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يادداشت- 1

 مذاكرات مزدي 
1401 اولين آزمون دولت

اين روزها وضعيت معيشتي 
كارگ��ران چن��دان تعريفي 
ن��دارد و بس��ياري از آنه��ا 
منتظر نهايي شدن رقم سبد 
معيش��ت در جلسه رسمي 
ش��وراي عالي كار هستند، 
در واق��ع نهايي ش��دن اين 
رقم مي توان��د اولين گام در 
مذاكرات جدي دستمزد 1401 باشد اما... مادام كه 
ما خط كشي به نام خط فقر و خط معيشت نداريم و 
ضريب اهميِت واقعي عوامل مختلف و ميزان دقيق 
تاثيرگذاري آنها را در سبد معيشت نمي دانيم، اعداد 
و ارق��ام مي تواند متفاوت باش��د و منتقدين صادقي 

داشته باشد. 
خيلي ه��ا مي توانند ادعا كنند كه عدد تعيين ش��ده، 
»واقع��ي« نيس��ت و اين انتق��اد مي توان��د صحيح و 
بجا باش��د؛ ما واقعًا درصد تاثيرگ��ذاري عواملي مثل 
مس��كن، درمان، آموزش، حمل و نقل و ارتباطات را 
نمي دانيم و معياري براي احصاي عدد و رقم براي اين 
مولفه هاي تاثيرگذار در دس��ت نداريم. فارغ از اينكه 
عدد سبد معيشت چه باشد، نمي توان با اطمينان گفت 
هزينه هاي زندگي دقيقًا همين قدر است. محاسبات 
رسمي سبد معيشت در ش��وراي عالي كار، فقط يك 
ريل گذاري براي مذاكرات مزدي است. اما متاسفانه 
تا امروز قدم عملي براي اجرايي شدِن سبد معيشت و 
تعيين دستمزد براساس آن برداشته نشده اينكه ادعا 
كنيم گاهي دستمزد بيشتر از نرخ تورم رسمي تعيين 
شده، فقط بازي با عدد و رقم است چراكه تاثير تورم بر 
هزينه هاي زندگي اهميت دارد، نكته اي كه متاس��فانه 
هميشه در مذاكرات مزدي مغفول مانده است. موقعي 
مي تواني��م در مورد تورم و اثرگذاري واقعي آن صحبت 
كنيم كه سبد معاش خانوارهاي كارگري مبتني بر تمام 
مولفه هاي تاثيرگذار از جمله مسكن، درمان، آموزش و 
حمل و نقل به دقت احصا شده و با اين بانك اطالعاتي 
ادامه در صفحه 8 جامع، به يك عدد متقن برسيم.   

فرامرز توفيقي

يكعضوشورايشهر:طرحتفصيليپايتختبرايگشايشدرساختوسازبازبينيميشود

خيز شهرداري براي شهرفروشي

يادداشت-3يادداشت-2

 تضمين سود 
در قالب اوراق تبعي

 كدام حمايت 
از توليد؟

عرضه اوليه بسته به شركت 
و حج��م منابعي ك��ه از بازار 
مي گيرد مي تواند اثر مثبت 
يا منفي در بازار داشته باشد. 
به نظر من ش��ركت هايي كه 
ارزش بازار آنها بعد از عرضه 
اوليه زير هزار ميليارد تومان 
باش��د كه به عنوان مثال 10 
درصد قابل عرضه آن هم 100 ميليارد تومان مي شود 
مش��روط به اينكه قيمت س��هام آن جذاب باش��د و 
حمايتي هم بعد از عرضه اوليه از سهم انجام شود خوب 
اس��ت. در اين صورت از لحاظ نقدينگي بازار را تحت 
فشار قرار نمي دهد و از سمت ديگر مي تواند با جذابيتي 
كه بعدا ايجاد مي كند سهامداران خرد را با بازار آشتي 
دهد. در سال هاي ۹۸ و ۹۹ ورود و آشنايي بسياري از 
افراد با بازار سرمايه به واسطه همين عرضه هاي اوليه 
جذاب بود. بنابراين اگر بتوان عرضه اوليه هايي با اين 
ش��مايل يعني ارزش بازار هزار ميليارد توماني انجام 
داد و با قيمت مناسب در اختيار سهامداران قرار گيرد 
مي تواند مجددا قهر سهامداران را به آشتي بدل كند. 
همين كه در عرضه هاي اوليه شركت كنند به تناسب 
كه تابلو را مي بينند ممكن است وجوه خود را مجددا 
براي خريد وارد بازار سرمايه كنند. اين مدل مي تواند 

