاليف قانوني داير بر لزوم تصويب مداخله ارزي 
و فروش سكه هاي طال در شوراي پول و اعتبار براي پرداخت 
منابع ارزي به نيازمندان واقعي و جلوگيري از تشكيل بازار 
واسطه گري و داللي نسبت به اين منابع نيز رعايت نشد. 
دادس��تان تهران گفت: يكي از پرونده هاي مهمي كه در 
دادسراي تهران رسيدگي شد و پرونده را با كيفرخواست به 
دادگاه ارسال كرديم، پرونده مربوط به مداخله ارزي است. 
وي تأكيد كرد: يكي از اقداماتي كه در قالب نظرات قضايي 
از حيث عملكرد دستگاه ها و مديران و در واقع روي ساختار 
تشكيالت بس��يار حائز اهميت است، ورود قوه قضاييه به 
اين پرونده و تحت تعقيب قرار دادن كساني است كه از ِقبل 
مسووليت هايي كه دارند مواظبت نداشتند و در نتيجه فعل 
و ترك فعل آنها خس��ارتي به دولت و بيت المال وارد شده 
است و در نتيجه تضييع اموال دولت صورت گرفته است و 
بايد پاسخگو باشند. القاصي ادامه داد: در اين مدت بالغ بر 
۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر و ۷ ميليون و ۶۱۲ هزار 
و ۴۰۳ عدد سكه بهار آزادي كه شامل حدود ۶۰ تن از 
ذخاير طال مي شود تضييع شده و براي آن كيفرخواست 
صادر و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هاي ويژه اخالل 

در نظام اقتصادي ارسال شده است. 
 

    سوءمديريت سيف و عراقچي 
چگونه منجر به اخالل در بازار ارز شد

از اواسط سال ۹۶ كه نشانه هاي نوسانات بازار ارز مشخص 
مي  شود، احمد عراقچي، معاون ارزي وقت بانك مركزي 
كه تازه به اين سمت منصوب شده بوده با هماهنگي رييس 
بانك مركزي تصميم مي گيرند براي مديريت بازار آشفته 
ارز به ج��اي اقدامات تخصصي و علمي، مقاديري ارز را به 
صورت محرمانه و غير رس��مي به بازار قاچاق وارد كنند تا 
بتواند قيمت ها را كنترل نمايند. در اين مقطع ميثم خدايي 
مشاور دفتر رييس جمهور وقت، فردي به نام ساالر آقاخاني 
را كه يك جوان متولد ۷۰ و بي تجربه در اين زمينه است به 
عراقچي معرفي مي كند، تا مسووليت فروش ارز در بازار غير 
رسمي را به صورت محرمانه بر عهده بگيرد. بعدها معلوم 
مي شود خدايي براي انجام اين كار رشوه اي كالن از آقاخاني 
گرفته بوده است آقاخاني بدين ترتيب وارد همكاري با بانك 
مركزي شده و اصطالحا مشغول انجام معامالت فردايي در 
بازار غير رسمي ارز مي شود كه توسط خود بانك مركزي 
در آن مقطع غيرقانوني اعالم شده بود. آقاخاني در ابتدا 
ب��راي ورود به اين كار، ۲۰ ميليون درهم در حس��اب 
بانك مركزي به عنوان سپرده و تضمين قرار مي دهد 
كه بعد از ۲ هفته اين سپرده هم با دستور عراقچي به 
او بازگردانده مي ش��ود! بدين ترتيب در فرآيندي غير 
شفاف و غيرقانوني كه البته با اطالع سيف رييس كل 
بانك مركزي بوده، در هر مرحله بين 5 تا 8 ميليون دالر 
از منابع ارزشمند ارزي كشور، به آقاخاني داده مي شده 

و اين روند مجموعا تا ۲8 مرحله ادامه پيدا مي كند.

    پيامدهاي تصميم غلط بانك مركزي  
تصميم غلط بانك مركزي نه تنها به كنترل قيمت ارز 
هيچ كمكي نمي كند بلكه باعث قاچاق بي رويه ارز به 
خارج از ايران و هدر رفتن ح��دود ۱۶۰ ميليون دالر و 
۲۰ ميليون يورو از منابع ارزي كشور مي شود آقاخاني 
نه تنه��ا در يك اقدام كامال انحصار طلبانه و غيرقانوني 
ارز دريافتي از بان��ك مركزي را به جاي توزيع در ميان 
حدود ۶۰۰ صرافي رسمي در كشور تنها به ۱5 صرافي 
مي داده اس��ت، بلكه بخش قابل توجهي از آن را نيز به 
جي��ب دالالن و قاچاقچيان مي ريخت��ه و در اين بين 
مصرف كننده واقعي بازار ارز هيچ بهره اي از اين سرمايه 
كشور نمي برده است بانك مركزي نيز علي رغم اطالع 
از نحوه توزيع ارز توسط آقاخاني، هيچ اقدامي صورت 
ن��داده و در واقع در برابر اين تخلفات چش��م پوش��ي 
مي كرده اس��ت. آقا خاني در ۲8 مرحل��ه ارز را از بانك 
مركزي دريافت مي كند كه فق��ط در ۶ مرحله عوامل 
نظارتي حضور داش��تند و در ساير مراحل تقريبا هيچ 
نظارتي بر اقدامات او انجام نمي ش��ده و تمام فرآيند از 
قيمت گذاري، تحويل، فروش و تسويه ارز دولتي با بانك 
مركزي بر عهده خودش بوده است كه اين جزو خطاهاي 
مهم سيف و س��اير مديران وقت بانك مركزي در اين 
پرونده است. نكته عجيب ديگر اين كه، بعد از دستگيري 

آقاخاني، بانك مركزي به مراجع قضايي نامه رس��مي 
مي زند و خواهان آزادي او مي شود. در آن نامه به مراجع 
قضايي اطالعات غلط داده مي شود و بانك مركزي تالش 
مي كند مس��ير پرونده را تغيير دهد كه تنظيم كننده 
آن نامه جزو محكومين همين پرونده است. در نهايت 
۱۳ مردادماه س��ال ۹8 بود كه نخستين جلسه دادگاه 
رس��يدگي به پرونده اخاللگران ارزي مرتبط با حوزه 
بانك مركزي در شعبه دوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي 
برگزار ش��د. پس از انجام رس��يدگي ها و فرآيندهاي 
قضايي، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق الذكر 
اقدام به صدور راي ك��رد. رييس وقت بانك مركزي به 
تحمل ۱۰ س��ال، احمد عراقچي به 8 سال و ساالر آقا 
خاني به ۱۳ سال حبس محكوم شدند. ذبيح اهلل خداييان 
سخنگوي قوه قضاييه امروز )بيست و چهارم مهرماه( 
احكام صادره را به شرح زير اعالم كرد:  متهم رديف اول، 
ولي اهلل سيف رييس وقت بانك مركزي متهم به برهم 
زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه سازي براي 
خريد و ف��روش غيرقانوني ارز به ميزان ۱5۹ ميليون و 
8۰۰ هزار دالر و ۲۰ ميليون و 5۰۰ هزار يورو و همچنين 
اهمال و س��وء مديريت در دوران مس��ووليت خود، به 
تحمل ۱۰ س��ال حبس تعزيري محكوم ش��ده است. 
متهم رديف دوم، س��يد احمد عراقچ��ي، معاون وقت 

ارزي بانك مركزي نيز با همين اتهامات به  تحمل هشت 
سال حبس تعزيري محكوم گرديده متهم رديف سوم، 
ساالر آقاخاني متهم به خريد و فروش غيرقانوني ارز و 
همچنين پرداخت رشوه به ميثم خدايي، كارمند نهاد 
رياست جمهوري وقت و سيد رسول سجاد مدير وقت 
بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي، به تحمل ۱۳ سال 
حبس محكوم شده. ميثم خدايي از ديگر متهمان اين 
پرونده نيز به اتهام دريافت رشوه و مشاركت در خريد و 
فروش غيرقانوني ارز به تحمل پنج سال حبس تعزيري 
و پرداخت جزاي نقدي مع��ادل قيمت وجه ماخوذه و 
انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم گرديد. سيد رسول 
سجاد، مدير وقت بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي نيز 
يكي از متهمان ديگر اين پرونده است كه به اتهام مشاركت 
در خريد و فروش غيرقانوني ارز و اخذ رشوه به تحمِل هفت 
س��ال و هفت ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي 
معادل قيمت اقالم دريافتي و انفصال دايم از خدمات دولتي 
محكوم شده است. اين پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته 
كه در ميان آنها برخي ديگ��ر از مديران بانك مركزي نيز 
وجود دارند كه به حبس محكوم شده اند، ضمن آنكه برخي 
از اين متهم��ان، پرونده هاي ديگري هم دارند كه در حال 
رسيدگي در مراجع قضايي است شايان ذكر است احكام 

صادر شده براي اين محكومين قطعي و الزم االجرا است.

ديوان عالي كشور اعالم كرد:

دالر و سكه در كانال جديد 

اعاده دادرسي؛ پرونده سيف و عراقچي

پرونده هاي 10 ميليارد دالري تخلف ارز 4200 توماني
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

نرخ دالر در بازار آزاد در آخرين روز سه شنبه، ۳۰ آذرماه به 
كانال ۳۰ هزار تومان وارد شده و با قيمت ۳۰۱۴۰ تومان 
به فروش رسيد و درهم با قيمت 8۲5۰ تومان معامله شد. 
قيمت سكه طرح جديد نيز به ۱۳ ميليون و ۷۰ هزار تومان 
رس��يد.  دبير اتحاديه طال و جواهر گف��ت: با توجه به افت 
قيمت ارز، شاهد كاهش قيمت سكه و طال در بازار هستيم.

نادر بذرافشان با بيان اينكه اونس جهاني با ۷ دالر كاهش 
۱۷۹۱ دالر قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون قيمت 
س��كه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۹8۰ هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم ۱۲ ميليون و ۶۲۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ 
ميليون و ۷8۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۷8۰ هزار 
تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش 
مي رسد. هر مثقال طال 5 ميليون و 58۰ هزار تومان و هر 
گرم طالي ۱8 عيار يك ميليون و ۲8۳ هزار تومان فروخته 
مي شود.  در صرافي هاي بانكي نيزدالر بدون تغيير قيمت 
نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان معامله 
شد. قيمت فروش يورو با ۱۰۱ تومان كاهش قيمت نسبت 
به روز گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۷۰۷ تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر ۲۶ هزار و 858 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ 
هزار و ۹۹ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۷۴۱ و نرخ فروش آن ۲۶ هزار 
و ۹8۴ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در 
اين بازار ۳۰ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و 
۴۷۷ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۷۱۱ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲۴ هزار و 5۳۴ تومان معامله شد. قيمت دالر 
از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و در اين محدوده 
نوسان داشت و در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود. 
در ماه هاي گذشته نيز دالر گاهي در كانال ۲۶ هزار تومان 
رشد داشته و وارد محدوده قيمتي ۲۷ هزار تومان شده، اما 
دوباره عقبگرد داشته است. از هفته گذشته نيز نرخ دالر در 

ميانه كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. 
قيمت سكه )سه شنبه، ۳۰ آذرماه( در بازار تهران با ۳۰ 
هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به ۱۳ ميليون 
و 5۰ هزار تومان رسيد.س��كه تمام به��ار آزادي طرح 
قديم با قيمت ۱۲ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 8۰۰ هزار تومان و سكه يك 
گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك 
ميليون و ۲۹۲ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد. همچنين قيمت 

اونس جهاني طال با يك دالر كاهش قيمت نسبت به روز 
گذشته با نرخ يك هزار و ۷۹8 دالر و ۱۶ سنت معامله شد. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي بيش از يك هفته است كه در ميانه كانال ۲۷ هزار 
تومان ثابت بوده است. اين عامل موجب شده كه قيمت 
انواع سكه و طال در روزهاي گذشته افزايش جزئي داشته 

باشد و در بسياري از روزها هم كاهشي بوده است.

    پرونده هاي 10 ميليارد دالري 
ارز 4200 توماني 

ذبيح اهلل خداييان سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت بدوي 
برخي مسووالن دولتي به دليل نوسان و سقوط بورس خبر 
داد و درباره پرونده هاي تخلفات ارز ۴۲۰۰توماني گفت: 
در رابطه با ارزهاي ۴۲۰۰ پرونده هايي تشكيل و با برخي 
از متهمان و مجرمان برخورد شد. پرونده هاي ارز ۴۲۰۰ 
سه دسته هس��تند؛ دس��ته اي كه ارز را دريافت كردند و 
كاال را وارد كشور نكردند يا كاالي موردنياز وارد نشده بود 
كه بيش از ۱۲5۰ پرونده فقط در تهران تشكيل شد كه 
بيش از ۶۰۰ پرونده با كيفرخواست به دادسرا ارسال شد 
و حدود 55۰ نفر محكوم شدند، مبلغ اين پرونده ها حدود 
۱۰ ميليارد دالر بود. برخي از اين افراد با ايجاد شركت هاي 
صوري و كارت بازرگاني ديگران اين ارزها را گرفته بودند 
كه تعداد زيادي از اين پرونده ها منجر به صدور حكم شدند 
مانند پرونده اسدبيگي كه منجر به صدور حكم شد.گروه 
ديگر كساني هستند كه اين ارزها را دريافت كردند اما ارز 

حاصل از آن را وارد چرخه كشور نكردند.

      افزايش بي ضابطه قيمت دالر شكست خورد
بررسي شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه نوسانات 
نرخ ارز در هفته هاي گذشته متأثر از عوامل غيربنيادي و 

ايجاد جو رواني كاذب توسط دالالن بوده است.
نشانه هاي متعدد حاكي از آن است كه تأمين منابع ارزي 
كش��ور در مقايسه با سال گذشته وضعيت بهتري داشته 
اس��ت و از همين رو نمي توان نوسانات قيمت دالر در بازار 

آزاد را به كمبود منابع ارزي داخلي مرتبط كرد.
با وجود انتش��ار اخب��ار منفي در مورد مذاكرات توس��ط 
رسانه ها ي بيگانه، در روزهاي گذشته با جهش يا افزايش 
غيرعادي ن��رخ ارز مواجه نبودي��م و به خالف پيش بيني 
دالالن مبن��ي ب��ر عب��ور ن��رخ دالر  از ۳5 هزارتومان در 

كوتاه مدت، روند صعودي نرخ دالر متوقف شده است.
بررسي عوامل بنيادي و شاخص هاي اقتصادي، حاكي از 
آن است كه نوسانات نرخ ارز در هفته هاي گذشته متأثر از 

عوامل غيربنيادي و ايجاد جو رواني كاذب در بازار آزاد بوده 
اس��ت. مي توان گفت كه »افزايش ميزان صادرات نفتي و 
غيرنفتي«، »افزايش بازگش��ت ارز حاصل از صادرات« و 
»ثبات قيمت اجناس دالري به دليل تثبيت نرخ سامانه 
نيما« از جمله مهم ترين عوامل بهبود شرايط ارزي كشور 
نس��بت به سال هاي گذشته اس��ت. آمار صادرات نفتي و 
غيرنفتي نش��ان از بهبود وضعيت ذخاير ارزي نسبت به 
س��ال ۱۳۹۹ مي دهد. طبق آمارهاي گمرك جمهوري 
اسالمي ايران، آمار هشت ماهه تجارت خارجي سال ۱۴۰۰ 
در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته، حاكي از رشد 
۴۳درصدي در وزن و ۴۰درصدي در ارزش دالري كاالهاي 
صادراتي بوده است. همچنين اخبار رسانه هاي خارجي 
حاكي از آن است كه وضعيت صادرات نفت نسبت به سال 
گذشته اميدواركننده تر بوده است. رويترز به نقل از برخي 
تاجران و شركت  رديابي كشتي ها گزارش داد كه واردات 
نفت چين از ايران به طور متوسط در ۳ ماه گذشته بيش از 
نيم ميليون بشكه در روز بوده است، همچنين تخفيف هاي 
نفتي ايران و نيز سهميه هاي جديد اعالمي از سوي دولت 
چين، تقاضا از س��وي پااليشگاه هاي مستقل چين براي 
نفت اي��ران را افزايش داده اس��ت. ميزان تعه��دات ارزي 
صادركنندگان از سال  ۹۷ تا ۲۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰ معادل 
۹۱ ميليارد يورو بوده است. طبق آمار، با وجود گذشت كمتر 
از ۹  ماه از س��ال جاري، نسبت تعهدات ارزي سال ۱۴۰۰ 
نسبت به كل مجموع تعهدات ارزي صادراتي مذكور، حدود 
۲۶  درصد بوده است، يعني با وجود باقي ماندن سه ماه تا 
پايان سال، يك چهارم كل تعهدات چهار سال گذشته در 
سال جاري رقم خورده است. به گفته صالح آبادي رييس كل 
بانك مركزي، در سال جاري بازگشت ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي در س��امانه نيما معادل ۲۲.۴ ميليارد دالر بوده 
است، كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
۴5 درصد افزايش داشته است، همچنين در سال جاري 
عرضه ارز در سامانه نيما توسط صادركنندگان معادل ۲۰ 
ميليارد دالر بوده است كه اين رقم نيز در مقايسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزايش داشته است.
به گفته تحليلگران، در صورت ادامه يافتن روند رو به رشد 
صادرات در س��ال جاري، ميزان ايفاي تعهدات ارزي سال 
۱۴۰۰ به بيش از ۳۲ ميليارد يورو خواهد رسيد كه بيانگر 

رشد ۴۶ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
حجم فروش ارز توسط صادركنندگان، در سامانه نيما 
طي هشت ماه ابتدايي س��ال قبل ۱۰ ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون دالر بوده اس��ت، اما اين ميزان در سال ۱۴۰۰، 
به بيش از ۱8 ميليارد دالر رسيده است. در همين رابطه 
علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي گفته بود كه از 

ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون در مجموع ۳۶ ميليارد دالر 
ارز براي واردات كاال در سامانه نيما و بخشي در شبكه 
بانكي تأمين شده كه نس��بت به سال گذشته افزايش 
داشته است. همين قضيه باعث شد در ماه هاي اخير، 
به خالف رش��د قيمت ارز از محدوده ۲5 هزار تومان تا 
محدوده  ۳۰ هزار توماني، قيمت موبايل و برخي ديگر از 
تجهيزات مهم وارداتي نوسان چشم گيري را تجربه نكند؛ 
در واقع با توجه به رشد ۲۰درصدي نرخ ارز، شاهد چنين 
افزايش قيمتي در بازار موبايل نبوده ايم. اما اين درحالي 
است كه در سال هاي گذشته و تا قبل از راه اندازي سامانه 
نيما در سال ۹۷، همواره به دنبال رشد قيمت ارز در بازار 
آزاد، قيمت كاالهاي وارداتي به خصوص تلفن هاي همراه 
و قطعات رايانه اي رشد چشمگيري را تجربه مي كردند.

    ضربه وزارت اطالعات 
به اخاللگران بازار ارز

همچنين، مديركل مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز معاونت 
اقتصادي وزارت اطالعات هفته قب��ل اعالم كرد كه با 
اشراف اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان )عّجل اهلل تعالي 
فرجه  الشريف( و با همكاري بانك مركزي، حساب هاي 
بانكي بيش از ۷۰۰ نفر از فعاالن غيرمجاز ارزي در سطح 
كشور شناسايي و مسدود شده است؛ به گفته وي، گردش 
برخي از حساب هاي مسدودشده در ۹ماهه سال جاري 
بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد تومان بوده است. برخورد هدفمند 
با اخاللگران و دالالن بازار ارز يكي ديگر از داليل عدم بروز 
تنش در بازار ارز به نظر مي رس��د. تشديد برخوردهاي 
انتظامي با نوسانگيران ارزي و مسدود شدن كانال هاي 
سيگنال دهي به نوبه خود توانست در بسته شدن دست 

سوداگران بازار فردايي نقش بسزايي ايفا كند.

    كار طالهاي سرگردان به دادستاني كشيد
با طوالني شدن فرآيند تعيين تكليف پنج قطعه شمش 
طاليي كه در گمرك دپو شده بود، اخيرا گمرك ايران در 
مكاتبه اي با معاون دادستان كل كشور خواستار تعيين 
تكليف شده و پيشنهاد داده تا با ثبت سفارش موردي 
ترخيص شود. به گزارش ايسنا، ماجرا از زماني شروع شد 
كه يك ايراني ساكن هلند، تصميم به بازگشت به كشور 
مي گيرد و دارايي خود را به طال تبديل كرده و در قالب 
پنج قطعه شمش با خود مي آورد، ولي در گذر از گمرك با 
مانع مواجه مي شود؛ آوردن شمش توسط صاحب كاال به 
استناد مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي در سال ۱۳۹۷ 
انجام ش��ده كه طبق آن واردات ارز به صورت اسكناس 
به داخل كش��ور بدون محدودي��ت و مطابق با ضوابط 

و مقررات بانك مركزي و مقررات مبارزه با پولش��ويي 
توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي مجاز است. با اين 
حال صاحب كاال در هنگام ورود و بعد از اظهار شمش ها، 
به دليل تش��خيص تجاري بودن آن از سمت گمرك 
امكان ترخيص پيدا نمي كند و تحويل انبار گمرك امام 
خميني)ره( مي شود،  ولي ماجرا اينجا تمام نشده و اكنون 

بعد از ۴5 روز هنوز تعيين تكليف نشده است.
در اين بين، مكاتبات زيادي بين دستگاه هاي مربوطه انجام 
شد، اول گمرك در مورد فرآيند ترخيص از وزارت صمت 
استعالم مي گيرد كه اين وزارتخانه بر داشتن كارت بازرگاني 
و انجام ثبت سفارش تاكيد مي كند و در ادامه از بانك مركزي 
در مورد جريان ورود اين اقالم استعالم مي گيرد و بانك با 
اش��اره به نبود محدوديت ورود قطعي فلز گرانبها آن را با 
رعايت ضوابط بالمانع اعالم و اش��اره مي كند كه نداشتن 
كارت بازرگاني موضوعي نيست كه قابل بررسي در بانك 
مركزي باش��د، با اين حال باز هم وزارت صمت بر داشتن 

كارت بارزگاني و ثبت سفارش تاكيد مي كند.
در جريان اين بالتكليفي، اخيرا ارونقي- معاون فني گمرك 
ايران- كه به تازگي از س��مت خود اس��تعفا داده است، در 
مكاتبه اي با عمراني - معاون قضايي دادستان كل كشور 
- گزارش��ي در اين رابطه ارايه كرده و خواستار رسيدگي 
موضوع شده است. در اين گزارش با اشاره به پروسه طوالني 
تصميم گيري براي تعيين تكليف محموله طال و مكاتبات 
متعدد و البته بي نتيجه انجام شده بين دستگاه هاي مربوطه 
اعالم شده است كه »وزارت صمت تاكيد دارد براي واردات 
اين كاال به صورت تجاري نياز به اخ��ذ و ارايه مجوز ثبت 
سفارش است كه منوط به داشتن كارت بازرگاني است و 
درخواست كننده كارت بازرگاني بايد حداقل ۱۳ شرط را 
داشته باشد، در حالي كه امكان اخذ كارت بازرگاني براي 
صاحب طال وجود ندارد. اين در حالي است كه صاحب كاال 
در يك بروكراسي اداري درگير شده و امكان ترخيص را از 
دست داده اس��ت؛ به نحوي كه از تاريخ صدور قبض انبار 
تاكنون بيش از ۳5۰ ميليون تومان هزينه انبارداري كاال 
محاسبه و اعالم شده و اگر اينگونه پيش برود، صاحب كاال 
بايد ارزش ريالي يك يا دو شمش را براي انبارداري در نظر 
بگيرد.« در ادامه، معاون فني گمرك به معاون قضايي 
دادستان پيشنهاد كرده است كه صاحب كاال بدون اخذ 
و ارايه كارت بازرگاني و ثبت سفارش به صورت موردي 
نسبت به اظهار كاال به گمرك و پرداخت حقوق ورودي 
و ترخيص كاال با رعايت س��اير مقررات اقدام كند يا به 
وزارت صمت اعالم ش��ود بدون در نظر گرفتن ضوابط 
مربوطه نسبت به صدور يك فقره ثبت سفارش موردي 

براي اظهار و ترخيص كاال اقدام كند.