مفيد باشد و نبايد از انجام آن بترسيم.
اگر قرار باش��د ب��ازار از اين نوع عرضه ه��اي اوليه هم 
بترسد به نظر مي رسد در آينده راه به جايي نخواهيم 
برد. بر اس��اس مدل گفته شده، در حالي كه قيمت ها 
بايد كارشناسي ش��ده و جذاب باش��ند مي توانند در 
كنار عرضه اوليه اوراق تبعي ه��م عرضه كنند با اين 
شرايط كه اگر سرمايه گذار اختيار فروش تبعي را هم 
خريداري كند بع��د از يك س��ال ۲۵ درصد بازدهي 
تضمين شده براي س��هامدار داشته باشد. با اين مدل 
س��هامدار اطمينان دارد كه اگر سهم را يك سال هم 
نگاه دارد ناشر پس از اين دوره با نرخ ۲۵ درصد باالتر 
از قيمت اوليه س��هم را مي خرد. حاال اگر شرايط بازار 
خوب باشد كه بازدهي سهم باالتر هم خواهد بود و اگر 
شرايط خوب نباشد هم دست كم ۲۵ درصد بازدهي 
نصيب سهامدار شده است. در واقع يكي از وظايف بازار 
سرمايه بسط و توسعه تامين مالي شركت هاست. اگر 
قرار باش��د به دليل اينكه حال و روز بازار خوب نيست 
حتي ماهي يك بار هم عرضه اوليه نداشته باشيم در 
واقع بازار سرمايه از وظيفه اصلي دور مي شود. بايد اين 
مساله را به صورت يك مجموعه اي ببينيم. يعني بحث 
مديريت بازار از نظر عرضه و تقاضا توام با توسعه بازار. 
اگر يك س��ال ديگر هم جلو رفتيم و روال بازار همين 
بود چه؟ بگوييم اصال نبايد عرضه اوليه صورت پذيرد؟ 
در اين صورت رسالت تامين مالي بازار سرمايه از بين 
مي رود. به نظر من با اين نگاه مي شود عرضه هاي اوليه 

را با مدلي كه گفته شد توجيه كرد.

حماي��ت از فعاليت ه��اي 
اقتصادي در ش��عار اتفاقي 
آس��ان اس��ت اما اينكه در 
عم��ل چ��ه برنام��ه اي در 
دس��تور كار قرار بگيرد يك 
بحث كامال جداست. اينكه 
ما سال هاست از اين صحبت 
مي كنيم كه باي��د از توليد 
حمايت شود و سرمايه گذاران احساس امنيت كنند، 

هيچ ارتباطي با عملكرد واقعي ما ندارد.
ما بايد اين موضوع را بررس��ي كني��م كه چرا ميزان 
سرمايه گذاري در اقتصاد ايران پايين و حتي منفي 
است. چرا بسياري از سرمايه گذاران ترجيح مي دهند، 
به جاي آنكه در توليد فعال شوند، پول خود را به ديگر 

حوزه ها ببرند؟
يك��ي از اصلي تري��ن مش��كالتي كه اقتص��اد ايران 
در س��ال هاي گذش��ته با آن مواجه ب��وده، غيرقابل 
پيش بيني بودن آينده اس��ت. اينكه هر روز يك نرخ 
دالر ارايه شود و با تورم باال قيمت مواد اوليه همواره 
صعودي باشد، عمال فضايي براي تحليل آينده براي 
توليدكنندگان باقي نمي ماند. از سوي ديگر در اعمال 
سياست هاي اجرايي نيز مشخص نيست چه هدفي 

دنبال مي شود.
در س��ال هاي گذش��ته بارها اتفاق افت��اده كه يك 
توليدكننده با مشكالت فراوان كااليي را توليد كرده 
و براي آن بازاري صادراتي پيدا كرده اما در نهايت در 
زماني كه كاال آماده ارسال شده، دستورالعملي آماده 
كه صادرات كاال را ممنوع كرده است. سياست هاي 
اين چنيني از يك سو اعتماد مشتريان خارجي را از ما 
مي گيرد و از سوي ديگر هزينه اي را براي توليدكننده 
به وجود مي آورد كه جبران آن سال ها زمان نياز دارد.

يك��ي ديگ��ر از مش��كالتي ك��ه توليدكنن��دگان 
شناس��نامه دار با آن مواجه هستند به حوزه ماليات 
بازمي گردد. در شرايطي كه در ايران بسياري از افرادي 
كه در حوزه هاي س��فته بازي و داللي كار مي كنند، 
بدون پرداخت ماليات و بدون اينكه درآمدهايش��ان 
جايي رصد ش��ود كار مي كنن��د، توليدكنندگان از 
همان ابت��دا زير ذره بين ق��رار دارن��د و از ماليات و 
تامين اجتماع��ي گرفته تا افزايش حق��وق و كار با 
دس��تورالعمل هاي مختلف را متحمل مي شوند. در 
واقع ما به جاي آنكه از توليد حمايت كنيم و تسهيالت 
اقتصادي خود را به س��رمايه گذاران مولد بدهيم به 
فعاليت هاي س��فته بازي بها داده اي��م و آنها را فربه 
كرده ايم. اگر بنا باشد در اقتصاد ما تغيير و تحولي به 
وجود آيد، بايد در همين حوزه به دنبال آن برويم، اگر 
بنا بر حمايت از توليد است بايد سياست هاي اجرايي 
در همين حوزه تغيير كند اما متاس��فانه در تمامي 
دولت ها اصالح اين شرايط مسكوت مانده و همين امر 
كار را براي رسيدن به اهداف كالن دشوار كرده است.