    منشأ ارز خارجي است
در اين مكاتبه اش��اره شده است ارزي كه بابت اين پنج 
قطعه شمش طال توس��ط صاحب كاال پرداخت شده، 
منش��أ خارج��ي دارد و داخلي نيس��ت، بنابراين براي 
ترخيص نياز به كد رهگي��ري عامل نبوده و در غير اين 
ص��ورت بانك مركزي نس��بت به بررس��ي و صدور كد 
رهگيري بانك اقدام كند. همچنين با توجه به افزايش 
تند هزينه انبارداري كاال، از معاون دادس��تان خواسته 
شده كه مجوز قانوني الزم از جمله استاندارد براي كاالي 
اظهاري اخذ و ارايه شود و از سويي ديگر با توجه به هزينه 
انبارداري تعلق گرفته به صاح��ب كاال تخفيف الزم از 
سوي مرجع تحويل گيرنده اقدام شود. اين جريان جداي 
از آنكه بار ديگر نشان دهنده فرآيند طوالني و اغلب عدم 
هماهنگي بين دستگاه هاي مربوطه در امر تجارت است، 
نشان از آن دارد كه حتي اگر مصوبه اي صادر مي شود كه 
ذاتا مي تواند به نفع مردم و البته كشور باشد، در جريان 
بروكراس��ي هاي اداري و عدم توافق بين سازمان هاي 
صادركننده مجوز يا مج��ري تغيير جهت مي دهد، به 
هر حال اگر مصوبه اي ب��راي واردات نامحدود طال و ارز 
صادر ش��ده تا بتواند كمكي براي ورود منابع و افزايش 
ذخائر باشد چه اتفاقي مي افتد كه اين طور صاحب كاال 
درگير جريان اداري و سرگردان بين دستگاه ها شده و 
بايد هزينه كالني بپردازد، آيا جوانب موضوع پيش بيني 
نشده است. آيا مشخص نيست كه اگر كسي خواست 
اموالش را در قالب طال به كشورش برگرداند و شرايط 
دريافت كارت بازرگاني را نداشت، تكليفش چيست 
و آيا واردات محدود طال فقط خاص تجار و دارندگان 
كارت بازرگاني بوده اس��ت، آنهم وقتي بانك مركزي 

چنين شرطي تعيين نكرده است؟
اين فضا و اين بروكراسي در فرآيند تجارت خود عاملي 
براي سوءاستفاده دالالن و واسطه هايي است كه امكاناتي 
دارند كه صاحب كاال ندارد،  نمونه آن همين محموله پنج 
كيلويي طال است كه صاحب كاال وقتي نتوانسته خودش 
آن را وارد كند مواجه شده با پيشنهاد دالالني كه شرايط 
ترخيص دارند ولي حداقل ۱۰ تا ۱5 درصد ارزش كاال و 
به اذعان صاحب كاال تا دو ميليارد تومان از او مي خواهند 
تا اموالش را كه به كش��ور آورده، برايش وارد كنند آنهم 
تضمين مش��خصي نيس��ت كه كاال بعد از واگذاري به 
واسطه به دستش برسد. اين در حالي است كه بارها از 
سوي تجار و حتي مسووالن مربوطه، جريان معيوب 
تجارت خارجي در بخش هاي مختلف مورد تاكيد قرار 
گرفته ولي هيچگاه اقدام جدي جهت برطرف كردن 

موانع و چالش هاي آن صورت نگرفته است.
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تعادل|
بازارسرمايه روزهاي منفي را پست سر مي گذارد و قيمت 
سهم ها در بازار روند نزولي به خود گرفته است. اين روزها 
همزماني چالش هاي متعدد و همچنين ابهامات پر تعداد 
موجب س��ردرگمي اهالي بازارشده است. افزايش قيمت 
محص��والت خودرويي كه ي��ك ماهي خودروس��ازان و 
سهامداران اين گروه را در انتظار نگه داشته بود، از آنجا كه 
دردي از اين صنعت دوا نمي كرد، مورد توجه قرار نگرفت و 
برعكس نااميدي سهامداران از لغو قيمت گذاري دستوري 
در اين صنعت به شديدترين افت شاخص صنعت خودرو در 
سال جاري انجاميد. در اين ميان درك غيردقيق سهامداران 
از مفاد اليحه بودجه۱۴۰۱ نيز از ديگر عواملي بود بازار را 

بيش از پيش تحت فشار قرار داد.
به هرحال اخبار منفي تاثير بسزايي در روند معامالت دارد و 
نمي توان اين اخبار را ناديده گرفت. از سوي ديگر اخبار مثبت 
تاثير ناچيزي روي معامالت دارد و اغلب سرمايه گذاران و 

فعالين بازار روي اين موضوع حساب نمي كنند.
رضا جعفري، كارشناس بازارسرمايه درخصوص وضعيت 
بازارسرمايه نوشت: يكي از داليل منفي شدن بازار حواشي 
ايجاد شده براي گروه هاي خودرويي بوده و است. از ديگر 
موارد مي توان به بررسي اليحه بودجه سال آينده در مجلس 
اش��اره كرد. همان گونه كه پيش بيني كرده بوديم بودجه 
۱۴۰۱ براساس سياست هاي انقباضي تنظيم شده است 
به صورتي كه دولت سعي كرده هرينه هاي جاري را تا حد 
ممكن كاهش دهد و هزينه ها را به سال هاي بعد موكول 
كند. از جمله افزايش محدود حقوق كارمندان و همچنين 
تاخير دو سال در سنوات بازنشستگي كه مي تواند بار مالي 
پرداخت پاداش پايان خدمت را حداقل براي س��ال بعد از 
دوش دولت بردارد. بايد ديد در مرحله بررس��ي و تصويب 
نهايتا پس از چكش كاري نمايندگان بودجه نهايي چگونه 
خواهد بود. س��اير رويدادهاي مهم روزه��اي اخير ادامه 
مذاكرات احياي برجام بود كه به گفته تيم مذاكره كننده 
اين رفت و آمدها پيشرفت هايي داشته است. بر اين اساس 
قيمت دالر هفته قبل اندكي كاهش داشت. در همين راستا 
براي قيمت دالر در كوتاه مدت همچنان نوسان در محدوده 
۲۷ تا ۳۲هزار تومان را انتظار داريم. وي در پايان تاكيد كرد: 
شاخص بورس هفته گذشته با افتي كه داشت وارد كانال 
يك ميليون و دويست هزار واحد شد اما روزگذشته باز هم 
كانال يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد را از آن خود كرد، اما 
معلوم نيست اين روند تا چه زماني پايدار بماند. در واقع 
ارزش دالري شاخص كل بورس اوراق بهادار اكنون به 
كمترين ميزان طي بيست ماه گذشته رسيده است. از 
نظر تكنيكال محدوده يك ميليون و۲۸۰هزار واحدي 
براي شاخص مهم است، چراكه چندين حمايت در اين 
منطقه قرار گرفته اند كه مي توان به حمايت هاي خط 
روند نزولي روي نمودار و انديكاتور آر اس اي و نيز حمايت 
۶۱/۸ فيبوناچي اشاره كرد. هر چند پيش بيني بازار در 
هفته پيش رو با توجه به تعدد متغيرها سخت است اما 

انتظار داريم بازار بهتري از هفته گذشته داشته باشيم.

     نقدينگي بورس كاهشي شد
اما موضوع مهم ديگر كاهش نقدينگي در بورس اس��ت. 
مشكل عرضه اوراق دولتي در بورس همچنان ادامه دارد. 
از سويي آمارهاي فرابورس حاكي از فروش ۱۷ هزار ميليارد 
توماني اوراق تازه منتشرشده دولتي طي نيمه دوم سال 
جاري است و از سوي ديگر تابلوي معامالت در برخي روزها 
نشان مي دهد، اوراق دولتي در معامالت ثانويه با حجم باال 
و مبالغ هزاران ميليارد توماني در حال داد و س��تد است. 
دولت سيزدهم همچنين از ابتداي آغاز به كار خود بيش 
از ۴۱ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر و عرضه كرده.  روند 
عرضه اوراق به ويژه از شهريورماه بدين سو، اعتراض اهالي 
بازار سرمايه را به دنبال داشته است. با اين حال اما وزارت 
اقتصاد منكر هرگونه فشار عرضه اوراق به بازار سهام است. به 
نظر مي رسد دولتي ها با خلط مبحث، تالش كرده اند توجه 
ناظران بازار س��رمايه را بيشتر به سمت اوراق تازه منتشر 
شده و دست اول جلب كنند. بر همين اساس تريبون هاي 
وزارت اقتصاد، فروش ثانويه اوراق را از آمارها خارج و فشار 
اين نوع از عرضه ها بر بازار سرمايه را انكار مي كنند.  اين در 
حالي است كه آمار فرابورس گوياي تمامي واقعيت هاست. 
اعتراض اهالي بازار سرمايه نسبت به عرضه فزاينده اوراق 
قرضه دولتي از زماني باال گرفته است كه اغلب حقوقي هاي 
بازار به طور دستوري مكلف به خريد اوراق در راستاي تامين 
مالي دولت براي تسويه اوراق سررسيدشده يا هزينه هاي 
جاري ش��ده اند. اين روند در كنار افزاي��ش نرخ بازدهي 
تضميني در سررسيدهاي مختلف، موجي از نقدينگي را 
از بازار سهام به سمت بازار بدهي كشانده است. به نحوي 

كه در برخي هفته هاي حراج اوراق تازه منتشر شده دولت 
يا معامالت ثانويه اوراق، رد پاي كدهاي حقيقي هم ديده 
مي شود. اين روند زنگ خطر كمبود نقدينگي در بورس را 
به صدا درآورده است. بررسي آمارهاي نيمه دوم سال نشان 
مي دهد دولت تاكنون طي پنج حراج اوراق مالي اسالمي 
دولتي تقريبا ۱۷ هزار ميليارد تومان اوراق فروخته است. 
در نوزدهمين حراج سال جاري، سه بانك  به ميزان ۹۲۰ 
ميليارد تومان و خريداران حقيقي و حقوقي بازار سرمايه 
معادل ۶۶۱۰ ميليارد تومان اوراق خريدند كه در مجموع 
در اين حراج ۷۵۳۰ ميليارد تومان اوراق دولت فروخته شد. 
همچنين در حراج بيستم اوراق مالي اسالمي دولتي نيز 
يك بانك معادل ۳۲۰ ميليارد تومان و خريداران حقيقي 
و حقوقي بازار س��رمايه به ميزان ۹۰ ميليارد تومان اوراق 
خريدند كه در اين حراج ۴۱۰ ميليارد تومان اوراق دولت 
خريداري شد. همچنين بانك ها در حراج بيست و يكم و 
بيست و دوم هيچ اوراقي نخريده اند و خريداران بازار سرمايه 
در حراج بيست و يكم معادل ۷۵۸ ميليارد تومان و در حراج 
بيس��ت ودوم به ميزان ۶۰۰ ميليارد تومان اوراق دولت را 
خريدند. آمارها نشان مي دهند در حراج بيست و سوم نيز، 
بانك ها و خريداران بازار سرمايه به ترتيب ۱۹۶۰ و ۵۱۵۰ 
ميليارد تومان اوراق خريدند كه در مجموع طي برگزاري 
اين حراج معادل ۷۱۱۰ ميليارد تومان اوراق دولت فروخته 
ش��د. بنابراين، دولت با برگزاري پنج ح��راج اوراق مالي 
اسالمي دولتي در نيمه دوم سال جاري معادل ۱۶ هزار و 
۴۰۸ ميليارد تومان اوراق فروخته است كه بيشتر خريداران 
اين اوراق خريداران حقيقي و حقوقي بازار سرمايه هستند.  

البته نبايد فراموش كرد كه اين تنها يك بخش از ماجراست. 
اگر چه دولت عنوان مي كن��د طي مهرماه عرضه اوراق را 
متوقف كرده و در دو ماهه آبان و آذر نيز تنها ۱۶ هزار و ۴۰۸ 
ميليارد تومان اوراق فروخته است اما ناظران بازار سرمايه 
تاكيد دارند كه دولت، پيش از اين بار خود را از طريق عرضه 
بيش از ۱۶ هزار ميليارد توماني اوراق تازه منتشرشده تنها 
طي يك ماهه شهريور سال جاري بسته بوده است. دولت 
درمردادماه نيز ۹ هزار و ۴۰۰ ميليون تومان اوراق فروخته 
بود. همين روند عرضه اوراق در بازار سرمايه از ابتداي آغاز 
به كار دولت سيزدهم بود كه روند خروج نقدينگي از بازار 
س��هام به سمت بازار بدهي را تش��ديد كرد. در حالي كه 
متوس��ط ارزش هفتگي معامالت خرد از خردادماه رو به 
فزوني داش��ت و از دو هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در هفته 
نخست اين ماه به بيش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در 
هفته دوم شهريورماه رسيده بود اما با افزايش عرضه اوراق 
دولتي در بازار سرمايه و خريد دستوري از سوي حقوقي ها، 
روند صعودي ارزش معامالت خرد س��هام رو به كاهش 
گذاشت تا هفته گذشته اين رقم به دو هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان كاهش يابد. گفتني است دولت نرخ اسناد خزانه 
در برخي سررسيدها را تا ۲۴ درصد نيز افزايش داده بود. 
بدين ترتيب بود كه طي نيمه دوم سال، همزمان با شتاب 
شاخص هاي بازار سرمايه در مسير نزولي، نقش كدهاي 
حقيقي بازار سرمايه در خريد اوراق دولتي افزايش يافت. 
در همين حال افزايش ريسك سرمايه گذاري در بازار 
سهام، حقيقي ها و صاحبان پول هاي درشت بازار سرمايه 

را به سمت معامالت ثانويه اوراق نيز سوق داد.
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گام مثبت دولت
براي تقويت بورس

شهريار حيدري، عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با اشاره به اليحه بودجه 
۱۴۰۱ و حمايت از بازار سرمايه گفت: خوشبختانه 
در اين بودجه توجه خاصي به موضوع حمايت از بازار 
سرمايه شده است كه مي توان به كاهش ۵ درصدي 

ماليات بر توليد اشاره كرد.
حيدري در اين باره اف��زود: اگر كاهش ۵ درصدي 
بر ماليات شكل واقعي به خود پيدا كند و عملياتي 
شود، سرمايه گذاران در بخش اقتصادي كشور به 
ويژه بازار س��رمايه رغبت و انگيزه بيشتري را براي 

سرمايه گذاري در اين بازار خواهند داشت.
وي عنوان كرد: به طور كلي سرمايه گذاران در همه 
كش��ورهاي دنيا خواهان حضور در جايي هستند 
كه به نفع آنان باشد. بنابراين بازار سرمايه مي تواند 

بهترين گزينه براي آنان به شمار  آيد.
نماينده مردم قصر ش��يرين در مجلس ش��وراي 
اسالمي در ادامه درباره صندوق تثبيت بازار سرمايه 
اظهار ك��رد: در اليحه بودجه، رديف مس��تقلي از 
س��مت دولت براي صندوق تثبيت ب��ازار در نظر 

گرفته شده است.
حيدري ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱، اقدامات قابل 
توجهي براي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور به 
ويژه بازار سرمايه در دستوركار قرار گرفته است كه 
اميدواريم گامي بزرگ در جهت شكوفايي اقتصاد 

كشور برداشته شود.
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس خاطرنشان كرد: كاهش فروش اوراق از سوي 
دولت از ديگر مباحثي است كه در بودجه به آن اشاره 
شده است و براي رشد اقتصادي كشور نياز به كاهش 
فروش اوراق داريم زيرا امروزه بسياري از پيمانكاران 
تمايلي به خريد آن ندارند. وي تصريح كرد: حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني هم به دغدغه دولت و مجلس تبديل 
شده است، متاس��فانه اين موضوع به طور كامل و 
جدي حل و فصل نشده است. بنابراين، براي حذف 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني بايد راه كارهاي جايگزيني 
را پيدا كنيم كه آثار منفي احتمالي كه شايد بخشي 
از آن سبب سوءاستفاده و سوداگري قرار نگيرد بلكه 

تالش داريم كه آثار آن را به حداقل برسانيم.

راهكار اعتماد در بازارسرمايه
مرتضي عزتي، اقتص��اددان در خصوص وضعيت 
بازارسرمايه بيان كرد: از نگاه تئوري بازارهاي مالي 
سرايت پذير هس��تند و به سرعت از يكديگر تاثير 
مي پذيرند. بنابراين تغيير قيمت در يك بازار مالي 
به بازارهاي ديگر هم منتقل مي گردد و با رشد يك 
بازار، ساير بازارها هم رشد مي كنند؛ البته مشروط 
بر آنكه بازارهاي مالي هماهنگ با هم حركت كنند 

و عاملي بازدارنده، مانع رشد يك بازار خاص نشود.
وي ادامه داد: نكته اينجاست كه در چند ماه گذشته، 
تمامي بازارهاي مالي در كشور ما رشد كرده اما بازار 
سرمايه اما به واسطه يك عامل بازدارنده مهم به نام 
»تحريم«  رشد نداشته است. چنانچه تحريمي وجود 
نداشت، بازار سرمايه ما بايد متناسب با بازار ارز رشد 
مي كرد. به عبارتي اگر در حال حاضر تحريمي وجود 
نداش��ت، يا بايد نرخ ارز سقوط مي كرد و بازارهايي 
هم كه به دليل افزايش نرخ ارز، رشد كرده اند تعديل 
مي شدند، يا بازار سرمايه بايد رشد مي كرد و به حدود 
۲ ميليون واحد مي رسيد. حتي با فرض پذيرش دالر 
۲۳ هزار توماني، شاخص بورس بايد در محدوده ۱ 
ميليون و ۸۰۰ هزار واحدي قرار داشت. اما با توجه به 
شرايط تحريم، وضعيت بازار سرمايه ما عادي نيست 

و از رشد بازار ارز به نوعي جامانده است.
وي افزود: نكته اينجاست كه از منظر اقتصادي، اگر 
در ش��رايطي اضطراري، يك بازار دچار اخالل شد 
و متناسب با س��اير بازارهاي كشور حركت نكرد، 
دولت بايد اقداماتي به منظور به تعادل رسيدن آن 
بازار را انجام دهد. اقدامات متعادل كننده دولت در 
بازارها در ش��رايط اضطرار، لزومًا به معناي ورود و 
مداخله دولت در رون��د آن بازار يا تزريق نقدينگي 
در آن بازار نيس��ت. بلكه دولت بايد تالش كند كه 
معامالت بازار سرمايه براي خريداران سودآور باشد 
تا اخالل ناشي از تحريم كم اثر شود و بازار سرمايه 

دچار مشكل نشود.
عزتي در ادامه با اشاره به اختالف نرخ ارز در سامانه 
نيم��ا با نرخ ارز در ب��ازار آزاد، اظهار كرد: اگر انتظار 
داريم دولت با اقدامات مداخله گرانه، تعادل را در بازار 
سرمايه ايجاد كند تا از شرايط اضطراري عبور كنيم، 
باي��د مداخله دولت در ب��ازار ارز و اين اختالف نرخ 
بين سامانه نيما و بازار آزاد را هم بپذيريم تا تمامي 
بخش هاي اقتصادي منتفع شوند. در شرايط كنوني، 
تك نرخي كردن ارز بسيار دشوار است؛ اما معتقدم 
در صورت رسيدن به ثبات اقتصادي و سياسي و رفع 

تحريم ها نرخ ارز حتمًا بايد تك نرخي شود.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي در معرفي راهكارهاي 
كمك به بهبود وضعيت بازار سرمايه گفت: دولت 
براي حمايت از بازار س��رمايه و كم��ك به بهبود 
وضعيت اين بازار نياز ب��ه تزريق نقدينگي در بازار 
سرمايه ندارد بلكه كافي است با واگذاري سهام خود 
با قيمت پايين تر، شرايطي فراهم كند كه فعاالن 
بازار سرمايه از خريد اين سهام بهره ببرند و بخشي 
از ضرر و زياني كه در اين مدت به س��رمايه گذاران 
تحميل شده جبران ش��ود. در ۲_۳ سال گذشته 
سهامي كه توس��ط دولت در بازار سرمايه عرضه 
ش��د، با قيمتي باالتر از قيمت واقعي و اصطالحًا 
قيمت ه��اي بادك��رده به مردم ص��ورت گرفت و 
خريداران، زيان كردند. حال آنكه معتقدم دولت 
نبايد نگاه كاسبكارانه داشته باشد و اين معامله در 
شرايطي صورت بگيرد كه خريداران سهام از دولت، 
سود كرده و از معامله با دولت پشيمان نشوند! در 
اين صورت مي توان اعتماد از دست رفته را دوباره 

جلب كرد و بازار سرمايه رونق بگيرد.

عملياتي شدن
سامانه جديد نظارتي

سيد مهدي پارچيني، مديريت نظارت بر بورس هاي 
سازمان بورس واوراق بهادار به اشاره به سامانه جديد 
نظارتي گفت: سامانه اصلي كه حوزه نظارت را انجام 
مي دهد مبتني بر سيستم مديريت پايگاه داده )اوراكل 
BI( اس��ت. در اين سامانه بانك اطالعاتي و پارامترها 
از قبل تعريف شده اس��ت. ناظران و افرادي كه از اين 
سامانه اس��تفاده مي كنند بايد در چارچوب هاي اين 
سامانه حركت كنند، در چنين شرايطي انعطاف الزم 
در گزارش س��ازي و هشدارسازي براي كشف تخلف 
محدود مي شود. پارچيني خبر داد: از ابتداي دي ماه 
اين س��امانه به سامانه هاي ديگري كه داراي منبع باز 
هستند، متصل مي شود. همكاران حوزه هاي نظارتي 
كه به سامانه نظارتي بورس دسترسي دارند، مي توانند 
با توجه به زبان هاي برنامه نويسي و دستورالعمل هاي 
موجود، همچنين تجربيات خود، به نوشتن كدهاي 
الزم براي تكميل كردن سامانه نظارتي اقدام كنند.وي 
افزود: اين افراد مي توانند كدهاي متنوعي بنويسند و 
هشدارهاي الزم را بدون محدوديت طراحي كنند. به 
اين ترتيب ناظران آزادي عمل بيشتري در اين حوزه 
خواهند داشت. مديريت نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس واوراق بهادار تاكيد كرد: مزيت سامانه جديد، 
س��رعت پردازش و آناليز لحظه اي اطالعات و داده ها 
اس��ت. اين موضوع در حوزه پيش��گيري از تخلفات 
كمك زيادي به بازار س��رمايه مي كند. در اين سامانه 
تالش بر اين اس��ت تا دريابيم اف��راد و گروه هايي كه 
معام��الت انجام مي دهند چ��ه ارتباطاتي با يكديگر 
دارند. پارچيني توضيح داد: البته اطالعات الزم در اين 
خصوص به طور مس��تند وجود دارد، اما در فاز كنوني 
قرار اس��ت اين اطالعات به طور سيستمي شناسايي 
شود. با هوش مصنوعي مي توانيم اين روابط را به طرز 
بهتري شناسايي كنيم. وي تاكيد كرد: وجود سامانه 
جديد گامي در جهت پيشگيري از رفتارهايي است كه 
مي تواند منجر به بروز تخلف شود. بنابر دستورالعمل 
موجود در اين س��امانه، در صورت مش��اهده رفتار 
ناصحيح به اف��راد به طور غيرمس��تقيم و از طريق 
كارگزاريشان تذكر داده مي شود، در اين مرحله هيچ 
كدي بس��ته نمي شود؛ اما در ش��رايطي كه تذكر ها 
مورد توجه قرار نگيرند، وارد فاز برخورد خواهيم شد.

مسدودسازي كدهاي معامالتي 
با دستور قضايي

دومين جلسه كميته سياست هاي عملياتي و نظارتي بر 
بازار با حضور مديران عامل بورس و فرابورس و معاونت 
نظارت بر ناش��ران و بورس ها در محل سازمان بورس 
تشكيل شد. كار ويژه  اين كميته بررسي آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي اجرايي و نظارتي مربوط به بازار است 
و پس از بحث و تبادل نظر به مرور دستورالعمل هاي 
مربوط��ه تغيير و بهب��ود خواهند يافت. ب��ا توجه به 
اينكه كدهاي معامالتي بس��يار كمي، محدوديت در 
دسترسي برخط داش��تند، در گام نخست مقرر شد 
كارگزاران دوباره به احراز صالحيت و رفع محدوديت 
دسترسي مستقيم در خصوص كدهاي مربوطه اقدام 
كنند. الزم به ذكر اس��ت بورس ها و كارگزاران اساسا 
امكان مسدودسازي كدهاي معامالتي را نداشته و اين 
موضوع نيازمند صدور دستور قضايي يا اخذ تصميم 
توسط س��اير مراجع ذي صالح اس��ت. رويه سازمان 
بورس اوراق به��ادار و اركان به اين صورت اس��ت كه 
ناظرين پس از احراز تخلف مطابق با آيين نامه مقرره، 
تنها دسترس��ي مس��تقيم افراد به بازار را براي مدت 
كوتاهي محدود كرده و مشتري در اين مدت از طريق 
ايستگاه هاي كارگزاري اقدام به خريد و فروش مي كند. 
در اين جلسه با توجه مس��ووليت كارگزاري در احراز 
صالحيت حرفه اي، مقرر ش��د اخذ تعهدنامه مطابق 
مسووليت كارگزاري، توسط ايشان و حسب صالحديد 
صورت گيرد. الزم به تأكيد است كدهايي كه مطابق 
ب��ا ماده ۱۲ و تبص��ره آن در دس��تورالعمل اجرايي 
معامالت برخط شده اند به صورت خودكار ظرف ۵ 
روز رفع محدوديت صورت مي گيرد. در اين خصوص 
با توجه تعداد كد محدود شده و نيز رفع محدوديت 
خودكار، صعود يا نزول ش��اخص هاي بازار سرمايه 
مرتبط با اقدام محدودسازي در نظر گرفته نمي شود.

مجلس رشد بازار سرمايه 
را هدف قرار داد

منصور شكرالهي، نماينده مردم كهنوج، منوجان 
و رودبار جنوب در مجلس شوراي اسالمي با اعالم 
اينكه اليحه ۱۴۰۱ كه تقديم مجلس و نمايندگان 
شده هنوز در كميسيون هاي تخصصي مورد بحث 
و بررس��ي قرار نگرفته است گفت: به نظر مي رسد 
در كميسيون تلفيق اصالحاتي براي اليحه بودجه 
صورت گيرد كه در راس��تاي بازار سرمايه و بيشتر 
بحث توليد اس��ت. منصور ش��كرالهي عنوان كرد: 
به طور قطع بررس��ي هاي مورد ني��از نمايندگان و 
اصالح برخي موارد ص��ورت مي گيرد به طوري كه 
در حوزه بازار س��رمايه كه دغدغه بسياري از مردم 
كشور است اقدامات جدي انجام مي شود. وي عنوان 
كرد: اقدام دولت در اين حوزه براي شروع كار بسيار 
خوب و قابل توجه بوده اس��ت اما بايد اين موضوع 
را در نظر گرفت كه ب��راي موضوعات مختلفي كه 
ارتباط مستقيم با بازار سرمايه دارند، نظر كارشناسي 
مجلس، اعمال خواهد شد. نماينده مردم كهنوج، 
منوجان و رودبار جنوب در مجلس تصريح كرد: در 
بحث مربوط به انرژي، كاهش ماليات بر توليد و غيره 
شاهد حمايت دولت و مجلس از بازار سرمايه هستيم 
و اميدواريم آنچه مورد نظر قرار مي گيرد به منظور 
رشد و تحول بازار سرمايه باشد و اصالحات صورت 
گرفته به نفع مردم جامعه باشد. شكراللهي تاكيد 
كرد: اصالح بودجه ۱۴۰۱ به اين معنا نيس��ت كه 
اجحافي به حقوق مردم و جامعه شود و به طور قطع 
اقدامات مجلس در راستاي اهداف نظام و مردم است.

»تعادل«داليلاصالحبازارسرمايهرابررسيميكند

زمستاندرتاالرشیشهای

سبزپوشي بازار با خروج نقدينگي
ش��اخص كل بازار بورس در چهارمين روزكاري هفته 
يعني سه ش��نبه، ۳۰ آذرم��اه با ۱۶ ه��زار و ۹۲۵ واحد 
افزاي��ش، در جايگاه يك  ميلي��ون و ۳۱۸ هزار واحدي 
قرار گرفت. در معامالت اي��ن روز بيش از چهار ميليارد 
و ۳۹۷ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۳ هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال داد و س��تد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۳۱۰ واحد افزايش 
به ۳۴۸ هزار و ۲۱۳ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 
دو هزار و ۷۱۱ واحد رشد به ۲۱۹ هزار و ۲۸ واحد رسيد. 
ش��اخص بازار اول، ۱۴هزار و ۸۷۰ واحد و شاخص بازار 
دوم، ۲۶ هزار و ۳۱۸ واحد افزايش داش��تند. بيشترين 
تزريق پ��ول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه 
»محصوالت شيميايي«، »خودرو و ساخت قطعات« و 
»فلزات اساسي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »محصوالت غذايي و آشاميدني« و »رايانه و 
فعاليت هاي وابسته به آن« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »شلرد«، »شستا« و »زاگرس« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »ش��يراز«، »توسن« و »كاوه« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي« با دو هزار و ۲۹۲ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و ۲۴۰ 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
يك هزار و يك واحد، نفت و گاز و پتروش��يمي تامين با 
نماد »تاپيكو« با ۷۵۱ واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« 
با ۶۸۶ واحد، پتروش��يمي نوري با نماد »نوري« با ۶۵۴ 
واحد و ش��ركت س��رمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با ۶۲۷ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل توليدي فوالد سپيد فراب كوير با نماد »كوير« با 
۸۰ واحد، صنعتي آما با نماد »فاما« با ۲۹ واحد، آهنگري 
تراكتورسازي ايران با نماد »خاهن« با ۲۰ واحد، پارس 
سويچ با نماد »به سويچ« با ۱۹ واحد و سرمايه گذاري شفا 
دارو با نماد »ش��فا« با ۱۸ واحد با تاثير منفي بر شاخص 
بورس همراه ش��دند. برپايه اين گزارش، در چهارمين 
روزكاري هفت��ه ايران خودرو با نم��اد »خودرو«، بورس 
كاالي ايران با نماد »كاال«، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي با نماد »شستا«، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»ف��والد«، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي«، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« و سايپا با نماد »خساپا« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.گروه شيميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۱۳۹  ميليون و ۵۲۲ هزار برگه سهم به ارزش 

۲ هزار و ۴۲۱ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
طي روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از ۸۳ واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۵۲۳ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۶۰۳ ميليون برگه 

سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۵۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.
در اين روز ش��ركت هاي س��نگ آهن گهرزمي��ن با نماد 
»كگهر«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، شركت آهن و 
فوالد ارفع با نماد »ارفع«، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 
با نماد »شجم«، شركت سرمايه گذاري صبا تامين با نماد 
»صبا«، توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد »شبصير«، 
زغال سنگ پرورده طبس با نماد »كزغال« و فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز« با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، توليد برق عسلويه مپنا با 
نماد »بمپنا«، آتيه داده پرداز با نماد »اپرداز«، پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس« و كشتيراني درياي خزر با نماد 
»حجزر«  تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. روز سه 
شنبه افزايش سهام حقيقي ها در ۳۱نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در ۸۵نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد 
كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۸۰ميليارد تومان و تغيير 

مالكيت دسته دوم ۲۲۰ميليارد تومان بود.

     چه خبر از سهام عدالت
در پايان معامالت روز س��ه شنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزايش يافت 
و ارزش س��بد ۵۳۲هزار توماني، ي��ك ميليون توماني و 
۴۹۲هزار توماني سهام عدالت به ۱۱ ميليون و ۷۷۴هزار 
تومان، ۲۲ ميلي��ون و ۱۸۱هزار توم��ان و ۱۰ ميليون و 

۹۱۹هزار تومان رسيد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 
۶۰درص��د قابل فروش س��بد ۵۳۲هزار توماني س��هام 
عدالت به ۷ ميليون و ۶۴ هزار تومان رسيده است. شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه از درج 
نماد معامالتي ۴ شركت در سامانه پس از معامالت خبر داد.

    درج چهار نماد در سامانه پس از معامالت
 بر اساس اطالعيه صادر شده از سوي سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، درج نماد شركت هاي فوالد 
ش��اهرود »ذفرود«، پخش رازي » ذدرازي«، صنايع فروژ 
آلياژ ايران »ذفروژ« و عالمت تجاري عاليس »ذفكر۰۰۱۸«، 
در سامانه پس از معامالت انجام گرفت. بر اساس اطالعيه 
منتشر شده، درج نماد »ذفرود« متعلق به شركت فوالد 
شاهرود با سرمايه ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون و قيمت اسمي 
يك هزار ريال، نماد »ذدرازي« متعلق به شركت پخش رازي 
با سرمايه يك ميليارد سهم و قيمت اسمي يك هزار ريال، 
نماد »ذفروژ« متعلق به شركت صنايع فروژ آلياژ ايران با 
سرمايه يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون و قيمت اسمي يك هزار 
ريال و نماد »ذفكر۰۰۱۸« متعلق به عالمت تجاري عاليس 
با سرمايه يك هزار سهم و ارزش ۵ ميليون ريالي هر ورقه 

دارايي فكري، در سامانه پس از معامالت صورت گرفت.

    عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري
در بورس روز س��ه ش��نبه ۱۲۵ميليارد تومان دارا يكم و 
۱۶۰ميليارد تومان پااليش��ي يكم خريد و فروش ش��د، 
معامالت صندوق هاي قابل معامله به هزار و ۳۱۵ميليارد 
تومان رسيد و مازاد س��رمايه گذاري اشخاص حقوقي در 
صندوق هاي درآمد ثابت ۳۰ميليارد تومان شد. بيشترين 

معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در روز 
جاري به صندوق پااليشي يكم )پااليش( با رقم ۱۶۰ميليارد 
تومان تعلق داشت و بعد از آن صندوق با درآمد ثابت كمند 
دومين صندوق پرمعامله لقب گرفت. صندوق اعتماد آفرين 
پارسيان نيز در جايگاه سوم صندوق هاي ETF قرار گرفت. 
دارندگان صندوق مختلط سپهر انديشه نوين »صنوين« 
رشد ۵.۸درصدي دارايي خود را به چشم ديدند. از طرف 
ديگر مالكان صندوق سهامي ويستا با زيان ۰.۴درصدي در 
يك روز مواجه شدند. هيجانات امروز باعث شد كه بيشترين 
نوسان قيمت ۹.۴درصد در رابطه با صندوق امين تدبيرگران 
فردا »الماس« در زمان بازار رقم بخورد. دو صندوق دولتي 
واسطه گري مالي و پااليش��ي يكم روي هم ۲۸۵ميليارد 
تومان مطابق با ۲۲درصد از كل صندوق هاي قابل معامله 
خريد و فروش شدند.  جمع معامالت صندوق هاي طاليي 
نيز به ۲۵ميليارد تومان رس��يد و بازدهي واحدهاي اين 
گروه به طور متوسط ۱.۲درصد شد. بيشترين افت قيمت 
۲.۵درصد اين گروه به صندوق پش��توانه سكه طالي زر 
افش��ان اختصاص يافت. كل ارزش معامالت در اين روز 
صندوق هاي معامله پذير در نهايت به هزار و ۳۱۵ميليارد 
تومان رسيد و مالكيت حقوقي ها در صندوق هاي درآمد 
ثابت معادل ۳۰ميليارد توم��ان افزايش يافت. اين در 
حالي اس��ت كه گردش امروز بازار س��هام در حدود دو 
هزار و ۷۰۰ميليارد تومان و مقدار خروج پول حقيقي 
۱۷۰ميليارد تومان بود. محم��د نوروزپور، امروز طي 
نامه اي به كارگزاران ميزان حداكثر ثبت سفارش براي 

محصوالت صنعتي و شرايط خريد ورق را اعالم كرد.

    ميزان خريد محصوالت صنعتي
براساس اين نامه در روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه حداكثر ميزان 
ثبت س��فارش براي هر مشتري در ورق گالوانيزه شركت 
فوالد اميركبير كاشان ۵۰۰ تن، ورق گالوانيزه شركت هاي 
فوالد ت��اراز چهارمح��ال و ورق خ��ودروي چهارمحال و 
بختياري هر يك ۳۰۰ تن بوده و محدوديت اعالمي مختص 
تمامي مشتريان است. در اين نامه آمده است، خريد محصول 
ورق گرم در روز جاري بدون اعمال سقف سهميه بهين ياب 
براي مشترياني كه مجوز خريد محصول مذكور را دارند 
امكان پذير است و خريد روز جاري از سهميه مشتريان كسر 
نمي شود. شايان ذكر اس��ت، روز اخير ۷۵۵۰ تن ورق 
گرم شركت نورد و لوله اهواز و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن ورق 
گالوانيزه شركت هاي فوالد اميركبير كاشان، مجتمع 
فوالدي روي اندودكاوه، فوالد تاراز چهارمحال و ورق 
خودروي چهارمحال و بختياري در تاالر محصوالت 

صنعتي و معدني بورس كاالي ايران عرضه مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
مديريت ش��هري پايتخت س��رخورده از قول و قرارهاي 
بودجه اي عملي نشده با دولت، در جست وجوي تامين اعتبار 
و بودجه، مسير بهارستان را در پيش گرفته است. آن گونه 
كه مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران ديروز اعالم 
كرده، قرار است طي روزهاي آينده پارلمان شهري پايتخت 
با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس و همچنين با فراكسيون 
شهري مجلس جلسه مشترك برگزار كنند تا شايد از دل اين 
جلسات، راهي براي تامين بودجه نوسازي و توسعه حمل و 
نقل عمومي تهران پيدا شود. گويا مذاكرات عليرضا زاكاني، 
شهرداري تهران با مسووالن دولتي راه به جايي نبرده است. 
برگزاري جلسه مشترك با قاليباف از آن جهت اهميت دارد 
كه او به مدت 12 س��ال سكاندار مديريت شهري بوده و از 
نزديك با مسائل و مش��كالت شهري آشنا است. از اين رو، 
انتظار مي رود او و فراكسيون شهري، به هنگام چكش كاري 
بودجه 1401، رقم هاي تخصيصي در بودجه سال آينده را 
افزايش دهند و در صحن علني به تصويب برسانند. چه آن 
كه، آن طور كه برخي از اعضاي شوراي شهر در جلسه علني 
يكشنبه هفته جاري اعالم كرده بودند، با بودجه تخصيصي 
از سوي دولت، تنها مي توان 46 مترو، تونل مترو ساخت يا 
مي ت��وان دو عدد واگن خريداري كرد و از اين رو، با رقم 50 
ميليارد تومان، اتفاق تازه اي در سال پيش رو، در حوزه حمل 
و نقل عمومي نمي تواند رقم بخورد. آن گونه كه چمران در 
حاشيه جلسه ديروز شوراي شهر به خبرنگاران گفته است، 
رقم بودجه تخصيصي به ش��هرداري در بودجه كل كشور 
1401 با آنچه كه قول داده بودند، متفاوت اس��ت و موارد 
زيادي ناديده گرفته شده است. با اين رقم بودجه، مشخص 
نيست كه بحث آلودگي هوا، ترافيك و غيره قرار است چگونه 
رفع شوند. به عنوان مثال براي رفع آلودگي هوا نياز به توسعه 
حمل و نقل داريم. اين در حالي است كه به دليل كافي نبودن 
اين ناوگان، مردم به جاي مترو و اتوبوس به تاكس��ي روي 
آورده اند. رييس ش��وراي شهر اظهار كرد: در همين راستا 
براي رايزني براي افزايش بودجه شهر، با فراكسيون شهري و 

رييس مجلس در هفته آينده جلسه خواهيم داشت.

    تعجب مخبر از بودجه اندك شهرداري ها 
چمران همچنين با اشاره به برگزاري جلسه دوشنبه 
شب ش��هرداران كالن ش��هرها با مخبر معاون اول 
رييس جمه��ور تصريح ك��رد: در اين جلس��ه نيز به 
بحث بودجه شهرداري ها پرداخته شد و معاون اول 
رييس جمهور نيز تعجب كرد چرا كه قرار نبود اليحه 
بودجه 1401 دولت در ارتباط با شهرداري ها به اين 
شكل بسته شود اما به هر حال فعال به اينگونه است.

    انتقال تدريجي نمايشگاه بين المللي 
به شهر آفتاب

ديروز اما اعضاي شوراي شه تهران جزييات طرح »الزام 

شهرداري تهران به انتقال نمايشگاه بين المللي تهران به 
مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب« را به تصويب رساندند. 
در جلسه علني ديروز شوراي شهر تهران، بررسي طرح 
»الزام شهرداري تهران به انتقال نمايشگاه بين المللي 
تهران به مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب« در دستور 
كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت. يك فوريت 
اين طرح در جلسه سي ام شورا به تصويب رسيده بود 
و در اين جلسه گزارش مشترك كميسيون عمران و 

حمل و نقل و معماري و شهرداري قرائت شد. 

   60  هزار ميليارد تومان هزينه ترافيك
 و آلودگي هوا

ابتدا محمد قادري مديرعامل مجموعه نمايشگاهي شهر 
آفتاب توضيحاتي درباره نمايش��گاه ارايه كرد و گفت: اين 
انتقال يكي از بهترين تصميمات شوراي شهر و شهرداري 
تهران بوده است. ترافيك و آلودگي معضل اول شهر تهران 
است و هزينه هاي سنگين مادي و معنوي به تهران تحميل 
مي كند. اين هزينه ها براساس آمار حدود 60 هزار ميليارد 
تومان در سال است كه شامل هزينه هاي استهالك خودروها 
و سوخت و ساز آنها و هزينه هاي درمان و معالجه است.  او 
ادامه داد: براساس آمار رسمي حدود 6 هزار نفر در طول سال 
در حوزه ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي دچار سكته 
قلبي و مغزي شده و تعداد زيادي از آنها فوت مي كنند. ارزش 
جان انسان ها را نمي توان با اعداد و ارقام مشخص كرد اما اين 
معضل اكنون تبديل به يك فاجعه شده است و همه نهادها 
را متعهد مي كند كه به فكر چاره انديشي باشيم.  قادري گفت: 
نمايشگاه هاي پر مخاطب در 200 روز سال در تهران برگزار 
مي شود. به همين ميزان ترافيك و آلودگي زيست محيطي 
داريم و اين مفاهيم حدود ۸0 درصد همپوش��اني دارند.  
مديرعامل مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب تاكيد كرد: همه 

موظف هستند مصالح و آسايش مردم شهر را در نظر بگيرند 
و كمك كنند مصلحت مردم قرباني برگزاري نمايشگاه در 
مركز شهر نشود. موضوع انتقال نمايشگاه هاي پر مخاطب 
به خارج شهر تبديل به يك مطالبه عمومي شده است.  او 
افزود: تمام تالش ها براي انتقال نمايشگاه ها در دوره هاي 
گذشته به دليل مقاومت غيرمنطقي ناكام مانده است. شهر 
آفتاب آمادگي برگزاري اكثريت نمايشگاه هاي پرمخاطب 
ش��هر تهران را دارد و رس��ما اعالم كرديم آماده برگزاري 
نمايشگاه هاي پرمخاطب هستيم.  قادري با بيان اينكه در دو 
تا سه ماه آينده حدود ۳6 هزار مترمربع به ظرفيت سالن هاي 
نمايشگاهي شهر آفتاب اضافه مي شود گفت: ضرورت انتقال 
نمايشگاه هاي تهران به شهر آفتاب مشهود است. با اجراي اين 
كار هزينه اضافي به مردم تهران تحميل نمي شود.  مديرعامل 
ش��هر آفتاب گفت: با انتقال نمايشگاه هاي پر مخاطب به 
مجموعه ش��هر آفتاب، حدود هزار ميليارد تومان درآمد 
پايدار عملياتي در حوزه مديريت شهري تعريف مي شود كه 
كمك قابل توجهي براي شهرداري تهران است. ارزش افزوده 
حاصل از سرمايه گذاري به بيش از 40 هزار ميليارد تومان 
مي رسد و براساس كارشناسي رسمي ارزش افزوده شهر 
آفتاب بيش از 40 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه در صورت 
تكميل فاز دو و سه به بيش از 100 هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد. در ادامه گزارش مشترك دو كميسيون قرائت شد. 

    الزام شهرداري 
به حفظ آمادگي نمايشگاه آفتاب

سيد جعفر تشكري هاش��مي با قرائت بندهاي گزارش 
گفت: شهرداري تهران موظف است با هماهنگي وزارت 
صمت نسبت به حفظ آمادگي نمايشگاه شهر آفتاب جهت 
برگزاري نماش��گاه ها اقدامات الزم را به عم��ل آورده و با 
همكاري دستگاه هاي ذي ربط نسبت به انتقال فعاليت هاي 

نمايشگاه فعلي به محل ش��هر آفتاب اقدام و از برگزاري 
هرگونه نمايشگاه در خيابان سئول ممانعت به عمل آورد.  
او ادامه داد: شهرداري مكلف است نسبت به برنامه عملياتي 
تمركز كليه فعاليت هاي نمايشگاهي در شهر آفتاب حداكثر 
يك ماه بعد از تصويب طرح اقدام كند. همچنين مكلف است 
نسبت به تكميل طرح جامع نمايشگاه شهر آفتاب با اولويت 
تكميل سالن هاي نمايشگاهي تا انتهاي سال 1401 اقدام 
كند.  تشكري هاشمي گفت: شهرداري تهران مكلف است 
اعتبارات تكميلي را در بودج��ه 1401 پيش بيني كند. 
شهرداري مي تواند سند جامع سرمايه گذار ي و مشاركت 
شهرداري تهران نسبت به به كار گيري سازوكارهاي جذب 
مشاركت و سرمايه گذاري براي توسعه شهر آفتاب اقدام 
كند. همچنين شهرداري تهران موظف است جهت اصالح 
و تغيير كاربري اراضي نمايش��گاه بين المللي در راستاي 
طرح تفصيلي اقدام كند.  او ادامه داد: ش��هرداري تهران 
موظف اس��ت با همكاري وزارت صمت نسبت به تنظيم 
تقويم ساالنه شهر آفتاب اقدام و آن را به عموم اعالم كند. 
همچنين شهرداري تهران موظف است گزارش اقدامات را 

هر سه ماه يك بار به شوراي شهر ارايه كند. 

     بهره برداري از نمايشگاه نيازمند
 ۵ هزار ميليارد تومان

ناصر اماني در جريان بررس��ي طرح »الزام شهرداري 
تهران به انتقال نمايشگاه بين المللي تهران به مجموعه 
نمايشگاهي شهر آفتاب« گفت: يك زماني كميسيون 
زيربنايي دولت، انتقال نمايشگاه ها به نمايشگاه شهر 
آفت��اب را تصويب كرد؛ اما مع��اون وزير صمت زيربار 
اج��راي آن نرفت. آن زم��ان اعالم كردند كه ش��ورا 
نمي تواند براي ما تعيين تكليف كند. در شرايطي كه 
بخشي از دولت زير بار مصوبه هيات دولت نرفته، چه 
ضمانتي است كه مصوبه ما به نتيجه برسد؟  اين عضو 
شورا اضافه كرد: براي بهره برداري نمايشگاه به 5 هزار ميليارد 
تومان بودجه نياز داريم، آي��ا امكان گنجاندن اين عدد در 
بودجه 1401 وج��ود دارد؟ به فرض پيش بيني آيا امكان 
تامين و اختصاص آن به شهر آفتاب هست؟ كه بعد از تكميل 
به بانك شهر واگذار كنيم؟ مصوبه بايد به گونه اي باشد كه 
به سرنوشت مصوبات قبلي دچار نشود.  مهدي اقراريان در 
جريان بررسي اين طرح پيشنهاد داد برنامه ها و فعاليت ها 
به عنوان طرح اضافه و مشخص شود به دنبال انتقال محتوا 
هس��تيم.  نرگس معدني پور نيز پيشنهاد داد تا شهرداري 
تهران مكلف شود براي تمامي رويدادها و فعاليت هاي ملي و 
بين المللي در شهر آفتاب پيوست فرهنگي و اجتماعي تهيه 
كند. همچنين براي فعاليت هاي فرهنگي تقويم ساالنه تهيه 
كند. بعالوه نمايشگاه شهر آفتاب فاقد سند چشم انداز و برنامه 
راهبردي است كه اين سند نيز تدوين شود.  بر اين اساس، 
جزييات طرح انتقال نمايشگاه هاي بين المللي به شهر 

آفتاب به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد. 

ايرانشهردر شهر 5 چهارشنبه اول دي 1400    17 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره   Wed. Dec 22. 2021  2112  راهوشهرسازي

تذكر نسبت به انتصابات خاص 
در شهرداري تهران

مهدي عباسي، عضو شوراي ش��هر تهران در تذكري 
به ش��هرداري درباره انتصاب گف��ت: مديراني از درون 
ش��هرداري، با دانش كافي، تجربه الزم، داراي روحيه 
جهادي، ش��جاع، خ��الق، تحول گ��را، داراي كارنامه 
درخشان و برنامه روشن جايگزين انتصاب هايي كه احيانا 
خالف مقررات بوده، شوند. عباسي ديروز در جريان سي 
و سومين جلسه شوراي شهر تهران در تذكري با اشاره 
به انتصابات گذشته و پيش روي شهرداري تهران گفت: 
از شهردار تهران خواهش مي كنم در انتصاب شهرداران 
مناطق، مديران سازمان ها، شركت ها و معاونين آنها، 
چه آنهايي كه منصوب شدند و چه آنهايي كه در آستانه 
انتصاب هستند، رعايت قوانين و مقررات شهرداري 
تهران، قوانين حاكم در اساس��نامه ها و بخش نامه و 
ضوابط از پيش مشخص شده منظور شود. او ادامه 
داد: در آن م��واردي كه اين اس��تانداردها رعايت 
نش��ده به س��رعت آن را اصالح كنند. مديراني از 
درون ش��هرداري، ب��ا دانش كاف��ي، تجربه الزم، 
داراي روحيه جهادي، ش��جاع، خالق، تحول گرا، 
داراي كارنامه درخشان و برنامه روشن جايگزين 
انتصاب هايي كه احيانا خالف مقررات بوده، كنند.