احمد اشتياقي

تعادل|
در ش��رايطي كه با پيچيده تر شدن مس��اله »اوكراين«، 
صفوف كش��ورهاي غربي در برابر حمله احتمالي روسيه 
به اوكراين در قالب »ناتو« نيز منسجم تر مي شود، ديروز 
والديمير پوتين، رييس جمور روسيه وارد پكن شد و با شي 
جين پينگ، همتاي چيني خود ديدار و درباره فهرستي از 
مسائل مورد نظر دو طرف گفت وگو كرد. در پايان اين ديدار، 
پوتين و شي در يك بيانيه مشترك به صراحت اعالم كردند 
كه با گسترش ناتو و ذهنيت جنگ سرد مخالف هستند. 
در ديدار ديروز اين دو رييس جمهور، »عرضه« ساالنه 10 
ميليارد متر مكعب گاز از روسيه به چين اگرچه در ظاهر يك 
پيشنهادي »اقتصادي« از سوي پوتين به همتاي چيني 
خود بود، اما در واقع، يك پيشنهاد حساب شده »سياسي« 
ارزيابي مي ش��ود، چه آنكه بخش��ي از گاز مصرفي اروپا از 
سوي روسيه تامين مي شود، اما از اوايل پاييز سال جاري 
به دليل افزايش درگيري ها ميان روسيه و اوكراين، آلمان از 
ارايه مجوز راه اندازي خط لوله نورد استريم-۲ طفره رفت و 
اين مساله سبب تشديد افزايش قيمت گاز طبيعي اروپا در 
روزهاي پاياني آذر سال جاري شد. البته رشد غيرمترقبه 
قيمت گاز در اروپا از اوايل سال ۲0۲1 بنا به داليل مختلف 
از جمله رشد مصرف داخلي در روسيه، افت استخراج گاز 

نروژ و... آغاز شده است.

  پوتيـن« روابـط نزديـك روسـيه و چين 
بي سابقه است

رييس جمهور روسيه روز جمعه در ديدار با شي جين پينگ، 
همتاي چيني خود در پكن، روابط نزديك كشورش با چين 
را همچنان كه تنش ها بين مسكو و كي يف تهديد بروز يك 

جنگ را مطرح ساخته، »بي سابقه« خواند.
به گزارش ايس��نا،  ب��ه نق��ل از پايگاه س��اوث چاينا 
مورنينگ پست، پوتين در سخنان پيش از افتتاحيه 
بازي هاي المپيك زمستاني پكن و طي نشست با شي 
جين پينگ گفت: چين و روسيه در زمينه هاي مختلف، 
از روابط خارجي گرفته تا توسعه اقتصادي، از يكديگر 

حمايت كرده اند.
او خاطرنشان كرد كه همكاري هاي دو كشور در حوزه انرژي 
با صادرات گاز طبيعي از روس��يه به چين تقويت خواهد 
شد. روابط دوجانبه ما واقعًا از نظر روح دوستي و مشاركت 
راهبردي بي سابقه بوده و روابط دو كشور نمونه اي از روابط 
خوب است كه توسعه متقابل را تسهيل  كرده و همچنين 

منجر به تقويت حمايت از يكديگر براي توسعه مي شود.
اين اولين سفر پوتين به چين از سال ۲01۹ و اولين ديدار 
رو در روي ش��ي جين پينگ، رييس جمهور چين با رهبر 
يك كشور خارجي از سال ۲0۲0 كه شاهد ديدارهاي او با 

رهبران كامبوج، مغولستان و پاكستان در پكن بود، است.
اين نشس��ت رهبران چي��ن و روس��يه در پكن نمايش 
همبستگي در حاشيه بازي هاي المپيك زمستاني است. 
هر دو طرف از اين نشست براي نشان دادن هماهنگي خود 

در مقابله با امريكا استفاده مي كنند.
رهبر روسيه از اين فرصت اس��تفاده  كرد تا نظر همسايه 
قدرتمند خ��ود را ب��راي كمك به خنثي كردن ش��بكه 
ائتالف هاي امريكا استفاده كند و در مصاحبه با يك رسانه 
دولتي چين، تاكيد كرد كه دو كشور »نقش تثبيت كننده 

مهمي« را ايفا مي كنند.

  مخالفت با گسترش ناتو و ذهنيت جنگ سرد 
روساي جمهور روسيه و چين ديروز طي بيانيه اي مشترك 
ضمن مخالفت با گسترش ناتو، از رويكرد مشابه جنگ سرد 

در بين كشورهاي غربي به امور بين المللي انتقاد كردند.
به گزارش فارس، سخنگوي كرملين گفت: پوتين و شي 
طي بيانيه اي مشترك ضمن مخالفت با گسترش ناتو، از 
رويكرد مشابه جنگ سرد در بين كشورهاي غربي به امور 
بين المللي انتقاد كردند. به نوشته خبرگزاري »اسپوتنيك« 
در اين بيانيه آمده است: »امروزه جهان دستخوش تغييرات 
عظيمي است. بش��ريت در حال ورود به عصر جديدي از 
توسعه سريع و تحوالت در مقياس بزرگ است. فرآيندها و 
پديده هايي مانند چند قطبي شدن، جهاني شدن اقتصادي، 
اطالعاتي ش��دن جامعه، تنوع فرهنگي، دگرگوني نظام 
حكمراني جهاني و نظم جهاني در حال توس��عه اس��ت، 
پيوستگي و وابس��تگي متقابل دولت ها در حال افزايش 
است، روندي براي توزيع مجدد توازن قدرت جهاني در حال 
شكل گيري است. تقاضاي فزاينده اي از سوي جامعه جهاني 
براي رهبري در راستاي منافع توسعه صلح آميز و پايدار 
وجود دارد«. روساي جمهور روسيه و چين توضيح دادند: 
»در عين حال، در ش��رايطي كه همه گيري ويروس كرونا 
ادامه دارد، وضعيت در حوزه امنيت بين المللي و منطقه اي 
هر روز پيچيده تر مي شود و چالش ها و تهديدهاي جهاني 
چند برابر مي شود. برخي از نيروهايي كه نماينده يك اقليت 
در صحنه جهاني هستند همچنان از رويكردهاي يكجانبه 
براي حل مشكالت بين المللي دفاع مي كنند و به سياست 
زور متوسل مي شوند، در امور داخلي ساير كشورها دخالت 
مي كنند، به حقوق و منافع مشروع آنها لطمه مي زنند، تضاد 
ايجاد مي كنند. اختالفات و تقابل، مانع از توسعه و پيشرفت 
بشر مي شود و مخالفت جامعه بين المللي را برمي انگيزد«.

پكن و مس��كو با گسترش بيشتر ناتو مخالف بوده و از اين 
ائتالف خواستند كه رويكردهاي ايدئولوژيك دوران جنگ 
س��رد را كنار بگذارد. بر اين اساس، پوتين و چين تصريح 
كردند: »دو كش��ور از همه ملت ها درخواست مي كنند و 
خواهان تقويت گفت وگو و اعتماد متقابل، تعميق درك 
متقابل، حمايت از ارزش هاي جهاني مانند صلح، توسعه، 
برابري، عدالت، دموكراسي و آزادي، احترام به حقوق مردم 
هستند. به طور مستقل مس��ير توسعه كشورهاي خود و 
حاكمي��ت و منافع دولت ها در زمينه امنيت و توس��عه را 

انتخاب كنند«.

به نوشته اسپوتنيك، بيانيه مشترك همچنين از جامعه 
بين الملل��ي مي خواهد كه از سيس��تم بين المللي كه در 
آن سازمان ملل نقش مركزي را ايفا مي كند، »حمايت« 
كنند و خواستار ايجاد »چندجانبه گرايي واقعي« به نفع 
»دموكراتيزه كردن روابط بين المللي، صلح و ثبات و توسعه 

پايدار« است.
روساي جمهور روسيه و چين در ادامه گفتند كه دولت ها، 
ائتالف هاي نظامي-سياس��ي يا ائتالف هايي كه به دنبال 
مزاياي نظامي يكجانبه به ض��رر امنيت ديگران از جمله 
رقاب��ت ناعادالن��ه هس��تند، در خدمت تش��ديد رقابت 
ژئوپليتيكي، افزايش تضاد و تقابل هستند و به طور جدي 
نظم در زمينه هاي امنيت بين المللي و ثبات استراتژيك 

جهاني را تضعيف مي كنند.
طبق اي��ن بيانيه، پكن و مس��كو با گس��ترش بيش��تر 
نات��و مخالفت مي كنن��د، از اين ائت��الف مي خواهند كه 
رويكردهاي ايدئولوژيك دوران جنگ سرد را كنار بگذارد؛ 
به حاكميت، امنيت و منافع ساير كشورها، تنوع روش هاي 
تمدني، فرهنگي و تاريخي آنها احترام بگذارد و با توسعه 
مسالمت آميز ساير كشورها به شيوه اي عيني و عادالنه رفتار 
كند. به نوشته اسپوتنيك، دو كشور همچنين »مخالف 
تشكيل ساختارهاي بلوك بس��ته و اردوگاه هاي متضاد 
در منطقه آسيا- اقيانوسيه هستند و نسبت به تأثير منفي 
استراتژي امريكا بر صلح و ثبات در اين منطقه بسيار هوشيار 
هستند« و همچنين به دنبال ايجاد »يك سيستم امنيتي 
برابر، باز و فراگير« در هند و اقيانوس آرام هستند كه »عليه 
كشورهاي ثالث نيست«. در اين بيانيه آمده است، روسيه 
نيز به نوبه خود، دوباره پايبندي خود به اصل »چين واحد« 
را تأييد مي كند و تاكيد دارد كه تايوان بخشي جدايي ناپذير 
از چين است و با استقالل تايوان به هر شكلي مخالف است. 
طرف چيني نيز از پيشنهادات ارايه شده توسط فدراسيون 
روس��يه در مورد تش��كيل تضمين هاي امنيتي الزام آور 