دماي تهران به صفر درجه 
سانتيگراد مي رسد

بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، دماي 
پايتخت امروز اول دي ماه در سردترين زمان به صفر 
درجه سانتيگراد مي رسد. به گزارش ايسنا، بر اساس 
بررسي داده ها و نقش��ه هاي پيش يابي هواشناسي، 
وضعيت جوي استان تهران، با توجه به تضعيف سامانه 
بارشي براي امروز آسمان صاف تا قسمتي ابري همراه با 
غبار محلي و در اواخر وقت مه رقيق و در بعضي ساعات 
نيمه ابري همراه با وزش باد و در ارتفاعات گاهي وزش 
باد شديد پيش بيني مي شود.  از بعدازظهر روز پنجشنبه 
تا ظهر روز شنبه )2 تا 4 دي ماه( با تقويت سامانه بارشي، 
آسمان نيمه ابري به تدريج افزايش ابر همراه با وزش باد 
خواهد بود و از اواخر وقت روز جمعه )۳ دي ماه( بارش 
پراكنده باران و در ارتفاعات بارش برف و براي روز شنبه 
)4 دي ماه( نيز در برخي ساعات بارش باران و برف و در 
ارتفاعات بارش برف همراه با كوالك برف و در برخي 
ساعات مه آلود پيش بيني مي شود. آسمان تهران امروز 
صاف همراه با غبار صبحگاهي و وزش باد و در بعد از ظهر 
قسمتي ابري تا نيمه ابري با بيشترين و كمترين دماي 
11 و 0 درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. آسمان 
پايتخت فردا )2 دي ماه( صاف تا قسمتي ابري همراه با 
وزش باد خواهد بود و دماي هوا در گرم ترين و سردترين 

زمان به 10 و 1 درجه سانتيگراد مي رسد.

درخواست فهرست
گودهاي پرخطر تهران 

س��يد محمد آقاميري، رييس كميته عمران شوراي 
شهر تهران از شهرداري خواست كه ليست گودهاي 
پرخطر و بس��يار پرخطر پايتخت را به ش��وراي شهر 
بدهد. آقاميري ديروز در تذكر پيش از دستور خود در 
جلسه شوراي شهر تهران با اشاره به وضعيت گودهاي 
پرخطر در تهران گفت: شوراي شهر پنجم مصوبه اي را 
در خصوص الزام شهرداري در رصد و پايش گودهاي 
پرخطر داشته اما هيچ خبري از گزارش عملكرد در اين 
زمينه نيست. وي با بيان اينكه افزايش قيمت زمين در 
تهران سبب شده كه بس��ياري از مالكان و سازندگان 
براي استفاده هرچه بيشتر از زيرزمين ترغيب شوند، 
اظهار كرد: از س��وي ديگر اين اس��تفاده از زيرزمين 
باعث ايجاد گودهاي عميق و خطرناك مي ش��ود به 
گونه اي كه شاهد ايجاد گودهاي ۷0 متري در شمال 
تهران هستيم كه ريزش اين گودها علي رغم تحميل 
خسارات مالي باعث بروز خسارت جاني هم مي شود، 
اما مي بينيم كه كماكان به وضعيت اين گودها توجه 
نمي ش��ود و تنها در صورت بروز يك حادثه توجهات 
براي مدتي جلب ش��ده و بعد به فراموش��ي س��پرده 
مي شود. وي با بيان اينكه شوراي شهر پيشين با هدف 
ارتقاي ايمني گودها مصوبه اي را در مردادماه امسال در 
هشت تبصره به تصويب رساند و براي اجرا به شهرداري 
ابالغ كرد، گفت: براي شهرداري الزاماتي در نظر گرفته 
شده بود از جمله اينكه براي گودهاي پرخطر و بسيار 
پرخطر شهرداري بايد زمانبندي اجرايي در نظر گرفته و 
ضمن شناسايي گودهاي با خطر باال آنها را اولويت بندي 
كرده و بعد از آن، آنها را به اداره كل حقوقي معرفي كرد 
تا نسبت به اقامه دعوا اقدام شود. وي اضافه كرد: حاال 
با توجه به وضعيت گودها ضروري اس��ت كه ليست 
گودهاي پرخطر و بسيار پرخطر به همراه مشخصات 
كامل آنه��ا، گزارش اقدامات ش��هرداري و همچنين 
عملكرد شهرداري در خصوص اجراي مصوبه گودها و 

رفع خطر از آنها به شوراي شهر ارايه شود.

زاكاني رييس مجمع شهرداران 
كالن شهرهاي ايران شد

عليرضا زاكاني، شهردار تهران با اكثريت آرا به عنوان 
رييس مجمع شهرداران كالنشهرهاي ايران انتخاب 
ش��د..به گزارش ايرنا، يكصد و دوازدهمين نشست 
مجمع ش��هرداران كالنش��هرهاي ايران ش��امگاه 
دوشنبه به ميزباني ش��هرداري تهران برگزار شد..

انتخاب رييس مجمع شهرداران كالنشهرهاي ايران 
در دستور كار ش��هرداران كالنشهرهاي كشور قرار 
گرفت و اعضاي مجمع شهرداران كالنشهرهاي ايران 
عليرضا زاكاني شهردار تهران را به اتفاق آرا به مدت 4 
سال به عنوان رييس مجمع شهرداران كالنشهرهاي 
ايران انتخاب كردند. بر اساس اين گزارش، اعضاي 
شش��مين دوره ش��وراي اسالمي ش��هر تهران روز 
يكشنبه 1۷ مردادماه امسال »عليرضا زاكاني« را با 1۸ 
راي از مجموع 21 راي به شهردار پايتخت برگزيدند.

۲.۵ ميليارد دالر
 يارانه پنهان سوخت در سال

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به اجراي 
طرح تحول حمل و نقل در بخ��ش هوايي و جاده اي 
گفت: هزينه پنهان سوخت 160 هزار كاميون فرسوده 
در بخش جاده اي، س��االنه 2.5 ميليارد دالر است. به 
گزارش مهر، قاسمي حمل ونقل را يكي از حوزه هاي 
ژئوپليتيك دانست و گفت: عقب ماندگي زيادي در اين 
حوزه داريم كه بخش زيادي از آن به مسائل بين المللي 
برمي گردد. حجم باري كه به سمت كشورهاي منطقه 
مي رود، مي تواند درآمد خوبي براي كشور داشته باشد 
اما براي آنكه زيرس��اخت هاي الزم براي دستيابي به 
حد ايده آل از ترانزيت ايجاد ش��ود، اعتبارات زيادي 
نياز است كه بودجه هاي دولتي كفاف حتي چند صد 
كيلومتر انواع مسير در سال را هم نمي دهد. بنابراين 
بايد در حوزه ريلي به روش هاي ديگري متوسل شويم 
تا اين پتانسيل نهفته در كشور شكوفا شود. وزير راه و 
شهرسازي با اشاره به تبادل 50 ميليون تني بار در سال 
ميان روسيه و هند گفت: در حال حاضر اين بار از كانال 
سوئز به هند مي رسد كه هزينه حمل يك ُتن بار از اين 
كانال، چند برابر عبور از ايران اس��ت؛ زمان آن نيز سه 
برابر عبور بار از مسير ايران خواهد بود. قاسمي گفت: 
اخيراً باري از فنالند به هند برديم كه با احتساب حمل 
كاميوني اين بار در قطعه رشت به آستارا كه ريل نداريم، 
21 روز زمان برد اما حمل اين بار از كانال سوئز سه ماه 
طول مي كشد. وي با اشاره به توافقاتي كه با كشورهاي 
همسايه و منطقه از جمله آذربايجان، پاكستان، هند، 
قزاقستان و قرقيزستان در چهار ماهه اخير حاصل شده 
است، گفت: اگر كريدورهاي اصلي را تكميل كنيم با 
توافقاتي كه به دست آورده ايم، درآمدي كه از ترانزيت 
به ويژه حمل ريلي براي كشور به دست مي آيد، از ساير 
درآمدهاي اساسي كشور كمتر نخواهد بود. وزير راه و 
شهرسازي، محورهاي ريلي چابهار سرخس، شلمچه 
بصره و رشت آستارا را كريدورهاي اصلي ترانزيتي براي 
تكميل زيرس��اخت عنوان و اظهار كرد: تكميل اين 
زيرس��اخت ها پول زيادي نياز دارد. قاسمي، اهميت 
افزايش ناوگان را يادآور ش��د و گفت: در بخش واگن 
باري و مسافري مشكلي نداريم بلكه مشكل ما در بخش 
لكوموتيو است. به گفته وزير راه و شهرسازي، طرحي 
در دست اجراست كه با كمك دولت شامل تحول در 
حمل و نقل كشور خواهيم بود تا در سه سال آينده اين 
تحول اجرا شود. بخشي از مصوبات آن در دولت انجام 
شده و قرار است كريدورهاي اصلي تكميل شوند. وي 
تأكيد كرد: به زودي قرارداد س��اخت اتصال راه آهن 
شلمچه به بصره با عراقي ها به امضا مي رسد. قاسمي 
ادامه داد: م��ا در وزارت راه از دولت پول نمي خواهيم 
بلكه مجوز مي خواهيم، به اندازه كافي در كشور ثروت 
است. وقتي سرمايه گذار در بانك سپرده مي گذارد و 
سود 22 درصد مي گيرد، ما بايد در بخش زيرساخت 
آزادراهي IRI قرارداد را به گونه اي تنظيم كنيم كه ۳0 
درصد سود بگيرد. وي با اشاره به اجراي طرح تحول 
حمل و نقل در ساير بخش ها از جمله هوايي و جاده اي 
افزود: در بخش جاده اي 400 هزار كاميون در جاده ها 
تردد مي كنند كه 160 هزار دستگاه آن فرسوده است. 
هزينه پنهان سوخت اين 160 هزار كاميون ساالنه 2.5 
ميليارد دالر است. وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: با 
هندي ها در حال توافق هستيم، با چهار كشور ديگر 
توافقنامه خوبي امضا كرده ايم كه سبب شده ترددها 
در كش��ور ما چند برابر ش��ود. او همچنين در مراسم 
گراميداش��ت هفته حمل و نقل در شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل با اشاره به اينكه ساالنه 
روسيه 25 تا ۳0 هزار تن زغال سنگ از مسير درياي 
سياه، درياي سرخ و كانال سوئز به هند صادر مي كند، 
اظهار كرد: اگر ايران در هر ت��ن 20 تا ۳0 دالر هم به 
روسيه تخفيف بدهد عبور اين بار ترانزيتي از كشورمان 
ساالنه حدود 6 ميليارد دالر درآمد نصيب ما مي كند. 
وي ادامه داد: بايد سهم ترانزيت از توليد ناخالص داخلي 

كشور 20 درصد باشد كه عدد قابل قبولي است.

مديريتشهريپايتختنااميدازوعدههايبودجهايدولت،دستياريبهسويمجلسدرازكرد

بخشيازسودوامدهكهايپايينازمحلصندوقمليمسكنتامينميشود

تغيير ريل بودجه شهري در ايستگاه بهارستان؟

اقساط وام مسكن دولتي ۴ تا ۷ ميليون تومان
طول دوران ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن ۳ سال و 
مدت بازپرداخت تسهيالت اين پروژه 1۷ سال تعيين شده 
كه اقساط وام 450 ميليون توماني ۷ ميليون تومان، وام 400 
ميليوني 6.۳ ميليون و تسهيالت ۳00 ميليوني 4.۷ ميليون 
و وام 250 ميليون توماني 4 ميليون تومان اعالم شده است.

به گزارش ايس��نا، به طور معمول تسهيالت طرح نهضت 
ملي مس��كن با لحاظ ۳ س��ال دوران س��اخت كه در طي 
مدت س��اخت هيچ قسطي توس��ط متقاضيان پرداخت 
نمي شود و بازپرداخت 1۷ ساله طراحي شده است. آنطور 
كه محمدحسن علمداري، عضو هيات مديره بانك مسكن 
اعالم كرده است، روش بازپرداخت اقساط ماهانه در 1۷سال 
و ۳ س��ال بعد از س��اخت و تحويل واحدهاي مسكوني به 
متقاضيان به اين نحو است كه براي تسهيالت 450 ميليون 
توماني بدون س��ود دوران ساخت ماهانه ۷ ميليون تومان 
قسط توسط مشاركت كنندگان و دريافت كنندگان واحدها 
پرداخت مي ش��ود.  وي افزود: تس��هيالت 400 ميليون 
توماني با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت 1۷ 
ساله 6 ميليون و ۳00 هزارتومان، تسهيالت ۳00 ميليون 
توماني با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت 1۷ 
س��اله 4 ميليون و ۷00 هزار تومان است. علمداري درباره 
بازپرداخت تسهيالت مسكن روستايي كه 250 ميليون 
تومان است، گفت: تسهيالت طرح نهضت ملي مسكن با 
لحاظ ۳ سال دوران س��اخت و بازپرداخت 1۷ ساله براي 
تس��هيالت 250 ميليون تومان 4 ميليون تومان اس��ت. 
روش هاي ديگر محاسبه همچون پلكاني كه در سال هاي 
نخست رقم بازپرداخت را در استطاعت متقاضيان مي كند 
نيز در دست بررسي است. به گفته وي، مقرر است تا وزارت 
راه و شهرسازي با تمهيداتي كه در نظر گرفته است، نرخ سود 
اقشار كم درآمد و متوسط را از طريق يارانه اي كه مابه التفاوت 
آن را صندوق ملي مسكن مي پردازد تامين كند. علمداري 
با تاكيد بر اينكه در دوران ساخت، هيچ يك از متقاضيان 
نيازي نيست كه بازپرداخت اقساط تسهيالت را داشته 
باشند، افزود: افرادي كه هم اكنون در نهضت ملي مسكن 
ثبت نام مي كنند نيازي به پرداخت اقساط ندارند و بايد 
بعد از ساخته شدن واحدهاي مسكوني خود كه معموال 
سه سال اس��ت، بازپرداخت اقس��اط را آغاز كنند. وي 
توضيح داد: وزارت راه و شهرسازي براي اقشار كم درآمد 
و نيازمند حمايت، پيگير اس��ت تا تمهي��دات ويژه اي 
بينديشد تا اين افراد از پرداخت تسهيالت مستثني شوند 
و شرايط بهتري براي آنها براي تامين مسكن، مهيا شود.

    برداشت از صندوق ملي مسكن
در شرايطي كه مبلغ اقساط ماهيانه وام 450 ميليون توماني 

نهضت ملي مسكن ۷ ميليون تومان اعالم شده، معاون وزير 
راه و شهرسازي مي گويد كه بخشي از سود وام دهك هاي 
پايين از محل صندوق ملي مسكن تامين مي شود و به همين 
نسبت مبلغ اقس��اط كاهش مي يابد. نرخ سود تسهيالت 
اعطايي در طرح نهضت ملي مسكن مطابق مصوبه شوراي 
پول و اعتبار 1۸ درصد است كه بر همين اساس بانك مسكن 
اقدام به انتشار مبلغ اقساط ماهيانه اين پروژه بر اساس نرخ 1۸ 
درصد كرد. با استناد به اين مساله اقساط وام 450 ميليون 
توماني ۷ ميليون تومان، وام 400 ميليوني 6.۳ ميليون و 
تس��هيالت ۳00 ميليوني 4.۷ ميليون و وام 250 ميليون 
توماني چهار ميليون تومان اعالم شده كه عمدتا خارج از توان 
اقشار پايين و حتي متوسط است. اما محمود محمودزاده، 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با تكذيب اقساط ۷ ميليون 
توماني تسهيالت نهضت ملي مسكن، گفته است: نرخ سود 
تسهيالت اعطايي در مصوبه شوراي پول و اعتبار در شرايط 
فعلي، 1۸ درصد بوده كه بخشي از سود آن براي دهك هاي 
پايين و اقشار كم درآمد جامعه در طرح نهضت ملي مسكن 
از محل صندوق ملي مسكن تامين مي شود. وي با بيان اينكه 
تسهيالت طرح نهضت ملي مسكن بر اساس توان پرداخت 
اقساط خانواده ها طراحي مي شود گفت: سود 1۸ درصد تنها 
براي گروه هاي غيرهدف در مسكن هاي حمايتي است و ساير 
افراد از محل صندوق ملي مسكن يارانه سود بانكي دريافت 
مي كنند. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
به خانه ملت گفت: صندوق ملي مسكن طبق قانون جهش 
توليد مسكن، به منظور كاهش اقس��اط پرداختي مردم 
به ميزان اس��تطاعت آنها تشكيل شده است. ضمن اينكه 
مردم براي دريافت وام هاي طرح نهضت ملي مسكن نيازي 
به خريد اوراق مس��كن هم ندارند. روابط عمومي اداره كل 
راه و شهرسازي اس��تان تهران، ديروز دوباره اعالم كرد كه 
متقاضيان س��اكن در ش��هر تهران صرفا مجاز به ثبت نام 
در شهرهاي جديد هش��تگرد، پرند، ايوانكي و همچنين 
پاكدشت و رباط كريم هستند و در صورت انتخاب شهرهاي 
ديگر مثل بومهن، ثبت نام آنها پذيرفته نخواهد شد. البته فرم 
»ج« آنها قرمز نمي شود و احتماال مي توانند در مراحل بعدي 
نام نويسي كنند. در ش��رايط فعلي وزارت راه و شهرسازي 
اعالم كرده كه اگر متقاضيان، شهرهاي غيرمجاز را انتخاب 
كرده اند آن را اصالح كنند يا تقاضاي خود را حذف و مجددا 
نام نويس��ي كنند. در حال حاضر هنگام ثبت نام در طرح 
نهضت ملي مسكن، امكان انتخاب شهرهاي غيرمجاز وجود 
دارد اما اگر كاربران، اين شهرها را انتخاب كنند درخواست 
آنها رد خواهد شد. به طور مثال برخي از متقاضيان ساكن 
شهر تهران، شهر اسالمشهر يا شرق استان را انتخاب كرده اند 
كه بايد آن را تغيير دهند. بنابراين گزارش، از روز 2۸ مهرماه 

ثبت نام اجراي قانون جهش توليد مسكن در سامانه جامع 
 saman.mrud.ir طرح هاي حمايتي مسكن به نشاني
در ۳1 استان آغاز شده كه تا 15 دي ماه ادامه دارد. متقاضيان 
پس از ورود بر روي گزينه »ثبت نام نهضت ملي مسكن« 
كليك كنند. عدم استفاده از تس��هيالت يارانه اي دولتي 
در بخش مسكن و س��بز بودن فرم »ج«، فقدان مالكيت 
خصوصي و سابقه حداقل پنج سال سكونت در شهر مورد 

تقاضا سه شرط اصلي خواهد بود. قبال براي مردان شرط 
تأهل وجود داش��ت كه اخيرا به مردان باالي 1۸ سال به 
شرط تاهل در زمان تحويل واحد، اجازه ثبت نام داده شده 
است. خانم هاي مجرد باالي ۳5 سال نيز مي توانند ثبت نام 
كنند. همچنين درباره نداشتن مالكيت، برخي گروه هاي 
درآمدي در بعضي مناطق بر اساس تشخيص وزارت راه 

و شهرسازي از اين شرط معاف هستند.

آگهی مزايده اموال غير منقول ) اسناد ذمه(
آگهی مزایده شماره  140004316045000252   اموال غیر منقول ) اسناد ذمه( پرونده کالسه های 9903368 و 9903746 و 9903803  و 9903804  و 9903785  و 9903866  و 9904010  و 9904174  و 9904227  و  9904219
به موجب پرونده اجرایی کالس�ه های  9903368  و 9903746  و 9903803  و 9903804  و 9903785 و 9903866  و 9904010 و 9904174 و 9904227  و 9904219  مش�خصات ملک وضعیت ثبتی پالک 8436  فرعی از 
19  اصلی بخش 97 ناحیه 00 وپالک ثبتی  13031  فرعی از 19 اصلی ، مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ) پالک هشت هزارو چهارصدو سی وشش  فرعی از نوزده اصلی بخش نود وهفت و پالک سیزده هزارو سی و 
یک فرعی از نوزده اصلی  مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور( به شرح ذیل اعالم می گردد. 1- مشخصات ملک : یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی  8436  فرعی از 19  اصلی ، مفروز و مجزا شده 
از  8428/5555  فرعی از اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش 97  ناحیه 00 حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو استان کرمانشاه به مساحت 152 متر مربع . به حدود : شماال: به طول 7/60 متردیوار به کوچه ده متری 
شرقا: به طول 20 متر پی به پی  قطعه سوم تفکیکی پالک 8437 فرعی . جنوباً: به طول7/60 متر دیوار به خیابان 16 متری . غرباً: به طول 20 متر پی به پی قطعه سوم تفکیکی پالک باقیمانده 8428 فرعی .  مشخصات مالکیت: 
مالکیت مقدم صبوری زالوآبادی فرزند  حاتم  شماره شناسنامه  665  تاریخ تولد 1352  دارای شماره ملی  3340939306  با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه با شماره مستند مالکیت 5783  تاریخ  
  1391/03/11موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  141972  سری ب سال 83 که درصفحه 47 دفتر امالک جلد 212  ذیل شماره 38997 ثبت گردیده است. 2-  مشخصات ملک: یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری 
به پالک ثبتی 13031  فرعی از 19  اصلی ، مفروز ومجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش 97  ناحیه ..  حوزه ثبت ملک کرمانشاه  ناحیه دو استان کرمانشاه به مساحت 150 متر مربع به حدود: شماال: 
به طول 7/60 متر دیوار به کوچه ده متری  شرقًا : به طول 20 متر پی به پی  قطعه دوم تفکیکی   جنوبًا :7/60 متر دیواربه خیابان 16 متری    غربًا: به طول  20 متر به پالک باقیمانده 5555  فرعی ) ملکی هالل احمر(  مشخصات 
مالکیت: مالکیت مقدم صبوری زالو آبادی  فرزند حاتم شماره شناسنامه  665  تاریخ  تولد 1352  دارای شماره ملی  3340939306  با جز سهم 6  از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه با شماره مستند مالکیت  7277  
تاریخ   1391/01/24موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 141968 سری ب سال 83  که درصفحه 301 دفتر امالک جلد 207 ذیل شماره 38445  ثبت گردیده است. که هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری 
 ، CNG مورخ  1400/08/16اعالم نموده اند ارزیابی دو پالک ثبتی تجمیع شده 13031  فرعی از 19 اصلی و 8436 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 3 کرمانشاه به آدرس کرمانشاه- دولت آباد ، شهرک اسالمیه ، پشت جایگاه
نبش کوی شهید کلهر ، کد پستی  6719955468  می باشد. مشخصات مربوط به پالک ثبتی باتوجه به محتویات پرونده و استعالم ثبتی :  عرصه ملک مورد بازدید برابر 302 متر مربع ) حاصل تجمیع دو پالک صدرالذکر ( 
که درآن احداث بنا در 4 طبقه و پیلوت صورت گرفته است با اسکلت بتنی با این توضیح که طبقه همکف  به مساحت تقریبی 195 متر مربع شامل فضای راه پله و کریدور آسانسور و سطح  دیوارهای میانی و خارجی این طبقه 
به مساحت در حدود 34/45 مترمربع  و دارای پارکینگ به مساحت 82 متر مربع  وانباری به مساحت 13/20  مترمربع و دارای سرویس بهداشتی و نیز دو واحد تجاری به مساحت در مجموع 58/35 متر مربع ، طبقات اولی 
الی سوم هر طبقه بصورت یک واحد مسکونی و مساحت هر طبقه در حدود 247  مترمربع با درنظر گرفتن مشاعات مربوطه و طبقه چهارم در حدود 196 متر مربع می باشد. طبقه اول بصورت تکمیل و دیگر طبقات بصورت 
خشک مشاهده گردید.) طبقه اول دارای سه اتاق، پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی ، طبقه دوم و سوم به ترتیب دارای دو اتاق و یک اتاق ، پذیرایی ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و طبقه چهارم دارای اتاقک 
موتورخانه آسانسور و مجموعه ورزشی تفریحی ) دستگاه جکوزی، سونای بخار و ...(، آسانسور مجتمع در حد شاسی کشی و تا طبقه سوم ادامه دارد و ملک دارای امتیازات و انشعابات معمول می باشد. نمای ملک در سه ضلع 
)شمال،غرب و جنوب( بصورت طرح رومی و ملک در حد جنوبی دارای دو درب ماشین روی فلزی ) منتهی به کوچه شهید کلهر( و دارای یک درب نفر رو درحد شمال ساختمان می باشد. باتوجه به محتویات پرونده و سایر 
، واحدها در طبقات فاقد سند مالکیت مفروز و تفکیک اسناد واحدها از سندهای به پالک های ثبتی شاره شده در گزارش صورت نگرفته است. مع الوصف ارزش کل ملک شامل عرصه )تحت دو پالک ثبتی( ، ارزش منافع و 
سرقفی مغازه ها ، اعیان ملک درطبقات ، امتیازات و انشعابات و محوطه سازی و ... باتوجه به موقعیت ، مساحت ، کیفیت ساخت، امکانات موجود در روز بازدید ، قدمت و بررسی های صورت گرفته از قیمت های منطقه و توجه  به 
نوسانات قیمتی بازار و رکود فعلی و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون، تعهدات و بدهی های قانونی به ادارات و سایر ارگان ها و نهادهای دولتی و غیره و ازجمله شهرداری و دارایی وبا فرض نداشتن هرگونه منع حقوقی و قانونی 
و همچنین با فرض نداشتن هرگونه معارض حقیقی و حقوقی جهت هر قسمت از ملک و یا کل ملک و خصوصًا با فرض عدم واگذاری سرقفلی هرکدام از مغازه های ملک به غیر جهت شرکت درمزایده در مجموع به مبلغ کل  
175/887/500/000 ریال ) یکصدو هفتادو پنج میلیاردو هشتصدوهشتاد وهفت میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی و اعالم می گردد. که برابر گزارش به وارده شماره 45021353  مورخ   1400/08/01مامور اجرا اعالم نموده 
ملک به صورت یک ساختمان 3 طبقه)پیلوت، اول ، دوم، سوم( می باشد. و با تحقیقات به عمل آمده از اهالی محل وهمسایه مدیون ) سکینه صادقی( و بازدید ملک با احراز هویت متصرفین محرز گردید که ملک مذکور طبقه 
اول محل سکونت همسر مدیون) گلریا اختر شناس( و فرزندان دختر 14 ساله و 4 ساله و فرزند پسر 22 ساله مدیون می باشد و طبقه دوم و سوم محل سکونت شخص یا اشخاصی نمی باشد. از ساعت 9 الی 12  روز چهارشنبه  
مورخ 1400/10/15در اداره واقع در کرمانشاه- فرهنگیان فاز یک – خیابان شهید مطاعی- اداره کل ثبت و اسناد و امالک کرمانشاه – اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه- از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده پنج دانگ 
از شش دانگ پالک فوق از مبلغ  146/572/916/666 ریال ) صدو چهل شش میلیارد و پانصد و هفتاد و دو میلیون نهصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و شش ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می 
شود. و کلیه هزینه های قانونی  به عهده برنده مزایده است و نیم عشر وحق مزایده نقداً وصول خواهد شد.  شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت به حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او درجلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمناً پالک فوق با توجه به اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد.