بلندمدت در اروپا حمايت مي كند.
بر اين اس��اس، دو كش��ور متعهد ش��دند كه »با اقدامات 
نيروهاي خارجي براي تضعيف امنيت و ثبات در مناطق 
مشترك مجاور و حضور نيروهاي خارجي به هر بهانه اي در 
امور داخلي كشورهاي مستقل« و همچنين »انقالب هاي 
رنگ��ي« مخالفت كنند و همكاري ه��ا در اين زمينه ها را 
افزايش دهن��د. عالوه بر اين، روس��يه و چين »به منظور 
جلوگيري از تكرار تراژدي جنگ هاي جهاني، به محكوميت 

قاطعانه اقداماتي كه با هدف جبران مس��ووليت جنايات 
متجاوزان فاشيست، متجاوزان نظامي و همدستان آنها و 
لكه دار كردن و لكه دار كردن ملت هاي پيروز انجام مي شود، 

ادامه خواهند داد«.
در بيانيه پوتين و شي، نس��بت به ايجاد معاهده امنيتي 
س��ه جانبه بين امريكا، انگليس و استراليا در حوزه هند و 
اقيانوس��يه، »نگراني جدي« ابراز و تاكيد شده كه چنين 
اقداماتي در تضاد با اهداف تضمين امنيت و توسعه پايدار در 
منطقه آسيا و اقيانوس آرام است، خطر مسابقه تسليحاتي 
در منطق��ه را افزاي��ش مي دهد و خطرات جدي اش��اعه 

هسته اي را ايجاد مي كند.
روسيه و چين بر لزوم كنار گذاشتن ذهنيت جنگ سرد 
و برچيدن س��الح هاي هس��ته اي در خارج از كش��ورها 
تاكيد كردند. به نوشته اسپوتنيك، روسيه و چين در مورد 
سياست هاي هس��ته اي، بر لزوم كنار گذاشتن ذهنيت 
جنگ سرد و بازي هاي »حاصل جمع صفر« توافق كرده و 
از دولت هاي ديگر خواستند سالح هاي هسته اي مستقر در 
خارج از كشورهايشان را برچينند، توسعه نامحدود سيستم 
دفاع موش��كي جهاني را رد كنند و اقداماتي براي كاهش 
خطر جنگ هسته اي و كاهش نقش سالح هاي هسته اي 
در سياست امنيت ملي كشورها انجام دهد. پوتين و شي، 
تصميم امريكا در س��ال ۲01۹ براي خروج از پيمان منع 
موشك هاي هس��ته اي ميان برد و تسريع متعاقب آن در 
تحقيق و توسعه موشك هاي ميان برد و كوتاه برد جديد 
مستقر در خش��كي امريكا، همراه با بحث درباره استقرار 
آنها در آسيا-اقيانوسيه و اروپا و همچنين برنامه ريزي براي 
انتقال آنها به متحدان خود را محكوم مي كند. به گفته اين 
دو، چنين فرآيندهايي تنه��ا در خدمت »افزايش تنش و 
بي اعتمادي، افزايش خط��رات براي امنيت بين المللي و 
منطقه اي، تضعيف سيستم بين المللي منع اشاعه و كنترل 

تسليحات و تضعيف ثبات استراتژيك جهاني است«.
طبق اين بيانيه مشترك، روسيه و چين به طور گسترده تر، 
با خروج امريكا از ديگر توافق نامه هاي بين المللي كنترل 
تسليحاتي در طول سال ها مخالف هستند و مي گويند كه 
اين اقدامات »تأثير بسيار منفي بر امنيت و ثبات بين المللي 
و منطق��ه اي« دارد و تالش هاي امريكا ب��راي ايجاد يك 
شبكه دفاع موش��كي جهاني همراه با ساخت تسليحات 
غيرهسته اي با دقت باال براي مقابله حمالت و ساير وظايف 
استراتژيك، و اقدامات واشنگتن براي نظامي كردن فضا، 

به طور جدي به امنيت بين المللي آسيب مي رساند.
به نوشته اسپوتنيك، مسكو و پكن همچنين »فعاليت هاي 
نظامي-بيولوژيكي داخلي و خارجي امريكا و متحدانش« را 
محكوم كرده و گفتند اين اقدامات »نگراني ها و پرسش هاي 
جدي را در جامعه بين المللي در مورد پايبندي واشنگتن به 
كنوانسيون سالح هاي شيميايي ايجاد مي كند«. سران دو 
كشور افزودند: »اين عقيده را داريم كه چنين فعاليت هايي 
تهديدي جدي براي امنيت ملي روسيه و چين است و به 
امنيت مناطق مربوطه آنها آسيب مي زند و از اياالت متحده 
و متحدانش مي خواهيم كه آش��كارا، شفاف و مشخص 

عمل كنند«.
پيش از اين نيز دولت پكن اعالم كرد كه وزير خارجه روسيه 
و همتاي چيني او، طي ديدار در پك��ن مواضع خود را در 
مورد مسائل منطقه اي مشترك، مانند اوكراين، افغانستان 

و وضعيت شبه جزيره كره هماهنگ كردند.
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بورس تنها ش��ش روز كاري مثبت شد و در بهترين 
حالت ممكن، ارزش معامالت خرد بازار به چهار هزار 
ميليارد تومان رس��يد. روند تغيير مالكيت  ها نشان 
مي دهد كه بيش از آنكه سبزپوشي بازار مسير ورود 
پول هاي تازه را هموار كن��د، به فرصتي براي خروج 
زيان ديدگان 1۸ ماه گذش��ته تبديل ش��ده اس��ت. 
همچنين در سه روز پاياني معامالت از شتاب و سرعت 
رشد شاخص كل كاسته شده و برخي سهم هاي ارزنده 
و بزرگ بازار وارد محدوده منفي ش��ده اند. در چنين 
شرايطي اما فرابورس براي يك عرضه اوليه تازه خيز 
صفحه 4 را بخوانيد برداشته است.   

تعادل | فرشته فريادرس |
»دست هايي كه در بازار خودرو اجازه نمي دهند، قيمت 
خودروها كاهش ياب��د.«؛ »چرا باوجود ريزش دالر، اما 
قيمت خودرو همچنان جهش��ي حركت مي كند.«؛ 
»چرا وضعيت توليد خودرو بايد به گونه اي باشد كه كار 
به باالترين سطوح حاكميت كشيده شود.«؛ »شگرد 
فعاالن بازار خودرو در فضاي مجازي   براي پيشگيري 
از ريزش قيمت چيس��ت«؛ »سرنوشت نامعلوم طرح 
آزادسازي واردات خودرو كه بازار را بالتكليف تر از قبل 
صفحه 7 را بخوانيد كرده است.«  

عرضه اوليه جديد 
در راه فرابورس

كدام دست ها 
 خودرو 

را گران مي كند؟

سالروز شهادت امام علي النقي الهادي )ع( را تسليت مي گوييم



»بي عدالتي هاي موجود در زمينه پرداخت حقوق بسيار 
نگران كننده است و دولت در همين راستا در حال نهايي 
كردن اليحه اي است تا پرداخت حقوق به همه كساني كه از 
دولت حقوق دريافت مي كنند، عادالنه شود. سازمان برنامه 
و بودجه به تبع رويكرد كلي دولت، اجراي عدالت را مبناي 
اصلي اقدامات خود قرار داده و بر همين اس��اس در حوزه 
برنامه ريزي، سند آمايش سرزميني محور برنامه ريزي هاي 

دولت براي ريل گذاري و اجراي عدالت قرار گرفته است.«
اي��ن بخش��ي از صحبت ه��اي آخ��ر هفت��ه گذش��ته 
رييس جمهوري اس��ت. صحبت هايي كه نشان مي دهد 
دولت هدف گذاري هاي جديدي در زمينه عدالت اقتصادي 
نهاي��ي كرده اما احتم��اال براي اجراي آن با مش��كالت و 
محدوديت هايي مواجه خواهد بود. عدالت اقتصادي يكي 
از شعارهاي اصلي بود كه رييسي از ابتداي برنامه انتخاباتي 
خود در سال 1400 بر آن تاكيد كرد. دوري اقشار كم درآمد 
جامعه از بسياري از طرح هاي حمايتي، كاهش جدي قدرت 
خريد مردم در بازارهايي مانند مسكن و خودرو و جا ماندن 
درآمد حقوق بگيران ثابت از تورم، بخشي از دغدغه هايي 
بود كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم در روزهاي ابتدايي كار 
خود بر آنها تاكيد كردند اما با گذشت حدود شش ماه هنوز 

مشخص نيست چه برنامه اي براي آنها دارند.
نگاهي به وضعيت بازار مسكن نشان مي دهد كه زمان مورد 
نياز براي پس انداز حقوق بگيران ثابت براي خريد خانه در 
شهرهايي مانند تهران از مرز 100 سال نيز گذشته است. 
ارزان ترين خودرو موجود در بازار نيز قيمتي بيش از 150 
ميليون توماني دارد، به اين ترتيب اگر فردي در هر ماه 10 
ميليون تومان پس انداز كند نيز در پايان سال امكان خريد 
يك خودرو ارزان نخواهد داشت و اين به شرطي است كه 