تاریخ انتشار: 1400/10/01

آقاي/ خانم مهدي تركیان با ارایه استشهاد محلي مصدق، طي درخواست شماره 10145 مورخ1400/09/21  تقاضاي 
صدور س�ند مالكیت المثني ششدانگ عرصه و اعیان تحت پالك 311 فرعي از 12- اصلي بشماره سریال 440013 
واقع در قریه ولوجا بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان میاندورود كه در دفتر الكترونیك 139620310022000944 ثبت 
گردیده و در اثر جابه جایي مفقود ش�ده را نموده است. در اجراي ماده 120 اصالحي آیین نامه قانون ثبت مراتب در 
یك نوبت آگهي تا چنانچه اش�خاصي مدعي انجام معامله یا وجود س�ند مالكیت نزد خود مي باشند ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهي اعتراض خود را همراه اصل سند مالكیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نمایند، چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارایه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله 

ارایه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكیت المثني به نام مالك خواهد نمود. 
تاریخ چاپ: 1400/10/01

نشریه: كثیراالنتشار
شناسه آگهي: 1246143

آگهي فقدان سند مالكيت

قدیر یوسفي نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالك میاندورود

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 



در نسخه پيشنهادي وزارت ارتباطات براي طرح حمايت 
از حقوق كاربران فضاي مجازي، درحالي بندهاي مربوط 
به اعمال محدوديت در ترافيك اينترنت و مسدودسازي 
خدم��ات پايه كاربردي حذف ش��ده كه م��اده مربوط به 
فعاليت تج��اري در زمينه توليد، توزي��ع، تكثير و عرضه 
غيرمجاز نرم افزارهايي مانند VPN و فيلترشكن، نيز در 
طرح پيشنهادي وزارت ارتباطات با تغييراتي همراه است، به 
نحوي كه تاكيد شده هرگونه فعاليت در زمينه توليد، توزيع، 
تكثير و عرضه غيرمجاز نرم افزارها يا ابزارهاي دسترسي 
بدون پااليش مثل VPN و فيلترشكن، توسط اشخاص 
حقوقي خارج از ضوابط ابالغي كميس��يون عالي تنظيم 
مقررات فضاي مجازي ممنوع است و مجازات مرتكب آن، 

حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود. 
پيش نويس طرح »قان��ون حمايت از حق��وق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« تيرماه ۱۴۰۰ پس 
از بررسي كارشناسان و اصالح نهايي نسخه هاي اوليه، در 
صحن علني مجلس ارايه و براي بررس��ي در كميسيون 
مشترك مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي به رأي گذاشته شد. 
در نهايت نيز نمايندگان با هشتاد و پنجي شدن اين طرح 
موافقت كردند. پس از انتخاب اعضاي كميسيون مشترك 
بررسي اين طرح، جلسات آن از مهرماه آغاز و نمايندگان و 
كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه بررسي طرح حمايت 
از حقوق كارب��ران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي 
را در دس��تور كار قرار دادند. ماه گذشته و پس از طي ۲ ماه 
از روند بررس��ي اين طرح در كميسيون مشترك، وزارت 
ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي در نامه اي به محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس، خواستار بررسي طرح پيشنهادي 
مشتركشان شدند. از اين رو اين طرح پيشنهادي كه گفته 
ش��ده بود به صورت محرمانه به مجلس ارايه ش��ده براي 
بررسي و مش��ورت به مركز پژوهش هاي مجلس ارجاع 
داده ش��د و هم اكنون با حضور كارشناس��ان اين مركز و 
صاحبنظران و نمايندگان كسب و كارهاي فضاي مجازي و 
نيز نمايندگان وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي 
در دس��ت بررسي است. اين نس��خه پيشنهادي تاكنون 
منتشر نشده است. روز شنبه هفته جاري عيسي زارع پور، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، در نخس��تين نشست 
خبري خود در پاس��خ به چرايي محرمانه بودن اين طرح 
پيشنهادي به رغم تاكيد دولت بر مساله شفافيت، گفت: 
»ما هيچ گونه مالحظه محرمانگي روي اين طرح نداشتيم 
و قصدمان اين بود در صورتي كه مجلس پيشنهادات ما را 
براي بررس��ي بپذيرد، آن را اعالم عمومي كنيم؛ ما به اين 
موضوع معتقد بوديم كه قبل از اينكه اين پيشنهادات در 

مرجع تخصصي بررسي شود، به قضاوت گذاشتن عمومي 
آن ب��ه ضرر طرح خواهد بود. از اين رو قبل از بررس��ي اين 
پيشنهادات در كميسيون طرح، رسانه اي كردن آن را جايز 
ندانسته ايم. از اين رو از رييس كميسيون مي خواهيم كه 
در صورت صالحديد، اين نس��خه پيشنهادي را به انتشار 
براي عموم بگذارد.« حال با وجودي كه وزير ارتباطات به 
صورت تلويحي انتشار اين طرح پيشنهادي را كه ماحصل 
بررسي وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي است، 
مجاز دانسته، برخي از مفاد اين پيش نويس و مقايسه نسخه 
پيشنهادي با نسخه اوليه كه در تيرماه در مجلس شوراي 

اسالمي به رأي گذاشته شد، مشخص است.

   تغيير عنوان طرح حمايت به 
»طرح ساماندهي خدمات در فضاي مجازي«

نسخه پيشنهادي وزارت ارتباطات درباره طرح »حمايت 
از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« 
در ۷ فصل، ۱۸ ماده، ۳۲ بند و ۲۱ تبصره ارايه ش��ده كه 
نسبت به طرح مجلس، خالصه تر به نظر مي رسد. پيشنهاد 
اوليه اين نس��خه اين است كه عنوان »طرح ساماندهي 
خدمات در فضاي مج��ازي« جايگزيني دقيق تر براي 
طرح حمايت از حقوق كاربران خواهد بود. در فصل اول 
اين طرح به »تعاريف« پرداخته شده و كلمه »كليات« كه 
در طرح اوليه ديده مي شود به »تعاريف« تغيير يافته است. 
فصل دوم مربوط به »اختيارات كميسيون عالي تنظيم 
مقررات فضاي مجازي و تنظيم گران«، فصل سوم مربوط 

به »الزامات دستگاه هاي اجرايي«، فصل چهارم مربوط 
به »گذرگاه مرزي«، فصل پنجم مربوط به »حمايت از 
خدمات پايه كاربردي«، فصل ششم مربوط به »حمايت 
از كاربران خدمات پايه كاربردي« و فصل هفتم نيز مربوط 

به »ضمانت اجرايي« است.

    فصل اول و تغييراتي در تعاريف
در فصل اول طرح پيشنهادي مشترك وزارت ارتباطات و 
مركز ملي فضاي مجازي، كه با عنوان »تعاريف« به جاي 
كليات آمده است، تعريف مربوط به خدمات پايه كاربردي 
مجاز كاماًل تغيير يافته و تبصره هاي مربوط به طرح اوليه، 
حذف شده است. در همين حال تعاريف مربوط به درگاه 
خدمات پايه كاربردي حذف شده است. در اين فصل براي 
»تنظيم گر« تعريف مستقلي آورده شده است. در همين 
حال تعريف »گذرگاه ايم��ن مرزي« به »گذرگاه مرزي« 
تغيير يافته و ماده ۲ طرح اوليه حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي و تبصره هاي ذيل آن، كاماًل حذف شده است.

    پيشنهاد براي اختيارات 
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي

در فص��ل دوم طرح پيش��نهادي وزارت ارتباطات، فصل 
مربوط ب��ه تنظيم گري به »اختيارات كميس��يون عالي 
تنظيم مقررات فضاي مجازي و تنظيم گران« تغيير نام 
يافته و به طور كلي ماده ۳ نسخه اوليه كه مربوط به تركيب 
كميس��يون عالي تنظيم مقررات فضاي مج��ازي بوده، 
حذف شده است. تركيب اعضاي اين كميسيون مطابق 
اين سند پيشنهادي، در ماده يك بند ج آمده است. ماده 
۲ اين طرح پيشنهادي، وظايف و اختيارات مربوط به اين 
كميسيون را نيز حذف كرده و وظايف محوله را در قالب ۱۲ 
بند و ۴ تبصره پيشنهاد داده است. در يكي از اين بندهاي 
پيشنهادي، پيشنهاد قوانين مورد نياز كشور در حوزه مسائل 
فضاي مجازي جهت تصويب در مجلس شوراي اسالمي 
در اختيارات و وظايف كميسيون عالي فضاي مجازي ديده 
ش��ده و به اين ترتيب تكليف ارايه لواي��ح در حوزه فضاي 
مجازي از دوش دولت برداشته خواهد شد. از سوي ديگر 
مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ طرح پيشين كه بخشي از آن مربوط به 
وظايف و اختيارات كميسيون عالي تنظيم مقررات براي 
ضوابط گذاري در تبليغات خدمات پايه كاربردي خارجي 
فاقد مجوز اس��ت، حذف ش��ده اس��ت. تصويب ضوابط 
همكاري بين المللي در فضاي مجازي، تصويب ضوابط 
رصد و پايش و ارزيابي عملكرد خدمات ارتباطي، ضوابط 
عرضه و استفاده از ابزارهاي دسترسي فيلترشكن كه در 
اين مفاد ديده مي شد، حذف شد. همچنين ماده مربوط 
به قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات در اين ماده 
حذف و در ماده ديگر جايگزين شده است. ماده ۱۳ اين 
طرح پيشنهادي نيز، وظايف و اختيارات »تنظيم گران« 
را در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و 
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي در ۷ بند 
و ۲ تبصره آورده است. ماده ۴ اين طرح پيشنهادي نيز 

به اهداف تنظيم گران در حوزه محتوا اختصاص دارد.

    فصل سوم و الزامات دستگاه هاي اجرايي
در طرح پيشنهادي مشترك وزارت ارتباطات و مركز ملي 
فضاي مجازي، تكاليف مربوط به شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات و تكليف دس��تگاه هاي اجرايي مشخص شده 
است. به نحوي كه كليه وظايف راهبردي، سياست گذاري، 
نظارت و هماهنگي »ش��وراي عالي فناوري اطالعات« 
موضوع ماده ۴ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات 
مصوب سال ۸۲ كه به »شوراي اجرايي فناوري اطالعات« 
تغيير نام داده، در سطح ملي به شوراي عالي فضاي مجازي 
منتقل مي شود. اين شورا در چارچوب سياست هاي كلي 

نظام و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي فعاليت خواهد 
كرد. همچنين دستگاه هاي اجرايي كه شرح وظايف آنها 
مغاي��ر با احكام صادره مقام معظ��م رهبري در خصوص 
ش��وراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي 

است، موظف به بازنويسي شرح وظايف خود شده اند.

    تغيير نام گذرگاه ايمن مرزي به 
»گذرگاه مرزي«

مطابق ماده ۹ اين طرح پيشنهادي، »كارگروه مديريت 
گذرگاه مرزي« متش��كل از رييس مركز ملي فضاي 
مجازي، وزارت ارتباطات، س��ازمان پدافند غيرعامل، 
وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، قوه قضاييه، ستاد كل 
نيروهاي مسلح و سازمان اطالعات سپاه ايجاد مي شود 
تا نسبت به امنيت ارتباطات و اطالعات در گذرگاه هاي 
مرزي تصميمات الزم را اتخاذ كنند. در اين پيش��نهاد 
نيروي انتظامي به ليست طرح پيش��ين افزوده شده 
است. در ماده ۱۰ اين طرح پيشنهادي، تغييراتي در نظام 
دسترسي و بهره برداري و تكاليف دستگاه هاي مرتبط 
در گذرگاه هاي مرزي ديده مي شود و پيشنهاد شده كه 
مس��ووليت اعمال مصوبات كارگروه مديريت گذرگاه 
مرزي و امور فني و اجراي��ي، به عهده وزارت ارتباطات 
گذاشته ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در نسخه اوليه 
طرح، مسووليت كالن اعمال مصوبات كارگروه مديريت 
گذرگاه ايمن م��رزي و ايجاد هماهنگي هاي الزم بين 
دس��تگاه هاي مرتبط در اجراي اين مصوبات، به عهده 

ستاد كل نيروهاي مسلح گذاشته شده است.

    شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت
 خدمات پايه كاربردي

در اين طرح پيشنهادي فصل سوم نسخه اوليه كه مربوط به 
»شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي« 
مي شد كاًل حذف شده است. در نسخه پيشنهادي وزارت 
ارتباطات، تغييراتي در فصل مربوط به »حمايت از خدمات 
پايه كاربردي داخلي« كه مرب��وط به صندوق حمايت از 
خدمات پايه كاربردي داخلي مي ش��ود ديده شده است. 
يكي از پيشنهادات مطرح شده اين است كه »صندوق ملي 
توسعه فضاي مجازي« به عنوان موسسه عمومي غيردولتي 
و به جاي »صندوق حمايت از خدمات پايه كاربردي داخلي 
و محتواي مرتبط« به عنوان موسسه دولتي تشكيل شود 
و اساسنامه آن نيز به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي 
برسد. همچنين پيشنهاد شده كه براي تأمين منابع اين 
صندوق، بخشي از تعرفه مصوب فروش ساالنه هر گيگ 
پهن��اي باند بين الملل در نظر گرفته ش��ود. اين در حالي 
است كه در نسخه پيشين، كميسيون عالي تنظيم مقررات 
فضاي مجازي موظف ش��ده ظرف سه ماه دستورالعمل 
اجرايي پرداخت حق السهم توليدكننده محتواي داخلي و 
ارايه دهندگان خدمات پايه كاربردي داخلي از محل وجوه 
حاصل از فروش ترافيك و ساير درآمدها را تصويب كند. در 
نسخه پيشنهادي وزارت ارتباطات، اين ماده كاًل حذف شده 
است. وزارت ارتباطات در نسخه پيشنهادي خود، بر رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام ملي كشور ذيل ماده 
۱۴ فصل پنجم تاكيد كرده است. در اين سند پيشنهادي، 
ماده هاي ۱۷ و ۱۸ طرح اوليه كه مربوط به سهم ترافيك 
خدمات پايه كاربردي، تنظيم ميزان ترافيك خدمات پايه 
و دستورالعمل مديريت پهناي باند خدمات پايه داخلي و 
خارجي بوده، كاًل حذف شده اس��ت و اين ماده كه »ارايه 
هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پايه كاربردي فاقد 
مجوز ممنوع است و ارايه خدمات پرداخت در خدمات پايه 
كاربردي خارجي داراي مجوز منوط به تاييد كميسيون 
است«، ديده نمي ش��ود. در اين طرح پيشنهادي، ماده 
مربوط به افزايش عوارض ورودي تجهيزات الكترونيكي 
هوشمند حذف شده و پيشنهاد »تشويق توليدكنندگان 
داخلي و خارجي تجهيزات الكترونيكي هوش��مند به 
حماي��ت از خدمات پايه كاربردي مجاز با اس��تفاده از 
ابزارهاي قانوني همچون عوارض ورودي« در ماده ۲ اين 

طرح، جايگزين اين موضوع شده است.

    حمايت از كاربران خدمات پايه  كاربردي
در نسخه پيشنهادي وزارت ارتباطات، فصل مربوط 
ب��ه »تكاليف و تعهدات خدمات پاي��ه كاربردي« به 
»حمايت از كاربران خدم��ات پايه كاربردي« تغيير 
يافته اس��ت. همچني��ن تبصره »مصادي��ق داده ها 
مرتبط با هويت كاربران ايراني توس��ط كميس��يون 
عالي تنظيم مقررات مش��خص ش��ود« حذف شده 
است. در نسخه اوليه طرح حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي، فصلي مربوط به مسووليت ها و 
تعهدها ديده مي شود كه در نسخه پيشنهادي وزارت 
ارتباطات، به فصل »ضمانت اجرا« تغيير يافته است.

دريچهدنياي فناوري

ويژه
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تايوان ساخت كارخانه 
تراشه سازي در ژاپن را تاييد كرد

ش��ركت TSMC تايوان تاييديه احداث كارخانه 
توليد تراش��ه در ژاپن را از دولت اين كشور دريافت 
كرده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاري مهر به نقل از 
رويترز، كميس��يون س��رمايه گذاري وزارت امور 
اقتصادي تايوان اين س��رمايه گذاري را تاييد كرده 
است. در بيانيه كميسيون س��رمايه گذاري وزارت 
امور اقتصادي تايوان آمده است: فناوري كه در واحد 
جديدTSMC در ژاپن استفاده مي شود، حداقل 
يك نسل عقب تر از فناوري است كه در تايوان به كار 
مي رود. نبايد هيچ شبهه اي درباره جريان خروجي 
فناوري رده باال وجود داشته باشد. در تايوان ديگر 
توليدكنندگان تراشه مانند TSMC تالش هاي 
زيادي براي حل چالش كمبود تراش��ه دارند كه 
هم اكنون س��بب تعطيلي خطوط توليد خودرو 
شده و روي فعاليت توليدكنندگان دستگاه هاي 
الكترونيكي در سراسر جهان تاثير گذاشته است. 
ش��ركت TSMC يكي از تهيه كنندگان بزرگ 
تجهيزات براي اپل است كه برخي پيشرفته ترين 

نيمه رساناهاي جهان را مي سازد.

توسعه نسل هاي جديد ارتباطات
عضو هيات مدي��ره اتحاديه صادركنندگان صنعت 
مخابرات ايران با اشاره به تحقق سهم ۱۰ درصدي 
اقتصاد ديجيتالي از اقتصاد كل كشور تا سال ۱۴۰۴، 
گفت: توسعه نس��ل هاي جديد ارتباطات موبايلي 
و ثابت بس��تر مناسبي براي توس��عه فناوري هاي 
تحول آفرين همچون اينترنت اشياء، رايانش ابري 
و كالن داده ها و ش��كل گرفتن كس��ب و كارهايي 
اينترنت��ي را فراهم مي آورد كه در توس��عه اقتصاد 
ديجيتال نقش كلي��دي دارند. به گزارش ايس��نا، 
اقتصاد ديجيتال ش��بكه اي جهاني از فعاليت هاي 
اقتصادي، مبادالت بازرگان��ي و تعامالت حرفه اي 
اس��ت كه به واس��طه ارتباطات و فناوري اطالعات 
به وجود آمده اند. به طور خالص��ه مي توان اقتصاد 
ديجيتال را اقتصاد مبتني بر فناوري هاي ديجيتال 
نام گذاري كرد. اقتصاد ديجيتال، هس��ته اي به نام 
بخش ICT دارد كه به طور مستقيم به اين بخش از 
اقتصاد متصل اند. چند روز گذشته عيسي زارع پور 
-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- در اولين نشست 
خبري خود از تشكيل كميته اقتصاد ديجيتال در 
دولت با حض��ور دو معاون رييس جمه��ور و چهار 
وزير خبر داد كه سهم اقتصاد ديجيتال كشور را به 
۱۰ درصد برساند. همچنين ستار هاشمي -معاون 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات-تأكيد كرده بود: 
در صورت عدم پيش بيني س��ازوكار مناسب براي 
بهره گيري مناسب از ظرفيت نخبگان حوزه فناوري 
اطالعات، در آينده نزديك با مشكل كمبود نيروي 
متخصص براي توس��عه اقتص��اد ديجيتال مواجه 
خواهيم شد. وي پيشبرد تحول ديجيتال را نيازمند 
تدوين يك برنامه جامع و يكپارچه دانسته و گفت: 
در همين ارتباط برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي 
در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تدوين شده 
است. عالوه بر اين بايد الزاماتي نظير توسعه متوازن 
زيرس��اخت هاي ارتباطي نوين و كاهش ش��كاف 
ديجيتال��ي در جوامع هم مورد توج��ه قرار گيرد تا 
زمينه براي كاهش نابرابري و افزايش عدالت در ارايه 
خدمات مختلف با بهره گي��ري از ظرفيت فناوري 
اطالعات فراهم ش��ود. براي رشد سرمايه گذاري و 
افزايش حجم اقتصاد ديجيتال بايد س��ازوكارهاي 
س��نتي را كنار بگذاريم و به س��مت س��اختارهاي 
متصل به فناوري و نوآوري نظير استفاده از ظرفيت 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و بورس براي تأمين 

مالي كسب وكارهاي فناورانه گام برداريم.
در اي��ن راس��تا فريب��ر نژاددادگر - دبي��ر و عضو 
هيات مديره اتحاديه صادركنندگان صنعت مخابرات 
ايران به ايسنا گفت: بدون توجه به اقتصاد ديجيتال، 
تعامل با جهان امروز و برقراري ارتباط امري پيچيده 
خواهد بود. نمي تواني��م در دنياي امروز با تحوالت 
ش��گرف و غيرقابل پيش بيني، از علم و فناوري روز 

دنيا عقب بمانيم. 
وي گفت: به دليل اهميت تحول و اقتصاد ديجيتال 
كه بخ��ش بزرگي از برنامه هاي وزي��ر ICT را در بر 
گرفت��ه، اتحاديه از مدت ها قبل پيش��نهاد ايجاد و 
تش��كيل معاونت يا كميته ديجيت��ال را در وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات، اع��الم كرده بود كه 
با تشكيل اين ساختار جديد، عالوه بر پياده سازي 
ش��بكه  ملي اطالع��ات و دول��ت الكتروني��ك، در 
كنار س��اير وزارتخانه ها و س��ازمان ها، به تعريف و 
پياده سازي تحول ديجيتال در تمامي بدنه دولت، 
همكاري كرده و به سوي دولت همراه و سپس دولت 
هوشمند، گام برداشته خواهد شد. عضو هيات مديره 
اتحاديه صادركنن��دگان صنعت مخابرات ايران در 
عين حال بيان كرد: در س��ال هاي اخير با توجه به 
 اقدامات وزارت ICT مانند توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي، افزايش ظرفيت زيرس��اخت شبكه ملي 
اطالعات، برقراري امكان دسترسي پرسرعت و امثال 
آن جهش رشد در كل اقتصاد ديجيتال اتفاق افتاده 
است. نژاددادگر با بيان اينكه تا سال ۱۴۰۴ مي توان 
به تحقق سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از اقتصاد 
كل كشور اميدوار بود، اظهار كرد: براي اندازه گيري 
ميزان اقتصاد ديجيتال و س��هم آن در اقتصادهاي 
ملي در سطح بين المللي يك روش جامع و استاندارد 
وجود ندارد، چرا كه مفهوم اقتصاد ديجيتال مدام در 
حال تكامل و تغيير است. توسعه نسل هاي جديد 
ارتباطات موبايلي و ثابت بستر مناسبي براي توسعه 
فناوري هاي تحول آفرين همچون اينترنت اش��يا، 
رايانش ابري و كالن داده ها و ش��كل گرفتن كسب 
و كارهايي اينترنتي را فراهم مي آورد كه در توسعه 
اقتصاد ديجيتال نقش كليدي دارند. وي تاكيد كرد: 
ما آمادگي خود را اعالم كرده بوديم و دوباره به اين 
موضوع تاكيد مي كنيم كه به عنوان تخصصي ترين 
تشكل صادراتي كش��ور در حوزه ICT در ارتباط با 
اين برنامه ها هم راس��تا و همراه��ي خواهيم كرد و 
در اي��ن خصوص نيز اتحادي��ه داراي ظرفيت هاي 

مناسبي است.

يلداي 1400 با بسته 
خوش تركيب همراه اول

همراه اول به مناسبت فرارسيدن آخرين يلداي قرن، 
طرح يلداي خوش تركيب را براي تمامي مشتركان 
خود معرفي ك��رد. به گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول به مناسبت 
فرارس��يدن آخرين يلداي قرن و همراهي تمامي 
مش��تركان در اين ش��ب به يادماندني جهت ثبت 
خاطراتي شيرين، طرح »يلداي خوش تركيب« را 
براي تمامي مشتركان دايمي، اعتباري و انارستاني 
ارايه كرد. بس��ته تركيبي »۳ گيگابايت اينترنت و 
۳ س��اعت مكالمه ۳ روزه« ويژه مشتركان دايمي و 
اعتباري همراه اول در نظر گرفته شده كه مي توانند 
با شماره گيري كددستوري »س��تاره ۱۰۰ ستاره 
۶۷ مربع« تنها با پرداخ��ت ۱۰ هزار تومان اقدام به 
خريداري آن كنند. مشتركان انارستان هم مي توانند 
همين بسته را با شماره گيري كددستوري »ستاره 
۱۰۰ ستاره ۶۶۷۱ مربع« و با پرداخت پنج هزار تومان 
فعال كنند. امكان فعال سازي براي تمامي مشتركان 
از طريق اپليكيشن »همراه من« نيز فراهم است و با 
وجود اينكه اعتبار اين بسته ها از ۳۰ آذرماه لغايت ۲ 
دي ماه سال جاري خواهد بود، اما خريد مجدد بسته 

پس از اتمام حجم در اين بازه زماني شدني است.

پيشنهاداتوزارتارتباطاتبرايطرححمايتازكاربران

حذف بند اعمال محدوديت در ترافيك اينترنت

آيين تجليل از فعاالن حوزه حمل و نقل و 
راهداری کرمانشاه برگزار شد

 مراسم تجلیل از راهداران و فعاالن عرصه حمل 
و نقل به مناسبت هفته »حمل و نقل، رانندگان 
و راهداری« با حضور استاندار، معاون عمرانی، 
فرماندارکرمانشاه، مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه و دیگری مسووالن 

استانی برگزار شد.
به گ�زارش روابط عموم�ی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانشاه، فریبرز 
کرمی در ابتدای این مراسم که در سالن شهدای 
دولت استانداری کرمانش�اه برگزار شد، اظهار 
داش�ت: با برگزاری این مراسم تالش کردیم تا 
گوشه ای از خدمات فعاالن حمل و نقل، رانندگان 

و راهداران استان را گرامی بداریم.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
کرمانشاه  با اشاره به بسیج عمومی کامیون داران 
در دوران دفاع مقدس و لبیک به فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( گفت: در آن ایام صحنه های بی 
بدیل، کم نظیر و تاریخی از ایثارگری، فداکاری 
و تالش ش�بانه روزی به ثبت رس�ید و در واقع 
گرفتاری کش�ور رفع و در تاریخ ماندگار شد و 
مردم به نیکی از این اقدامات یاد می کنند.کرمی 
گفت: راه�داران نقش مهم�ی در فرآیندهای 
توس�عه ای برعهده دارند و در واقع حمل و نقل 
یکی از بخش هاي زیربنایی اقتصاد در کش�ور 
اس�ت و گزارش�ی از اقدامات صورت گرفته از 
آذرم�اه ۱۳۹۹ ت�ا آذر ۱۴۰۰ را ب�رای حاضرین 

ارائه داد.
کرمی افزود: تالش های خالصانه سفیران آرامش 
در جاده ها و رانندگان بی ادعا، زحمتکش و صبور 
در این عرصه و بویژه در توسعه و پیشرفت کشور 
تشکر می کنم وامیدوارم که با تالش همکاران 
حمل و نقل و راهداری شاهد توسعه و پیشرفت 

حمل و نقل استان کرمانشاه باشیم. 
در ادامه این مراسم استاندار کرمانشاه گفت:

راه های کرمانشاه به  ارزش ۵۰هزار میلیارد تومان 
زیرساخت  مهم توسعه است

بازوند ضمن تبریک این هفته به همه راهداران 
و رانندگان که به صورت ش�بانه روزی فعالیت 
می کنند، افزود: راهداران در کنار پلیس با تالش  
شبانه روزی از راه های استان همانند بچه خود 
مراقبت می کنند و تعصب خ�اص و ویژه ای در 
این زمینه دارند که قابل تقدیر است.وی با اشاره 
به اینکه راهداران در برف و کوالک در جاده های 
استان مستقر هستند تا مردم و مسافران آزاری 
نبینند و دچار مشکل نشوند، گفت: ارزش راه های 
کل کشور به هزار هزار میلیارد تومان می رسد و 

ما شاهد بودیم که راهداران برای اینکه آسیبی 
به این س�رمایه ملی وارد نشود چقدر روی این 
موضوع حساسیت به خرج می دهند.مقام عالی 
دولت در استان کرمانشاه نقش رانندگان را در 
لبیک به فرمان امام راحل مبنی بر ترخیص کاالها 
از بنادر و گمرکات در گذشته بی نظیر توصیف کرد 
و اظهار داشت: امروز هم رانندگان باوجود همه 
تحریم ها و مشکالت زیرساختی که در جاده های 
کشور و استان وجود دارد، جان و سرمایه خود 
را برای ش�کوفایی اقتصادی و ارزآوری کشور 
به میدان آورده اند اما کمتر از آنها اس�می برده 
می شود.بازوند با اشاره به اینکه رانندگان انتظار 
دارند وقتی جان خود را در این مسیر قرار داده اند 
باید زیرساخت راه های استان هم مطلوب باشد 
گفت: صادرات و ارزآوری منجر به رونق تولید و 
افزایش ارزش پول می شود که یک موضوع ملی 
است و اعتبارات آن هم باید ملی باشد و رانندگان 
هم انتظار دارند زیرساخت های جاده ای استان 
چه با اعتیارات ملی و چه استانی تکمیل شود که 

توقع به جا و حقی است.استاندار کرمانشاه میزان 
صادرات به عراق را ۹۷ درصد و میزان واردات از 
عراق را تنها سه درصد عنوان کرد و اظهار داشت: 
با این میزان از صادرات و واردات مرزهای استان 
کرمانش�اه شکننده اس�ت و هر لحضه ممکن 
است طرف عراقی صادرات برخی از کاالهای ما 
را ممنوع کند که با این شرایط رانندگان ما هم با 

مشکالتی در مرزها مواجه می شوند.
وی در پایان حمل یکسره کاال به مقصد در عراق 
را یکی از مهمترین اقدامات انجام ش�ده برای 
کاهش مشکالت رانندگان دانست و گفت: حل 
این مشکل نیاز به دیپلماسی دارد که رایزنی های 
الزم با وزارت امور خارجه صورت گرفته تا بتوانیم 
در آین�ده امکان حمل یکس�ره کاال به عراق را 
میسر کنیم.در این مراس�م تعدادی از روسای 
انجمن های صنفی با ایراد س�خن مش�کالت 
موجود در صنف خود را بیان کردند و از راهداران 
و رانندگان در بخش های مختلف با اهداي لوحی 

تقدیر و قدردانی شد.
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تعادل|
بخش خصوصي چند خواسته مشخص از حاكميت، 
دولت و مجلس داش��تند. اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق تهران روز گذش��ته يك بار ديگر برلزوم بهبود 
تعامالت اي��ران با اقتصاد جهاني تاكيد وخواس��تار 
پيگيري مذاك��رات برجام تا لغو تحريم ها ش��دند. 
آنها در همين ح��ال از مجلس درخواس��ت كردند 
كه ب��راي اصالح ارز ترجيحي همراهي الزم را انجام 
دهد. چراكه به گفته آنه��ا، ارز 4200 توماني عالوه 
بر اثرات مخرب موجب رانت و فساد است، بر همين 
اساس، حتما بحث حذف ارز ترجيحي در بودجه سال 
آينده بايد منظور ش��ود و دولت آن را تصويب كند. 
درهمين حال، اين پيشنهاد مطرح شد، كه همزمان 
با برنامه ريزي براي حذف ارز 4200 توماني، دولت 
بايد مبلغ يارانه نقدي را افزايش دهد. همچنين در 
اين نشس��ت، اليحه بودجه س��ال 1401 مورد نقد 
وبررسي قرار گرفت و ايراداتي به اين سند مالي وارد 

وخواهان بازنگري در برخي از بندها شدند. 

   ارز ترجيحي مخرب است
رييس اتاق تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران، اظهار كرد: براوردها از اين حكايت 
دارد ك��ه تحريم هزينه هاي قابل توجهي را بر دوش 
اقتصاد ايران س��وار كرده است. براي مثال هزينه ما 
در مب��ادالت بين 10 تا 20 درص��د افزايش يافته و 
مجبوريم كاالها را با قيم��ت باالتر خريداري كنيم 
يا ب��راي صادرات، هزينه بيش��تري پرداخت كنيم. 
مسعود خوانساري با اشاره به شرايط اقتصاد تركيه 
در هفته هاي گذشته، تشريح كرد: ما در سال 1۳۹۷ 
و همزمان با افزايش قيمت دالر، يك فضاي مطلوب 
براي جهش صادرات غيرنفتي در اختيار داشتيم اما 
با توجه به فشار تحريم ها و مشكالت داخلي، امكان 
اس��تفاده از اين فرصت به وجود نيامد. اين در حالي 
است كه تركيه همزمان با كاهش ارزش لير افزايش 
قابل توجهي را در آمار صادراتي به ثبت رسانده است.

رييس ات��اق بازرگان��ي ته��ران ادام��ه داد: آمارها 
مي گويند كه در اكتبر سال 2021، ميزان صادرات 
تركيه 20 درصد افزايش يافته و صادرات اين كشور 
در ماه هاي گذش��ته به 21 ميليارد دالر رس��يده و 
پيش بيني مي ش��ود اين رقم در پايان س��ال از مرز 
220 ميليارد دالر نيز عبور كند. اين نشان مي دهد 
ك��ه تركيه از فرص��ت به وجود آمده ب��راي افزايش 
صادرات خود استفاده كرده اما ما در سال هاي قبل 
نتوانستيم از اين تهديد، فرصت بسازيم.خوانساري 
با اشاره به برخي مش��كالت جدي كه هنوز اقتصاد 
ايران با آنها درگير است، بيان كرد: يكي از اصلي ترين 
مشكالت ما تورم اس��ت. با وجود آنكه سرعت رشد 
تورم در ماه هاي گذشته قدري كاهش پيدا كرده اما 
هنوز اين نرخ باالي 40 درصد قرار دارد و همين امر 
براي اقتصاد كشور و معيشت مردم مشكالتي جدي 
به وجود آورده است. البته دولت در اليحه بودجه به 
تورم پرداخته و اميدواريم با همكاري دو قوه شرايط 
بهتر شود.وي با بيان اينكه حذف ارز 4200 توماني 
ديگر حوزه اي است كه بايد مجلس و دولت در رابطه 
با آن همكاري كنند، توضيح داد: ارز 4200 توماني 
اثرات مخرب زيادي داش��ته و بستر رانت و فساد را 
فراهم كرده اس��ت. حال كه دول��ت از حذف اين ارز 
س��خن مي گويد، اميدواريم نمايندگان مجلس نيز 
با آن همكاري كنند تا اقتصاد ايران به س��مت تك 
نرخي ش��دن ارز حركت كند. رييس اتاق بازرگاني 
تهران با اش��اره به تغييراتي كه در ماه هاي گذشته 
در افغانس��تان به وج��ود آمده، گف��ت: در ماه هاي 
گذشته ش��رايط افغانس��تان تغيير كرده و بسياري 
از س��رمايه گذاران يا از اين كش��ور خارج شده اند يا 
فعاليت��ي نمي كنند. ما مي تواني��م از اين فرصت به 
نفع اقتصاد ايران اس��تفاده كنيم و با سرمايه گذاري 
مشترك در حوزه هايي مانند معادن يا انتقال آب، به 
نفع اقتصاد ايران حركت كنيم.رييس اتاق بازرگاني 
تهران در ادامه با اشاره به گزارش ديوان محاسبات 
در مورد عملكرد بودجه 1400 در نيمه نخست سال 
اظهار كرد: طي ش��ش ماه نخس��ت 1400 تنها 20 
درصد احكام بودجه اجرا ش��د، ۵۸ درصد عملكرد 
ناق��ص و 22 درص��د فاقد عملكرد بوده اس��ت. اين 

مس��اله بي توجهي به قانون را در همه ابعاد كش��ور 
نشان مي دهد. در حالي كه قانون گرايي بايد اولويت 
دولتمردان باش��د. وي افزود: همچنين گزارشي در 
مورد واردات نفت چين داش��تيم كه نش��ان مي داد 
چين برخالف گذش��ته كه روزانه 10 ميليون بشكه 
نفت وارد مي كرد در ماه اكتبر ۸.۹ ميليون بشكه نفت 
وارد كرده اس��ت و محدوديتي براي پااليشگاه هاي 
دولتي و خصوصي خود ايجاد كرده است. خوانساري 
گفت: اين اق��دام چين براي مقابله با افزايش قيمت 
نفت اس��ت و چين خواسته با كاهش واردات جلوي 

افزايش قيمت نفت را بگيرد.

   يارانه 150هزار توماني در راه است
رييس كميس��يون كش��اورزي در بخش ديگري از 
اين نشست، با اشاره به اينكه در هفت ماهه نخست 
امس��ال، 11.1 ميلي��ارد دالر ارز ترجيحي به همه 
اقالم اساسي اختصاص يافته است، گفت: اختصاص 
اين مي��زان ارز ترجيحي، به منزله اختصاص حدود 
244 هزار ميليارد تومان يارانه اس��ت كه سرانه آن 
براي ه��ر ايراني 400 هزار تومان برآورد مي ش��ود. 
اكن��ون دولت قص��د دارد گندم و دارو را از ش��مول 
تغيير ارز از ترجيحي به نيمايي مس��تثني كند كه 
اصاًل به مصلحت نيس��ت؛ چرا كه با اين سياس��ت، 
گندم يارانه اي به بازار آزاد نشت مي كند و به راحتي 
جايگزي��ن ذرت و جو مي ش��ود.كاوه زرگران افزود: 
دول��ت قصد دارد گندم را ۷۵00 تومان از كش��اورز 
خريداري كند كه با احتساب هزينه هاي حمل ونقل 
قيم��ت آن براي دولت ب��ه ۸۵00 توم��ان افزايش 
مي يابد. دولت س��پس آرد اين گن��دم را به قيمت 
640 تومان به خبازي ها عرض��ه مي كند. در حالي 
كه بهتر اس��ت اين يارانه به جاي گندم به آرد يا نان 
اختصاص پيدا كند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران در ادامه به نقاط ضعف ديگر اين طرح اش��اره 
كرد و گفت: اگر دولت ارز ترجيحي برخي كاالهاي 
اساسي از جمله نهاده هاي دامي و دانه هاي روغني 
را حذف كرده، و ارز ترجيح��ي تنها به گندم و دارو 
اختصاص پيدا كند، سرانه يارانه مردم از 400 هزار 
تومان به 1۵0 هزار تومان كاهش مي يابد. در چنين 
ش��رايطي انتظار اين اس��ت كه دولت به شيوه هاي 
ديگر، يارانه اي كه در گذش��ته ب��ه مردم اختصاص 
م��ي داده را به م��ردم پرداخت كند تا اي��ن طرح با 

رضايت عمومي اجرا شود.

   تحليل اليحه بودجه 1401 
در ادامه اين جلسه، مطابق با دستور اصلي بيست و 
نهمين جلسه هيات نمايندگان، مشاور عالي رييس 
اتاق تهران به تحليل اليحه بودجه 1401 پرداخت. 
ابراهيم بهادراني با اش��اره به اينكه بودجه، به عنوان 

سند دخل وخرج ساالنه، وعده هاي سياست گذاران 
از طري��ق مديري��ت مناب��ع ومص��ارف را به محك 
مي گ��ذارد، ادامه داد: بودجه س��ال 1401، رش��د 
اقتصادي ۸ درص��د با تمركز بر ارتق��اي بهره وري، 
تسهيل فضاي كسب وكار، توسعه صادرات و ايجاد 
ثب��ات اقتصادي، عدالت محوري و مبارزه با فس��اد، 
تغيير س��اختار بودجه و تامين مالي اقتصاد را هدف 
قرار داده اس��ت. بهادراني با مقايس��ه اليحه بودجه 
مصوب سال 1400 با اليحه بودجه سال 1401 گفت 
كه بودجه كل كشور از 2۸02 ميليارد تومان در سال 
1400 به ۳6۳1 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد 
يافت و اين نش��ان دهنده 2۹.6 درصد افزايش رقم 
بودجه اس��ت. همچنين بودجه شركت هاي دولتي 
از 1۵۷1ميلي��ارد تومان ب��ه 22۳1 ميليارد تومان 
افزايش يافت��ه و اين بخش ني��ز 42 درصد افزايش 

داشته است.
او در ادامه گف��ت: بودجه عموم��ي دولتي معمواًل 
با دو س��قف برآورد مي ش��ود كه براي اين رديف در 
س��ال 1400 دو س��قف ۹۳۸ هزار ميليارد تومان و 
12۷۸ هزار ميليارد تومان مطرح شده بود، كه برابر 
قانون در صورتي رقم دوم مالك قرار مي گيرد كه در 
شش ماهه اول پيش بيني بودجه كاماًل تحقق يافته 
باشد. اكنون در اليحه بودجه سال 1401 به اشتباه 
رق��م 12۷۸ هزار ميليارد توم��ان مبنا قرار گرفته و 
بودجه عموم��ي دولتي با ح��دود ۷ درصد افزايش 
1۳۷2 هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است.

بهادراني توضيح داد: با توجه به تحقق 46 درصدي 
منابع بودجه تا مرداد ماه سال جاري، بايد برابر بند ب 
ماده واحده قانون بودجه سال 1400 مبناي بودجه 
براي مقايسه، ۹۳۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شود. در حالي كه در اليحه، سقف 12۷۸ همت مبنا 
قرار گرفته كه امر صحيحي نيست. فارغ از اين اعداد، 
بودجه عمومي دولت در 1401 نسبت به سال 1۳۹۹ 
كه منابع و مصارف ۵۷1 همت بوده، 1.24 برابر شده 
كه با شرايط كنوني كشور قابل توجيه نيست. ضمن 
آنكه در اليحه بودجه رديف هاي دس��تگاه ها حذف 
شده و بودجه دس��تگاه ها به صورت تجميعي آورده 
ش��ده اس��ت. او در بخش ديگري از سخنان خود به 
رش��د 62 درصدي درآمدهاي مالياتي اشاره كرد و 
گفت، درآمدهاي مالياتي از 4۵۵ هزار ميليارد تومان 
در سال 1400 به 664 هزار ميليارد تومان در سال 
1401 افزايش يافته است. درآمد مالياتي حدود 62 
درصد رشد داده شده اس��ت كه با توجه به عملكرد 
1۳۹ روزه س��ال جاري كه معادل ۷۵.۷ درصد رقم 
مصوب س��ال قبل تحقق يافته است، مي توان گفت 
كه نسبت به عملكرد س��ال جاري، بايد بيش از ۸0 
درصد ماليات وصول ش��ود كه با توجه به ش��رايط 
ركودي، كرونا و تحريم تحقق اين امر بس��يار بعيد 

به نظر مي رس��د. بهادراني گفت: كاهش قابل توجه 
منابع واگذاري شركت ها، نشان دهنده ادامه تمايل 
تداوم تملك دولت بر آنهاست در حالي كه مضرات 
مديريت دولتي بر كس��ي پوش��يده نيست. در عين 
حال، اس��تفاده حدود 4 برابري از صندوق توس��عه 
ملي، در ش��رايطي كه درآمد ناشي از صدور نفت به 
صورت غيرواقعي برآورد ش��ده است، باعث كاهش 
بيش��تر منابع س��رمايه گذاري بخ��ش خصوصي و 
ناكارآمد ش��دن صندوق توس��عه ملي خواهد شد و 
اين صندوق را نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزي 
دچار مي كند. همچنين در صورت عدم تامين منابع 
صادرات نفت و منابع واگذاري ش��ركت ها، كسري 
بودجه از طريق صدور اوراق تامين خواهد ش��د كه 
ميزان بدهي دولت را افزايش خواهد داد. ضمن آنكه 
پيش بيني اين ميزان فروش اوراق، بازار سرمايه را نيز 

به هم خواهد ريخت.

   پيش بيني كسري 301 هزار ميليارد توماني
به گفته بهادراني، در س��ال 1401 حدود ۳01 هزار 
ميليارد تومان كسري تراز عملياتي به معناي درآمد 
منه��اي هزينه جاري ش��كل خواه��د گرفت كه در 
حقيقت كسري بودجه اوليه خواهد بود. البته با توجه 
به احتمال عدم تحقق منابع درآمدي اعم از ماليات، 
مالكيت، فروش كاال، جرايم و غيره، احتمال افزايش 
اين كس��ري وجود دارد؛ چنانكه پيش بيني ش��ده 
اس��ت كه 1۵6 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي )عمدتًا از محل فروش نفت( 
و 1۳۷ هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه و 
۸ هزار ميليارد تومان ساير درآمدها، تامين شود كه 
احتمال زيادي براي عدم تحقق بخشي از اين درآمدها 
وج��ود دارد.بهادراني در تحليل اي��ن اليحه گفت: 
قانون برنامه ششم براي س��ال 1401 تمديد شده 
است؛ اما در اين اليحه به اهداف قانون نظير كاهش 
حجم دولت، واگذاري كاره��ا به بخش خصوصي و 
تعاوني و اصالح نظام بانكي، توجه چنداني نش��ده 
است. همچنين الزم اس��ت در اليحه بودجه، براي 
خروج از ش��رايط ركود تورمي و رونق توليد راهكار 
جدي ارايه ش��ود. در عين حال ضرورت دارد، براي 
حذف بودجه دستگاه هاي موازي و دستگاه هايي كه 
وظايف آنها به دولت ربطي ندارند  راهكاري در بودجه 
در نظر گرفته شود.مش��اور عالي رييس اتاق تهران 
همچنين عنوان كرد كه رش��د 12 درصدي بودجه 
ش��ركت هاي دولتي در اليحه، فاق��د توجيه به نظر 
مي رسد و از اين رو، پيشنهاد مي شود كه كارگروهي 
متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي ودارايي، 
مركز پژوهش هاي مجلس، اتاق بازرگاني، سازمان 
حسابرسي و سازمان برنامه و بودجه اين شركت ها را 

بازنگري كرده و اصالحات الزم را ارايه كنند.
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نرخ انواع برنج داخلي اعالم شد
ايلنا | رييس اتحاديه برنج فروشان شهرستان بابل 
خاطرنشان كرد: در س��ال جاري قيمت برنج نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۸0 درصد افزايش پيدا 
كرد.حس��ن تقي زاده، پيرامون نوس��ان هاي قيمت 
برنج، گف��ت: قيمت برنج نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته حدود ۸0 درصد افزايش پيدا كرده 
اس��ت و اين افزايش نرخ را در تورم حاكم در كش��ور، 
كاهش توليد، خشكسالي، افزايش قيمت نهاده هاي 
كشاورزي، افزايش قيمت سموم، افزايش كرايه حمل 
و نقل و .... بايد جست وجو كرد.وي با اشاره به قيمت 
انواع برنج هاي ايراني در بنكداري، گفت: قيمت برنج 
هاش��مي بودار نش��ده كيلويي 4۸ هزار تومان است 
و قيمت برنج هاش��مي بودار و بسته بندي شده كف 
ماش��ين كيلويي ۵4 تا ۵۵ هزار تومان است. كشت 
دوم برنج امراللهي كيلويي 60 هزار تومان و كش��ت 
دوم هاشمي كيلويي ۵۸ هزار تومان است.اين فعال 
اقتصادي ادام��ه داد: قيمت برن��ج پرمحصول فجر 
كيلويي 4۳ هزار تومان و برنج شيرودي حداكثر ۳۷ 
هزار تومان و برنج ندا كيلويي ۳۳ هزار تومان اس��ت. 
اين در حالي است كه دو ماه پيش برنج طارم حداقل 
كيلويي ۳۵ هزار تومان خريد و فروش مي شد.تقي زاده 
با اشاره به كاهش توليد برخي از اقالم برنج، گفت: در 
سال جاري كش��ت طارم كاهش پيدا كرد چرا كه در 
سال گذشته قيمت برنج پرمحصول باال رفت از اين رو 
كشت طارم كاهش پيدا كرد و كشاورزان رو به كشت 
برنج پرمحصول رفتند.بنا به گفته وي؛ خشكسالي 10 
تا 20 درصد برداشت محصول را كاهش داد و كشت 
برنج سنتي طارم و هاشمي نسبت به برنج پرمحصول 
كم شد.رييس اتحاديه برنج فروشان شهرستان بابل، 
بابيان اينكه 20 درصد از شاليزارهاي برنج در مازندران 
مكانيزه شده اند، گفت: مساحت زمين هاي كشاورزي 
در اين استان كم هستند و مساحت زمين ها حداقل 
بين ۵، 6 يا 10 هزار متر هستند به همين دليل فرآيند 
مكانيزه شدن دشوار است و بيشتر كشاورزان به صورت 
سنتي كاشت، داشت و برداشت مي كنند.وي درباره 
تفاوت فاحش قيمت برن��ج در بنكداري و واحدهاي 
صنفي، گف��ت: برخ��ي از صاحبان فروش��گاه هاي 
زنجيره اي از ابتداي سال در مقياس باال چون 10 هزار 
تن برنج را از كش��اورزان خري��داري كردند و به جاي 
اينكه اين محصول را حداقل كيلويي ۵0 هزار تومان 
عرضه كنند آن را در فروشگاه هاي خود كيلويي ۷0 تا 
۸0 هزار تومان به فروش مي رسانند كه اين قيمت ها 
غير معقول اس��ت و بايد مانع آنها ش��د.همچنين در 
اين رابطه عل��ي اكبريان نايب ريي��س انجمن برنج، 
گفت: تفاوت فاحش قيمت برنج ايراني در بنكداري 
و واحدهاي صنفي فاحش است و من از قيمت برنج 
كيلوي��ي ۸0 هزار تومان متعجب ش��ده ام. اين فعال 
اقتصادي ادامه داد: كشاورز نمي تواند برنج شيرودي 
را كيلوي��ي ۳۵ هزارتومان و طارم را كيلويي 4۵ هزار 
تومان بفروشد چراكه خريداري براي برنج با اين نرخ 
وجود ندارد. بنا بر اين گزارش، برنج صدري هاشمي و 
آستانه در بنكداري تهران كيلويي 62 هزار تومان است 
كه واحدهاي صنفي با احتساب سود 12 درصدي خود 

اين محصول را به خريداران عرضه مي كنند.