قيمت ها در طول يك سال تغيير پيدا نكنند.
روند س��رمايه گذاري در بازارهاي مجاز نيز بر هم ريخته 
است. نرخ سود بانكي سال هاست كه از تورم جا مانده و به 
اين ترتيب، سپرده گذاران بانكي بايد اين فرض را در نظر 
داشته باشند كه در صورت گشايش سپرده طوالني مدت، 
ارزش پس انداز خود را بعد از مدتي از دس��ت خواهند داد. 
بازار سرمايه نيز بعد از روزهاي با شكوه سال گذشته، نزديك 

به يك سال است كه يا در جا زده يا با سقوط شاخص مواجه 
شده اس��ت و به اين ترتيب امكان سرمايه گذاري خرد در 

بسياري از سهام هاي اين بازار ديگر وجود ندارد.
در چنين شرايط نرخ تورم نيز همچنان باالتر از 40 درصد 
تخمين زده مي شود و با صعودي شدن دوباره نرخ تورم نقطه 
به نقطه در دي ماه، افق چندان روشني نيز پيش روي اين 

شاخص در ماه هاي پيش رو قرار ندارد.
به اين ترتيب دولت دو راهبرد اساسي پيش روي خود دارد. از 
يك سو در نگاهي بلندمدت تر بايد تالش شود كه بخشي از 
نقدينگي سرگردان موجود در جامعه به سمت توليد هدايت 
شود، موضوعي كه نه تنها در سال هاي گذشته موفقيت آميز 
نبوده كه حتي هر سال دش��وارتر نيز شده است. ايران در 
سال هاي گذشته در ميان كشورهايي قرار داشته كه عدد 
بااليي از فرار سرمايه را ثبت كرده اند و در كنار آن مشكالت 
براي توليدكنندگان آنقدر باال بوده كه حتي سرمايه گذاران 
قديمي نيز عالقه اي به فعال كردن طرح هاي جديد ندارند.

از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت تصور روشني از ميزان 
درآمدهاي خود براي سال آينده ندارد، بار ديگر بر افزايش 
درآمدهاي مالياتي تاكيد كرده و با توجه به فرار مالياتي در 

ميان كارهاي غيرشفاف، توليدكنندگان شناسنامه دار با 
اين تهديد مواجه هستند كه بايد براي فعاليت هزينه هاي 

بيشتري بپردازند.
جدا از حمايت از توليد، طرحي كه دولت در كوتاه مدت در 
دستور كار قرار داده، بحث تغيير در ساختار پرداخت حقوق 
به كارمندان و كارگران اس��ت. هرچند رييس جمهوري 
مشخص نكرده كه منظورش از عادالنه سازي نظام پرداخت 
حقوق چيست اما در روزهاي گذشته چه در مجلس و چه در 
دولت بحث هايي درباره افزايش حقوق و پرداختي ها مطرح 
شده است. آنطور كه سخنگوي دولت گفته، قوه مجريه بر 
افزايش 15 درصدي حقوق ها به طور ميانگين نظر دارد. 
به اين ترتيب كه اقشاري كه كمترين حقوق را مي گيرند 
بيشترين افزايش را تجربه كنند و صاحبان حقوق هاي باال 

نيز افزايش درآمد كمتري را تجربه كنند.
در مجلس اما مصوب شده كه حداقل دريافتي در سال آينده 
به پنج ميليون و 600 هزار تومان برسد و به اين ترتيب رقم 
درخواستي مجلس يك ميليون و 100 هزار تومان بيشتر 
از رقم پيش��نهادي دولت است اما با توجه به اينكه برخي 
تحقيقات از اين مي گويند كه رقم خط فقر در شهري مانند 

تهران به 9 ميليون تومان رس��يده، مشخص نيست اين 
ميزان حقوق دريافتي، چگونه عدالت مدنظر رييس جمهور 

را عملياتي مي كند.
صرف نظر از تمامي اين بحث ها، دولت براي حمايت از اقشار 
كم درآمد در سال آينده، با يك معضل جدي مواجه است و 
آن تامين منابع مالي الزم براي اجراي طرح هاي خود خواهد 
بود. برخي برآوردها از اين مي گويند كه بودجه سال آينده 
كسري 300 هزار ميليارد توماني خواهد داشت و اين در 
حالي است كه دولت برنامه روشني براي تامين درآمدهاي 

پيش بيني شده نيز ندارد.
هرچند مقامات دولتي از اين مي گويند كه درآمدهاي نفتي 
در ماه هاي گذش��ته افزايش يافته اما از يك سو هنوز رقم 
روشني از اين درآمدها ارايه نشده و از سوي ديگر مشخص 
نيس��ت اين افزايش فروش نفت چه سنخيتي با ظرفيت 

فروش نفت ايران و اعداد پيش از تحريم دارد.
مذاكرات وين احتماال گره گشاي كار دولت در سال آينده 
خواهد بود. مذاكراتي كه تاكنون هش��ت دور از آن برگزار 
ش��ده و پس از چند ماه در جا زدن، دو طرف از پيش��رفت 
در مذاكرات خبر مي دهند، اين در حالي اس��ت كه برخي 
كش��ورهاي غربي تهديد كرده اند كه زمان براي رسيدن 
به توافق در حال تمام شدن اس��ت و اگر در آينده نزديك 
جمع بندي صورت نگيرد، خطر عدم احياي برجام وجود 