۷۹1 معدن راكد و غيرفعال
به چرخه توليد بازگشت

ايرنا| مجري طرح احيا، فعال س��ازي و توسعه معادن 
كوچك از فعال سازي ۳۹2 معدن در ۹ ماه امسال خبر 
داد. ب��ه اين ترتيب مجموع معادن احياء و فعال ش��ده 
از ابتداي اجراي طرح به ۷۹1 معدن رسيد.س��يد رضا 
عظيمي اظهار داشت: معادن فعال شده امسال نتيجه 
اقدام كلينيكي بوده كه از سال گذشته انجام شده است.

وي يادآور ش��د: از ابتداي امسال تا پايان آذر ماه، بر روي 
41۵ مع��دن اقدام كلينكي انجام ش��ده كه اين مهم با 
همكاري كارگروه استاني طرح بوده كه شامل رفع موانع 
اداري، س��رمايه گذاري، معارضان محلي و غيره است.

عظيمي درباره اثر اين طرح بر اشتغال گفت: در مدت مورد 
اشاره پتانسيل ايجاد سه هزار و 104 شغل مستقيم ايجاد 
شده و هم زمان بيش از 1۸ هزار تن به ظرفيت توليد اين 
معادن افزوده شده است.مجري طرح احيا، فعال سازي و 
توسعه معادن كوچك بيان داشت: در مدت ۹ ماه امسال 
بيش از هفت هزار و 100 محدوده معدني در 21 استان 
پايش ش��ده اند.عظيمي در بخش ديگري از سخنانش 
درباره عملكرد طرح از ابتداي اجرا )سال 1۳۹۸(، گفت: 
با توجه به آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، 
1۳0 پروژه راه سازي و 4۹ پروژه برق رساني به طرح احيا 
معرفي شده كه پس از اجراي پروژه  هاي مذكور توسط 
مجري طرح ايجاد زيربناه��اي معادن بزرگ و مناطق 
معدني، ۵0۳ معدن فعال و 421 معدن غيرفعال احياء 
خواهد شد كه در مجموع ۹24 معدن فعال و غيرفعال 
از اجراي پروژه هاي زيرساخت منتفع مي شوند.عظيمي 
تاكيد كرد: شناسايي، معرفي و حمايت از ايجاد و توسعه 
زيرساخت  ها يكي از روش  هاي مهم در احياء، فعال سازي 
و توس��عه معادن كوچك مقياس اس��ت.وي ادامه داد: 
انعقاد ۳۷ تفاهم نامه سرمايه گذاري، علمي، پژوهشي 
و دانش بنيان، معرف��ي 124 پروژه ب��ه صندوق بيمه 
سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني براي اخذ تسهيالت 
)كه ۵0 طرح در حال پيگيري و صدور بيمه نامه است(، 
حمايت و كوچين��گ )Coaching( مجموعه هاي 
دانش بنيان و جهت دهي به بيش از ۹ استارتاپ و پلتفرم 
معدني نيز از مجموعه اقدامات انجام شده در طرح احيا 
بوده اس��ت.عظيمي درباره وضعيت كلي اجراي اين 
طرح گفت: احيا و فعال س��ازي ۷۹1 معدن، ايجاد 
پتانسيل 1۳ هزار و 400 نفر شغل مستقيم و افزايش 
بيش از 2۹ ميليون تن توليد ساالنه، به عنوان نماي 
كلي طرح احياء و فعال سازي معادن كوچك مقياس 
براي حوزه معدن و صنايع معدني كشور بوده است.

به گفته وي، مهم ترين نكته، ديده شدن و رصد اين 
معادن و حمايت مستمر آنها در قالب پايش مستمر 
براي آينده و توسعه آنها به لحاظ فني، كيفي و كمي 

در سازمان هاي مرتبط با بخش معدن است.

»واحدهاي توزيعي مرغ« براي 
دريافت كد يكتا ۲ ماه فرصت دارند

معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران گفت: از دو ماه 
ديگر، تمامي واحدهاي صنفي توزيع كننده مرغ، براي 
تحويل حواله مرغ منجمد از شركت پشتيباني امور دام 
نيازمند كد يكتا هستند.بهنام نيك منش اظهار كرد: 
حسب ابالغيه سازمان دامپزشكي به كشتارگاه ها و در 
راستاي ساماندهي بازار مرغ از شبكه تامين تا توزيع به 
موجب جلوگيري از كمبود و گراني مرغ، تحويل مرغ 
منجمد منوط به دارا بودن كد يكتا ش��ده است. با اين 
حال تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنفي به علت عدم 
آگاهي از قانون جديد سازمان دامپزشكي هنوز كد يكتا 
را دريافت نكرده و نتوانسته اند از شركت پشتيباني امور 
دام كشور مرغ منجمد مورد نياز بازار را تامين كنند.وي 
بيان كرد: با پيگيري هاي اتاق اصناف ايران و مكاتبه با وزير 
جهاد كشاورزي و معاونت بازرگاني داخلي و دبير كارگروه 
تنظيم بازار وزارت صمت، هم اكن��ون الزام واحدهاي 
صنفي توزيع كننده مرغ به دريافت كد يكتا به مدت 2 
ماه تعليق شده است. به اين ترتيب واحدهاي صنفي، 
طبق روال س��ابق مي توانند مرغ منجمد دريافت و 
توزيع كنند.نيك منش گفت: الزم به تاكيد اس��ت، 
پس از پايان دو ماه، شركت پشتيباني امور دام كشور 
به آن دسته از واحدهاي صنفي كه كد يكتا دريافت 
نكرده باشند، مرغ منجمد تحويل نخواهد داد. از اين 
رو ضروري است اين واحدهاي صنفي هرچه سريع تر 
براي دريافت كد يكتا اقدام كنند. نيك منش تاكيد 
كرد: يكي از مزيت هاي دريافت كد يكتا، نظارت بر 
حفظ سالمت و بهداشت مرغ توزيع شده در بازار است.

تامين و توزيع بيش از
  10۷    ميليون ليتر نفتگاز در بخش 

كشاورزي استان كردستان
مديرشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان در ديدار با فرماندار شهرستان قروه، ضمن 
 معارفه حمداله ناصرآبادي به عنوان رييس ناحيه 
قروه، برنامه هاي منطقه كردستان را در سطح اين 
 شهرستان جهت ارايه خدمات مطلوب به شهروندان 
تبيين و اظهار اميدواري كرد: با تعامل و همكاري 
 فرمانداري با پخش منطقه كردس��تان در راستاي 
سوخت رس��اني مطلوب، افزايش زيرساخت هاي 
سوخت  رساني، پيشگيري و مبارزه با عرضه خارج 
ازش��بكه فرآورده هاي نفتي و.... عملكرد مناسبي 
داشته باشيم .  به گزارش روابط عمومي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان، عبداهلل 
گيتي منش با اشاره  به قرار گرفتن ناحيه درمسير 
جاده اي ترانزي��ت از فعال ب��ودن 10 باب جايگاه 
عرضه فرآورده هاي نفتي و ۵  باب جايگاه س��ي ان 
جي در ناحيه خبرداد و افزود: عمليات احداث يك 
باب جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي  نيز در ناحيه 
دردست اقدام مي باشد  . مدير شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه كردس��تان به شرايط 
ناحي��ه قروه از لح��اظ فعاليت هاي  كش��اورزي و 
وجود صنايع مختلف اش��اره كرد و اظهار داشت: 
درهشت ماهه نخست سال جاري 10۷ ميليون و 
 پانصد هزار ليتر نفتگاز در بخش كشاورزي استان 
مصرف شده است كه از اين ميزان سوخت توزيع 
شده   22 ميليون ليتر آن در شهرستان قروه توزيع 
شده است كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل با 
افزايش 4  درصدي همراه بوده است.  گيتي منش 
سپس از فعاليت 4610 دستگاه ادوات كشاورزي 
در شهرستان قروه خبرداد و با اشاره به  اجراي طرح 
پالك گذاري ادوات كش��اورزي در سطح استان، 
ازعدم ارايه سوخت به ادوات كشاورزي فاقد  پالك 

در فصل زراعي سال آينده خبرداد .

شركت پااليش نفت اصفهان 
دريافت لوح برتر دومين جشنواره 

ملي صد واحد مشتري مدار
شركت پااليش نفت اصفهان لوح برتر دومين جشنواره 
ملي صد واحد مشتري مدار را دريافت كرد. به گزارش 
روابط عمومي، شركت پااليش نفت اصفهان در دومين 
جشنواره ملي يكصد واحد مشتري مدار كه با تمركز 
بر نيروي انساني با هدف توليد انبوه كاال و خدمات و با 
حضور برترين ها در مركز همايش هاي بين المللي صدا 
و سيما برگزار شد، موفق شد، لوح مشتري مدار برتر را 
به خود اختصاص دهد. رييس بازاريابي وفروش شركت 
پااليش نفت اصفهان گفت: اين شركت بر اساس رأي 
هيات داوران و به دليل توجه و تأكيد بر مشتري مداري 
به عن��وان يكي از مهم ترين اص��ول مديريتي و توجه 
به جلب رضايت مش��تريان با استفاده از ظرفيت هاي 
ارتباطي با كسب امتياز باال در ارزيابي هاي تخصصي اجرا 
شده، موفق به كسب عنوان واحد مشتري مدار برتر شده 
است. ابراهيم كاوياني پور افزود: پياده سازي و رعايت 
CRM در اصول مديريت ارتباط با مش��تري، ارايه راه 
كار هاي ايجاد ثبات قيمت و حذف واسطه گري در جلب 
رضايت مشتري، افزايش جذب منابع سرمايه گذاري 
خارجي در فناوري پيش��رفته، ج��ذب و جهت دهي 
سرمايه با ارايه اطالعات فني و اقتصادي از محور هايي 
بود كه در اين جش��نواره ملي مورد توجه قرار گرفته 
ب��ود. وي با بيان اينكه ش��ركت پااليش نفت اصفهان 
قابليت توليد بي��ش از ۳0 نوع فرآورده نفت��ي را دارد، 
گفت: پااليش��گاه در كنار توليد، خوراك شركت هاي 
پااليش نفت جي، نفت سپاهان، پتروشيمي اصفهان، 
پتروشيمي اراك و صنايع ش��يميايي ايران را تأمين 
مي كند و همچنين محصوالت خ��ود را در دو بخش 
بورس انرژي و كاال به مشتريان مختلف ارايه مي كند.  
اين شركت همچنين در دوسال اخير محصوالت خود 

را به بيش از 10 كشور صادر كرده است.
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خواسته مهم اتاق از اركان نظام

۶ كاال مكلف به درج قيمت توليدكننده شدند
عالوه بر هش��ت كااليي ك��ه از 2۷ آذر بايد قيمت 
توليدكننده را به جاي قيم��ت مصرف كننده درج 
مي كردند، از چهارم دي ماه كليه واحدهاي توليدي 
و واردكنن��ده ان��واع پودر لباسش��ويي، دس��تمال 
كاغذي، پوش��ك بچه، يخچال و فريزر، تلويزيون و 
ماشين لباسشويي مكلف به درج قيمت توليدكننده 
و واردكننده هستند. عباس تابش، رييس سازمان 
حمايت توليدكنندگان و با ارسال نامه اي به انجمن 
صنفي توليد كنن��دگان لوازم خانگي ايران، انجمن 
صنايع سلولزي بهداشتي و انجمن صنايع شوينده 
بهداشتي و آرايشي درباره درج قيمت توليدكننده 
)به ج��اي قيمت مصرف كنن��ده( توضيحاتي ارايه 

كرده است.
او در اين نامه به بند 2۳ سياس��ت هال كلي اقتصادي 
مقاومتي مبني بر ضرورت ش��فاف و روانسازي نظام 
توزي��ع و قيمت گذاري و روزآمدس��ازي ش��يوه هاي 
نظارت بر بازار كه الزمه آن اطالع رساني دقيق در مورد 

قيمت كاال و خدمات به مصرف كنندگان اس��ت و به 
قوانين مربوط به ضرورت درج قيمت اش��اره كرده و 
گفته كه بر اساس دستورالعمل مديريت بازار كاالهاي 
واس��طه اي و نهايي كه آذر ماه از س��وي وزير صنعت 
ابالغ ش��ده و همچنين بر اساس تصميمات كارگروه 
مديريت بازار كاالهاي واسطه اي و نهايي در آذر ماه و 
اجراي بخش دوم فاز اول پروژه شفاف سازي قيمت ها 
از طري��ق درج قيمت توليدكنن��ده، كليه واحدهاي 
توليدي و واردكننده انواع پودر لباسشويي، دستمال 
كاغذي، پوش��ك بچ��ه، يخچال و فري��زر، تلويزيون 
و ماش��ين لباسش��ويي از چهارم دي ماه در راستاي 
جلوگيري از استفاده هاي احتمالي و اجحاف در حق 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نسبت به درج قيمت 
توليدكنن��ده و واردكننده ك��ه در برگيرنده مجموع 
هزينه ها و س��ود قانوني واحدهاي توليدي/وارداتي با 

لحاظ ماليات بر ارزش افزوده است، اقدام كنند.
انواع آبمي��وه، ماءالش��عير، نوش��ابه گازدار، غذاس��از، 

نوشيدني ساز، چرخ گوشت و مايكروفر نيز از 2۷ آذرماه 
مكلف به درج قيم��ت توليدكننده بوده اند.همچنين بر 
اس��اس اين ابالغيه قيمت توليدكننده/واردكننده درج 
شده بر روي كاال بايد عينا منطبق با قيمت فروش بر اساس 

صورتحساب هاي صادره »فاكتورهاي فروش« باشد.

    قوانين جديد براي اعمال تخفيف
در مورد تخفيف هاي نجومي كه اخيرا خبرساز شده 
بود نيز مقرر شده هر گونه تخفيف بيش از سه درصد، 
با قيمت توليدكننده درج شده روي كاال صورت گيرد. 
بنابراين تخفيف بيش از س��ه درصد خارج از قيمت 
درج شده بر روي كاال از مصاديق عدم رعايت ضوابط 
قيمت گذاري است و بايد از اينگونه اقدامات جلوگيري 
كرد. در مواردي از قبيل مناس��بت هاي ويژه، پايان 
س��ال، اعياد، نزديك بودن زم��ان انقضاي محصول 
و لزوم اعطاي تخفيف ه��اي مقطعي بيش از ميزان 
تعيين شده نيز واحدها بايد از سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان و محل مجوز دريافت كنند تا اعطاي 
تخفيفات واقعي به مصرف كنندگان رصد شود.

    نحوه محاسبه قيمت مصرف كننده
عب��اس تابش همچنين تاكيد ك��رده كه حداكثر مبغلي 
كه توس��ط مجموع حلقه هاي توزيعي از تامين كننده تا 
مصرف كننده مي تواند به قيمت توليد كننده/ واردكننده 
اضافه شود، ش��امل مجموع ضريب سود پخش سراسري 
معادل 10 درصد و س��ود خرده فروشي منطبق با ضرايب 
خرده فروشي مصوب است. البته در مواردي كه توزيع كاال به 
صورت پخش سراسري نباشد مبلغ ياد شده به ميزان ضرايب 
سود مربوطه كاهش مي يابد.همچنين كليه واحدهاي 
توليدي/وارداتي بايد اقدامات الزم را جهت اطالع رساني 
و آگاه سازي شبكه هاي توزيع و مصرف كنندگان مرتبط 
را انجام دهند و خرده فروشان هم بايد برچسب قيمت 
مصرف كننده را با لحاظ سود و هزينه هاي مصوب و درصد 

سود اعمالي به صورت شفاف درج كنند.
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خبرروز

ورود معاونت اجتماعي قوه قضاييه به موضوع آلودگي هوا
بررسي و رسيدگي به وضعيت آلودگي هواي تهران ناشي از فعاليت برخي از مراكز توليدي، صنعتي، نيروگاه ها و پااليشگاه هاي اطراف 
تهران در دس��تور كار معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه قرار گرفت. عليرضا ساوري رييس دبيرخانه شوراي  عالي 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با اشاره به وضعيت نگران كننده آلودگي هوا در تهران اظهار داشت: از ابتداي سال تا پايان آبان سال 
جاري فقط ۲ روز هواي پاك براي تهران ثبت شده است. تداوم اين وضع به هيچ عنوان توجيه منطقي و كارشناسي نداشته و علي رغم 
قانون هواي پاك و ضوابط و دستور العمل هاي متعدد در خصوص پيشگيري از آلودگي هوا به ويژه در كالن شهرها از جمله تهران، متاسفانه 
شاهد عدم اجراي دقيق و كامل وظايف و تكاليف قانوني از سوي مسووالن ذيربط دستگاه ها و ترك فعل هاي متعدد در اين زمينه هستيم.

ادامهازصفحهاول

 آقاي شهردار! قبرستان
جاي بچه ها نيست

نمي خواهيد براي دانش آموزان تور قبرس��تان 
برگزار كنيد.  الب��د نمي دانيد، اما بس��ياري از 
روانشناسان بر اين باورند كه نبايد ذهن كودكان 
را با مسائلي كه غم و اندوه به دنبال دارند، انباشته 
كرد. كودكان پر از شور زندگي هستند و اگر قرار 
باشد، آينده اي درخشان داشته باشند، بايد اين 
شور و حال در آنها پرورانده شود.  اصال چه چيزي 
باعث ش��د تا اين فكر بكر به ذهنتان برسد، در 
حالي كه طي همين دو سال گذشته به واسطه 
كرونا و البته بي مسووليتي خيلي از دوستان شما 
نزديك به 5 ه��زار كودك پدر يا مادر خود يا هر 
دو را از دس��ت دادند و غمي سنگين و جانكاه را 
تجربه كردند. چرا بايد بخواهيم هميشه كودكان، 
نوجوان��ان و جوانانمان را به دام��ان غم و اندوه 
بياندازيم در حالي ك��ه مي دانيم، جامعه بالنده 

بيش از هر چيز نياز به شادي دارد.
بسياري از دوستان ش��ما اين روزها دل نگران 
مهاجرت جوانان از كش��ور هس��تند، اما كسي 
به دنبال اين نيس��ت تا بداند دليل اين رفتن ها 
چيست. كسي نمي خواهد باور كند كه شادي 
در جامعه ما هر روز كمرنگ تر مي شود و اميد به 
زندگي هر روز كم تر. شما و ديگر دست اندركاران 
و مسووالن اگر قصد داريد، جوانان را به ازدواج، 
فرزند آوري و هر آنچه كه جامعه براي رو به جلو 
حركت ك��ردن به آن ني��از دارد، كمي از ميزان 
اندوه��ي كه هر روز به جامع��ه تزريق مي كنيد 

كم كنيد. 
نماينده مجلس با چه اس��تداللي مي گويد اگر 
كس��ي دنبال آالت موسيقي است از اين كشور 
برود. ش��ما با چه اس��تداللي توقع داريد مردم 
فرزندانش��ان را براي گردش به قبرستان ببرند. 
چرا سعي مي كنيد ش��ادي را در جامعه از بين 
ببريد و جاي آن غم بنشانيد. اينگونه برخوردها 
قرار اس��ت براي چه كس��اني مفيد باشد؟ مگر 
مي ش��ود از يك جامعه دلمرده و غم زده انتظار 
پيشرفت داشت. مگر مي شود از كودكان دلمرده 
و غ��م زده انتظ��ار خالقيت داش��ت؟ كودكي 
خودت��ان را فراموش كرده ايد؟ اصال ش��ما نوه 
هايتان را براي گردش به قبرس��تان مي بريد؟ 
براي مردم نسخه هاي درد آور نپيچيد. به اندازه 
كافي مشكالت اقتصادي و تورم و كرونا و... آوار 
غم را بر سر اين مردم خراب كرده است شما ديگر 
به دنبال مدفون كردن مردم زير غم هاي بيشتر 
نباشيد. وقتي مي خواهيد برنامه اي را ارايه دهيد 
با چند نفر مشورت كنيد. البته نه مشاوراني كه 
با شما نسبت فاميلي دارند، مش��اوراني كه در 
كارشان خبره هستند و مي توانند نظر كارشناسي 
بدهند. شايد آن موقع كمتر مورد آماج انتقادها 

قرار بگيريد.

رويداد

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از برخورد با ۱۱۱ گرداننده 
سايت ش��رط بندي، قماربازي و مراكز فساد در تهران 
خبر داد. س��ردار حسين رحيمي در پنجمين مرحله از 
طرح اقتدار پليس امنيت عمومي و پليس فتا پايتخت 
كه پيش از ظهر ديروز در س��تاد فاتب برگزار شد، اظهار 
كرد: در اين مرحله از طرح اقتدار پليس ۳۱ نفر از اراذل 
و اوباش س��طح دار كه داراي تحركات مجرمانه بودند را 
دستگير كرد. با وجود اينكه اين افراد سابقه داشتند و با 
وجود اينكه از آنها تعهد گرفته بوديم باز مرتكب شرارت 
ش��ده بودند. او ادامه داد: در اين مرحله از طرح ۸۰ نفر از 
اوباشي كه جرايم خشن اعم از نزاع، تخريب، قمه كشي، 
عربده كشي و ... را داشتند نيز دستگير كرديم. حسين 
رحيمي با بيان اينكه ۱۷ نفر از اوباشي كه در بحث خريد و 
فروش سالح فعال بودند نيز دستگير شدند، گفت: ۱۹ نفر 
كه در خصوص اقالم ممنوعه اي مثل مشروبات الكلي نيز 
فعاليت داشتند دستگير شدند. به گفته سردار رحيمي، 
۱۱۱ نفر از گردانندگان سايت شرط بندي و قماربازي و 
مراكز فساد نيز در اين طرح دستگير شدند كه برخي از آنها 
نيز در فضاي مجازي فعاليت مي كردند. همچنين ۱۹۶ 
نفر نيز از نوچه و نوپاها در بحث اوباشگري دستگير شدند.

    شركت هايي كه اقدام به
 استخدام باديگارد مي كنند رسميت ندارند

سردار رحيمي در خصوص بحث باديگارد گرفتن برخي 
از افراد، گفت: پيش از اين ني��ز اعالم كرديم كه چيزي 
تحت عنوان باديگارد نداريم. اخيرا ديده ش��د كه يكي 
از افراد ش��ناخته شده دس��ت به اين اقدام زد كه چون 
خالف قانون بود با آن برخورد شد. اين موضوع در فضاي 
مجازي نيز بازتاب داش��ت. فقط ش��ركت هاي انتظام 

مجاز به فعاليت در بخش حراست و محافظت هستند 
كه ۱5۰ شركت نيز در ش��هر تهران فعاليت مي كنند. 
ساير ش��ركت هايي كه با عناوين مختلف در خصوص 
استخدام باديگارد فعال هستند رسميت ندارند و تاكيد 
مي كنيم كه صالحيت شان مورد تاييد پليس نيست. او 
در خصوص دستگيري باندهاي جعل اسناد نيز گفت: در 
خصوص جعل اس��ناد سه باند منهدم شد و دستگيري 
سردسته هاي آنها نيز انجام ش��د كه طي آن ده ها مورد 
از اسناد جعلي كشف شد. همچنين دو باند قاچاق انسان 
نيز منهدم شدند كه در همين راستا ۱۱ متهم دستگير 
و ۴۸ نفر آزاد شدند كه اكثر افراد آزاد شده از اتباع بودند. 
فرمانده انتظامي پايتخت گفت: ۱۲۳۰ پاتوق صنفي كه 
احتمال مي دادي��م اراذل و اوباش در آن تردد مي كند را 
تحت رصد قرار داديم كه با تعدادي از اين موارد برخورد 
شد و ۶۷ مورد از پاتوق هايي كه اوباش در آن تردد داشتند 
پلمب شدند. همچنين با ۲۰ سرشبكه مرتبط با اراذل و 
اوباش هم برخورد شد. سردار رحيمي در خصوص كشف 
سالح هاي جنگي و شكاري و سالح هاي سرد اظهار كرد: 
۱۹ قبضه سالح جنگي و شكاري، 5۸ قبضه شبه سالح و 
۶۴ قبضه سالح سرد در اين طرح كشف شد و در اين راستا 
به حامالن سالح هشدار مي دهيم كه قطعا با آنها برخورد 
خواهيم كرد. او درباره شناسايي و پاكسازي محل هايي 
كه در آنها براي مردم مزاحمت ايجاد مي شد، گفت: ۲۴۷ 
نقطه از خط ش��هر و واحدهاي صنفي كه محل تردد و 
محل ايجاد مزاحمت براي نواميس هستند شناسايي 

و پاكسازي شد.
فرمانده انتظامي ته��ران بزرگ در خص��وص برخورد 
با خودروهاي��ي ك��ه دور دور مي كنند، اظه��ار كرد: با 
خودروهايي كه دور دور مي كنند و مزاحمت هاي خياباني 

و آلودگي هاي صوتي ايجاد مي كنند برخورد شد. در اين 
راستا ۱۶۶ دستگاه توقيف ش��د و ۸۶ دستگاه نيز براي 
نواميس مزاحمت ايجاد مي كردند. رييس پليس تهران 
بزرگ درب��اره اقدامات طرح اقت��دار در فضاي مجازي 
نيز گفت: روز ب��ه روز تالش مي كنيم ت��ا پليس فتاي 
متقدرتري داشته باش��يم و پليس فتا تسلط و اشراف 
بيشتري در فضاي مجازي داشته باشد. او ادامه داد: اولين 
موضوعي كه در دس��تور كار پليس فتا قرار گرفته است 
برخورد با رفتارهاي اوباش گرايانه در فضاي مجازي است.

رفتارهايي مانند قدرت نمايي، كري خواني و اوباش گرايي 
در فضايي مجازي مورد رصد همكاران من در پليس فتا 
قرار مي گيرد و در همين رابطه نيز ۴۸ متهم كه به نوعي 
گرداننده سايت هاي مختلف در فضاي مجازي بودند و 
فرهنگ و روش ه��اي اوباش گرايانه را ترويج مي كردند 
شناسايي و دستگير شدند. اين صفحات مجازي بالغ بر 
۶۰۰۰ دنبال كننده نيز داشتند. تمام تارنماهاي اين افراد 
نيز مسدود شده و تمامي اين ۴۸ نفر بازداشت و دستگير 
شده اند. او گفت: يكي ديگر از موضوعاتي كه به شدت در 
فضاي مجازي دنبال مي كنيم بحث خريد و فروش دارو 
در فضاي مجازي است در همين رابطه نيز الزم است به 
مردم تذكر دهم كه داروهاي س��المت محور را به هيچ 
عنوان از فضاي مجازي خريد نكنند، چرا كه با سالمت 
آنها سر و كار دارد و اين داروها را از مراكز رسمي و داراي 
مجوز و داروخانه ها تهيه كنند. در يك اقدام هماهنگ يك 
باند هفت نفره شناسايي و دستگير كردند بيش از 5۰۰ 
هزار قلم انواع داروهاي كمياب و تاريخ گذشته از اين باند 
كشف و ضبط شده است. همچنين دو كلينيك كه به 
صورت غيرمجاز فعاليت مي كردند نيز شناسايي و اعضاي 
آن دستگير شدند و اين كلينيك ها نيز پلمب شده است.

برخوردبا۱۱۱گردانندهسايتشرطبنديومراكزفساددرتهران
رويخطخبر

ايلنا|
 اعضاي هيات مديره كانون بازنشس��تگان 
كارگري تهران معتقدن��د؛ دولت به روال 
دولت هاي قبل، سازمان تامين اجتماعي و بيمه شدگاِن 
كم درآمد آن را ناديده گرفته است؛ بيمه شدگاني كه ۶۰ 
درصد آنها حداقل بگير هستند و امسال با دستمزد حدوداً ۴ 
ميليون توماني به سختي روزگار مي گذرانند. هفته گذشته، 
دولت اليحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس شوراي اسالمي 
ارايه داد؛ در اليحه بودجه ۹۹، سهم تامين اجتماعي 5۰ 
هزار ميليارد تومان بود كه البته فقط ۳۲ هزار ميليارد توماِن 
آن، در مردادماِه همان سال، نصيب سازمان شد؛ در اليحه 
بودجه ۱۴۰۰، سهم س��ازمان به طور مشخص، ۸۹ هزار 
ميليارد تومان بود كه البته بازهم علي رغم گذشت ۹ ماه 
از سال، اين اعتبار به حساب تامين اجتماعي واريز نشده 
است؛ اما برخالف رويه سال هاي گذشته، امسال در بند 
)و( تبصره ۲ اليحه بودجه، سهم سازمان تامين اجتماعي 
صفِر مطلق است آنهم در حالي كه بدهي انباشته دولت 
به سازمان به مرز ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و دولت 
هر ماه بيش از ۴ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان بدهي جديد 
ايجاد مي كند. اعضاي هيات مديره كانون بازنشستگان 
ش��هر تهران در گفت وگوي زير، به تش��ريح ديدگاه 
خود در ارتباط با اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ مي پردازند؛ 
اين فعاالن صنفي معتقدند؛ دولت به روال دولت هاي 
قبل، سازمان تامين اجتماعي و بيمه شدگاِن كم درآمد 
آن را ناديده گرفته است؛ بيمه شدگاني كه ۶۰ درصد 
آنها حداقل بگير هستند و امسال با دستمزد حدود ۴ 

ميليون توماني به سختي روزگار مي گذرانند.

    دهقان كيا: بازهم تامين اجتماعي را 
نديدند

علي دهقان كيا مي گويد: با رونمايي از اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
متوجه شديم اين دولت از منظر عملكرد در قبال كارگران 
و بازنشس��تگان، فرق چنداني با دولت هاي قبلي ندارد؛ 
عملكرد دول��ت خاتمي، احمدي ن��ژاد، روحاني و دولت 
فعل��ي، در ارتباط با تامين اجتماع��ي و كارگران، به طور 

تقريبي يكسان بوده اس��ت؛ هيچ زمان در لوايح بودجه 
ساالنه، سازمان تامين اجتماعي و سهم عادالنه آن را در 
نظر نمي گيرند. البته امسال، ظاهراً نورعلي نور شده است 
چراكه سهم تامين اجتماعي در اليحه بودجه صفر است 
يعني دولت حاضر نشده حتي هزار ميليارد تومان از بدهي 
انباشته و هزاران ميليارد توماني خود به تامين اجتماعي را 
بپردازد و در اين زمينه هيچ تكليفي بر گردن نگرفته است.

او مي افزاي��د: جدا از مس��اله پرداخت بده��ي دولت به 
تامي��ن اجتماعي، اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ ايراداتي دارد و 
از نظر كارگران و بازنشس��تگان، نم��ره قبولي نمي آورد. 
يك��ي از اي��رادات اساس��ي، »افزايش پلكان��ي حقوق و 
دس��تمزد« است كه تداوم بخش سياس��ت هاي مزدي 
دولت هاي گذش��ته اس��ت. در واقع دولت سيزدهم در 
زمينه سياس��ت گذاري هاي مزدي، جا پاي دولت هاي 
قبلي گذاشته؛ متاسفانه شعاِر »س��فره مردم و كارگران 
را رنگين مي كنيم« هيچ نمود و جايگاهي در اين اليحه 
بودجه تقديمي ندارد. افزايش حقوق به صورت پلكاني، 
يك قانون گريزي مكرر است؛ وقتي تورم داريم و نرخ تورم 
حتي نرخ رسمي، بسيار باالست، چطور حقوق ها پلكاني 
بين 5 تا ۲۹ درصد افزايش يابد و ميانگين افزايش فقط 
ده درصد باشد؛ با اين سياست گذاري، هم حداقل بگيران 
دولت و هم ساير س��طوِح نزديك به كف، هر دو متضرر 
مي شوند؛ حتي ۲۹ درصد نيز هيچ سنخيتي با تورم فعلي 
ندارد؛ ده درصد كه بسيار ناچيز است. دهقان نيا در بخش 
ديگري از س��خنانش اظهار مي دارد: درست است كه در 
ارتباط با دستمزد كارگران شاغل و بازنشسته، شوراي عالي 
كار تصميم گيرنده است و ربطي به دولت ندارد، اما دولت با 
عدد هاي اليحه بودجه به شوراي عالي كار پالس مي دهد 
و به نمايندگان دولتي و كارفرماي شورا خط مي دهد كه 
روي اعداِد حول و حوش ده درصد مانور بدهيد؛ آن وقت 
سه نماينده كارگري چطور مي توانند مقابل شش نفر با اين 
ديدگاه ايستادگي كنند؟ وقتي ميانگين افزايش حقوق در 
اليحه بودجه ده درصد است، توقع دارند افزايش دستمزد 
كارگران هم در محدوده همين عدد باشد. به هر حال ما 
كارگران در قانون كار، ماده ۴۱ را داريم كه مبناي افزايش 

دستمزد ساالنه را به صراحت مشخص كرده است؛ ماده 
۴۱ به روشني مي گويد تورم اعالمي بانك مركزي بايد مبنا 
قرار بگيرد و اگر تورم رسمي به دليل عقب ماندگي مزدي، 
جوابگو نبود، بايد از فرمول مندرج در بند دوم همين ماده، 
يعني محاسباِت »سبد معيش��ت« بهره گرفته شود. ما 
انتظار داريم در افزايش دستمزد كارگران در ۱۴۰۱، فاصله 
مزد تا سبد معيشت را به كف حقوق ها اضافه كنند. االن 
دستمزد حداقلي حدود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است 
و سبد معيشت تقريبًا ۱۲ ميليون تومان؛ اين فاصله بايد 
پر شود.  او مي افزايد: بدون ترديد، امروز همان تورمي كه 
براي حداقل بگيران هست، براي ساير سطوح مزدي هم 
هست. افزايش حقوق نبايد پلكاني باشد؛ الاقل براي ساير 
سطوحي كه نزديك حداقل بگيران هستند. اگر دولت ها 
روي افزايش بيشتِر حداقل حقوق، تاكيد دارند؛ براي اين 
است كه به نفع مديران است؛ مثاًل هيات علمي ها ده برابر 
حداقل حقوق مي گيرند يا مديران ديگر، هفت برابر حداقل 
دريافتي دارند؛ يعني دايم دريافتي مديران افزايش داده 
مي شود. در حال حاضر، حداقل دستمزد كارگران فقط ۳۰ 
درصد سبد معيشت يا همان هزينه هاي حداقلي زندگي را 
پوشش مي دهد. ۶۰ درصد بازنشستگان تامين اجتماعي 
حداقل بگير هستند و ارزيابي هاي ما نشان مي دهد كه ۳۰ 
درصد اين ۶۰ درصد، مستاجر هستند و خانه ملكي ندارند.

    مجيدي: بدهي را ندهند
 سال بعد تامين اجتماعي در چاله مي افتد!

مهدي مجي��دي نيز در اين باره مي گويد: يك مش��كل 
اساسي و هميشگي در بودجه نويسي دولت ها وجود دارد 
و آنهم بي توجهي به سازمان تامين اجتماعي و وضعيت آن 
است. دولت ها هيچ زمان به پرداخت بدهي خود به سازمان 
تامين اجتماعي متعهد نبوده اند. امسال هم رديفي براي 
پرداخت بدهي در بودجه وجود ندارد؛ حتي بدهي جاري 
نيز قرار نيس��ت پرداخت شود و اين در حالي است كه در 
همه اسناد باالدستي، از قانون تامين اجتماعي گرفته تا 
برنامه هاي توسعه، تاكيد واضحي بر لزوم پرداخت و تسويه 
كامل بدهي هاي دولت وجود دارد. برنامه پنجم توسعه 

تاكيد داشت كه دولت بايستي هر سال حداقل ده درصد 
از بدهي گذشته خود به اضافه بدهي جاري و ساالنه را به 
تامين اجتماعي بپردازد. برنامه ششم توسعه نيز تاكيد دارد 
بايستي تا پايان برنامه -كه پاياِن همين سال جاري است- 
بدهي دولت به سازمان كامل تسويه شود. دولت موظف 
به پرداخت كامل بدهي، از طريق پرداخت نقدي يا تهاتر 
و دادن سهام است اما امسال كه سال پايان برنامه است تا 
همين امروز كه ماه نهم در حال پايان يافتن است، يك ريال 
از ۸۹ هزار ميليارد توماِن قانون بودجه پرداخت نشده و در 
اليحه بودجه نيز سهم سازمان تامين اجتماعي، صفر است.

او مي افزايد: دولتمردان حساس��يتي در رابطه با بحران 
سازمان تامين اجتماعي ندارند و من معتقدم؛ مديران 
سازمان بايد نس��بت به اين بي عدالتي در توزيع بودجه 
اعتراض كنند؛ بدهي دولت به سازمان، ديني بر گردن 
دولت اس��ت و مديران س��ازمان به نمايندگي از جانب 
بيمه شدگان، بايد به دولت معترض شوند كه چرا سهم 
سازمان صفر است؛ بايد از نمايندگان مجلس بخواهند 
چيدمان بودجه را به نفع تامين اجتماعي تغيير دهند 
و حداق��ل، پرداخِت بدهي جاري ماه��ي 5 هزار و 5۰۰ 
ميليارد توماني سال آينده به اضافه ده يا بيست درصد از 
بدهي تاريخي را در متن اليحه بودجه ۱۴۰۱ بگنجانند. 
به هر حال االن ريش و قيچي در دست نمايندگان مجلس 
است؛ اگر بدهي دولت پرداخت نشود، سال آينده تامين 

اجتماعي در تامين منابع مالي براي هزينه هاي جاري 
خود به مش��كل اساس��ي برخواهد خورد؛ هم در بحث 
درمان بيمه ش��دگان، هم در بحث حقوق و مستمري 
بازنشستگان و هم در بحث پرداخت غرامت ايام بيماري 
يا مقرري بيكاري؛ اين هشدار را بودجه ريزان و نمايندگان 

مجلس لطفاً جدي بگيرند، چون كاماًل جدي است.

    عيوضي: سرانه درمان و مسكن كارگري 
چه شد؟

علي اكبر عيوضي هم درباره وضعيت كارگران مي گويد: 
قبل از هرچيز يك س��وال اساس��ي دارم؛ بودجه اي كه 
دولت به مجل��س ارايه داده، براي كل جمعيت كش��ور 
اس��ت يا فقط مختِص گروه هاي خاص است؟ اگر براي 
كل مردم ايران است، چرا ۴۲ ميليون بيمه شده تامين 
اجتماعي كه بيش از نيمي از جمعيت كشور هستند، در 
اين بودجه ديده نشده اند؟ مگر دولت نمي داند كارگراِن 
شاغل و بازنشسته، در همين مملكت زندگي مي كنند؛ 
همين تورم سنگين را تحمل مي كنند و در همين اقتصاد، 
مجبور به ادامه حيات هستند؟ او مي افزايد: متاسفانه همه 
دولت ها بدون هيچ استثنايي، تامين اجتماعي را »فرزند 
ناخلف« مي دانند. به جز پرداخت بدهي دولت به سازمان 
و تكاليف روشِن قوانين باالدستي و برنامه هاي توسعه، 
قانون اساسي تكاليف ديگري نيز برعهده دولت گذاشته 

كه بايد اعتبار انجام آنها، در لوايح بودجه ساالنه ديده شود. 
در واقع اگر بودجه را براي همه مردم مي نويس��ند، بايد 
پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي، سرانه درمان 
كارگران، سهم مسكن كارگري و دستمزد عادالنه براي 
مزدبگيران در بودجه لحاظ شود. حال اگر نمي خواهند از 
خزانه بيت المال، سهم قانوني و حق مسلم ۴۲ ميليون نفر 
را بپردازند، سرانه درمان و بهداشت و مسكن كارگران را 
محاسبه كنند و همان مبلِغ تجميعي را در قالب پرداخت 
بدهي دولت به سازمان بپردازند. ما نمي گوييم سهم مان 
را از خزان��ه بدهيد. مي گوييم بدهي خود به س��ازمان را 
بپردازيد تا الاقل تامين اجتماعي »بتواند« مستمري ها 
را به موقع بپردازد و متناسب سازي را ادامه دهد، بتواند 
درمان بيمه شدگان را تقبل كند و هر روز هزينه هاي درمان 
كارگران افزايش نيابد. عيوضي اظهار مي دارد: ما مي گوييم 
پول خودمان را بدهيد؛ اگر پول هاي خزانه مال ما نيست 
و به ما كارگران نمي رسد، طلب مان را بپردازيد؛ اگر پول 
نقد هم نمي دهيد، الاقل تهاتر كنيد يا سهام بدهيد؛ سهام 
شركت هاي سودآور و پرمنفعت را به سازمان بدهيد؛ اين 
توقع زيادي نيست؛ ما پله پله توقعات مان را كم كرده ايم؛ 
اما ديگر از اين حداقل ه��ا نمي توانيم كوتاه بياييم؛ آخر 
چطور كوتاه بياييم وقتي ۶۰ درصد بازنشستگان با كمي 
بيش از ۴ ميليون تومان زندگي مي كنند و تقريباً نيمي از 

هزينه هاي درمان را از جيب خالي مي پردازند؟

گزارش

انتقادبازنشستگانبهاليحهبودجه

چرا سهم تامين اجتماعي صفر است؟
مستمريبازنشستگانرابهاندازهتورمسبدمعيشتافزايشدهيد

تعيينبيمارستانهاياختصاصيبرايبستريمبتالياناُميكرون
مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت 
اع��الم كرد ك��ه در هر اس��تان براي 
پذي��رش بيم��اران مبتال ب��ه كرونا و 
سويه ُاميكرون دو بيمارستان در نظر 

گرفته شده است. 
دكتر قاس��م جان بابايي با اش��اره به 
تمهيدات بيمارس��تاني براي مقابله 
با ُاميك��رون، گفت: دو بيمارس��تان 

در هر اس��تان ب��راي پذيرش بيم��اران مبتال به 
كرونا و س��ويه ُاميكرون تعيين ش��ده اس��ت. او 

اف��زود: از مردم مي خواهي��م تزريق 
واكس��ن را جدي بگيرند و اگر دو دوز 
 زده اند، براي دوز سوم نيز اقدام كنند. 
ج��ان باباي��ي ب��ا بي��ان اينك��ه 
بيمارس��تان هايي ك��ه ب��راي كرونا 
مش��خص ش��ده اند، اختصاصي اين 
بيم��اران خواهند بود، گفت: در پيك 
پنجم تا 5۲ هزار نفر بستري داشتيم. 
در ش��رايط فعلي فع��ال ضرورتي ب��راي افزايش 

تخت هاي كرونايي وجود ندارد.

بارشدركشور۴۰درصدكمترازحدنرمالاست
داده هاي هواشناسي كامال استاندارد 
هس��تند چرا كه با جان مردم ارتباط 
دارد. رييس س��ازمان هواشناس��ي 
ب��ا بي��ان اين مطل��ب گف��ت: دانش 
هواشناسي يك دانش ميان رشته اي 
است. در واقع سرمايه هاي عمومي و 
ملي كشورها مثل آب، خاك و دريا به 
تمام حوزه ها مي توانند سرويس دهند 

و تمام جهان با آنها در ارتباط هس��تند و مربوط 
به يك بخش نمي شوند. س��حر تاج بخش افزود: 
اقليم اساس��ا خودش بي نظم اس��ت و تغييرات 
اقليم��ي رخ داده به اين بي نظمي افزوده اس��ت 
بنابراي��ن بحران ها و مخاطرات ج��وي مي تواند 
اثرات گسترده اي بر جهان بگذارد. او درباره تاثير 
تغيي��رات اقليمي اظهار ك��رد: تغييرات اقليمي 
تاثيرات منفي از قبيل افس��ردگي و...دارد و اگر 
بتوانيم اين تغييرات را مديريت كنيم مي توانيم 
از بروز اي��ن مخاط��رات نيز پيش��گيري كنيم. 

همچني��ن هواشناس��ي هاي جهاني 
از ش��ش فرايند برخوردار هس��تند 
اما س��ازمان بين المللي هواشناسي 
توصي��ه  مي كند ك��ه دو كار را جدي 
انجام دهد يعني پايش جو و مديريت 
هواشناسي را خودشان انجام دهند. 
تاج بخش اضافه كرد: امروزه استفاده 
از مدل ه��اي پيش پين��ي ع��ددي 
بس��يار متداول اس��ت و وجه تمايز سازمان هاي 
هواشناسي در اين اس��ت كه نيروهاي انساني را 
توانمند مي سازد. اگر نظر كارشناس و متخصص 
روي اي��ن پيش بيني ها نباش��د، چندان صحيح 
نيست. او افزود: اين دانش بسيار بسيار مهم است 
چون از عامه مردم گرفته تا متخصصان صنعت، 
بهداشت و ورزش، مديريت آب و كشاورزي اصل 
و اساس كارهايشان اهميت دادن به شرايط جوي 
و اقليمي است و همه به آن توجه دارند و توجه بر 

اين حوزه ارزش افزوده آن است.

كيتهاياوميكرونبهاندازهكافيتامينشدهاست
كيت ه��اي اوميك��رون ب��ه اندازه 
كافي در كش��ور تامين ش��ده و در 
اختيار مراكز تش��خيصي قرار داده 
ش��ده اس��ت. رييس هي��ات امناي 
صرف��ه جوي��ي ارزي در معالج��ه 
بيم��اران با بيان اي��ن مطلب گفت: 
بعد از ش��يوع كرون��ا ظرفيت توليد 
كيت ه��اي تش��خيصي در كش��ور 

وجود نداش��ت، در ابتدا كيت هاي تش��خيصي 
به صورت وارداتي تامين ش��د و ش��ركت هاي 
دان��ش بنيان و ش��ركت هايي ك��ه درخصوص 
كيت هاي آزمايشگاهي فعاليت داشتند شروع 
به توليد اين كيت ها كردند. سيد حسين صفوي 
افزود: از آنجايي كه تس��ت و رصد كرونا بس��يار 
اهميت داش��ت لذا تعداد زيادي تست كرونا در 
كش��ور صورت گرفت و كيت هاي آزمايشگاهي 

ب��راي تش��خيص كرون��ا از طريق 
شركت هاي داخل كشور تامين شد، 
تعداد بس��ياري از اي��ن كيت ها در 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور 
توزيع ش��د. او ادامه داد: درخصوص 
كيت ه��اي اوميكرون ه��م در حال 
حاض��ر ش��ركت هاي توليد كننده 
كيت ه��اي آزمايش��گاهي درحال 
توليد هس��تند و تعدادي از اين كيت هاي توليد 
شده در اختيار دانشگاه هاي كشور قرار مي گيرد 
و مراكز تش��خيصي و آزمايش��گاه ها مي توانند 
اين تس��ت را انجام بدهند. به گفته او، روزانه در 
كشور بيش از ۱5۰ هزار تست انجام مي شود و 
براي تش��خيص كرونا، كيت هايي كه در كشور 
وجود دارد كفايت مي كن��د و مي تواند كرونا را 

تشخيص بدهد.