خواهد داشت.
در صورتي ك��ه مذاكرات به نتيجه برس��د و تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران لغو شوند، دولت از يك سو به درآمدهاي 
نفتي و ارزي جديد دس��ت خواهد يافت و از س��وي ديگر 
در ص��ورت تصويب اف اي تي اف، ام��كان برقراري ارتباط 
با بانك هاي جهاني نيز برقرار مي شود كه در كنار كاهش 
هزينه هاي اجرايي تجارت، به ايران اين امكان را مي دهد كه 
از سرمايه گذاري خارجي و فاينانس بانك هاي بين المللي 
بهره مند شود. بايد ديد آيا دولت رييسي آن طور كه خود 
ادعا كرده امكان اداره كش��ور بدون در نظر گرفتن نتيجه 
مذاكرات را خواهد داشت يا مانند دوره گذشته، تا زماني كه 
تحريم ها كنار نروند، امكان دستيابي به بسياري از اهداف 

كالن كشور وجود ندارد.
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يك ايراني
دستيار وزير خارجه امريكا

وزير امور خارجه امريكا اعالم كرد، يك فرد ايراني االصل 
به عنوان دستيار او در امور اقتصادي و بازرگاني منصوب 
شده اس��ت.آنتوني بلينكن وزير امور خارجه امريكا با 
انتشار پيامي در حساب كاربري خود در توييتر از انتخاب 
رامين طلوعي، يك فرد ايراني تبار براي سمت دستيار 
وزير امور خارجه در دفتر امور اقتصادي و بازرگاني خبر 
داد.بلينكن در پيام خود با ابراز خرسندي از اين انتصاب 
جديد نوشت كه وزارت خارجه امريكا از تجربه وسيع 
او بهره خواهد برد، چراكه ما سياست خارجي را پيش 
مي بريم كه به نفع مردم امريكا است.رامين طلوعي پيش 
از اين در وزارت خزانه داري امريكا فعاليت مي كرده است.

گفت وگو با نمايندگان عرب 
درباره برجام

نماينده ويژه امريكا در ام��ور ايران در پيامي توييتري  
گفت وگوي خود با نمايندگان كش��ورهاي ش��وراي 
همكاري خليج ف��ارس و اردن درباره مذاكرات وين را 
»خوب« توصيف كرد.رابرت مالي نماينده ويژه امريكا در 
امور ايران و مذاكره كننده ارشد امريكا در مذاكرات وين، 
در صفحه توييترش نوشت: امروز گفت وگوي خوبي با 
نمايندگان شوراي همكاري خليج فارس و اردن درباره 
مذاكرات ادامه دار جهت بازگشتي دوجانبه به پايبندي 
به برجام ]توافق هسته اي[ داشتم.مالي ادامه داد: از آن جا 
كه مذاكرات در هفته هاي آتي به نتيجه  خواهد رسيد، ما 
به رايزني دقيق با شركايمان در منطقه ادامه خواهيم داد.

اظهارات مالي هم زمان با برگزاري دور هشتم مذاكرات 
وين درباره احياي توافق هسته اي مطرح مي شود.اين 
مذاكرات به طور موقت متوقف شده و روساي هيات هاي 
مذاكره كننده براي مشورت و اتخاذ تصميمات سياسي 

به پايتخت ها بازگشته اند.

تكذيب نامه منتسب به جليلي 
درباره برجام

يكي از اعضاي دفتر سعيد جليلي نامه ۲00 صفحه اي 
منتسب به عضو شوراي عالي امنيت ملي را »خيالي« 
خواند و با تعبير »خبرسازي هاي سازمان يافته« آن را 
تكذيب كرد. عباس رنجبر با طعنه به انتشار خبرهايي از 
جزييات نامه منتسب به جليلي، اصل نامه را  »خيالي« 
خواند و با تعبير »خبرسازي هاي سازمان يافته« تلويحا 
آن را تكذيب كرد.رنجبر در رشته توييتي ديگر با عنوان 
»سه فريم از واقعيت!« از »يك گزارش دقيق و مفصل 
136 صفحه اي« خبر داده كه كارگروه سياست خارجي 
دولت سايه در مرداد 1400 و براي ثبت در تاريخ سياسي 
كشور، آن را تهيه كرده بود.به گفته رنجبر اين گزارش به 
ارزيابي آخرين گزارش ظريف به مجلس درباره برجام 
پرداخته و به شكلي مستند، تمام ادعاهاي خالف واقع 
وي را رد مي كرد.در توييت عضو دفتر س��عيد جليلي 
آمده است: طبق تبصره 1 ماده 9 »قانون اقدام متناسب 
و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي  برجام« 
)مصوب ۲1 مهر 1394(، وزير امور خارجه موظف بوده 
روند اجراي توافقنامه را هر س��ه ماه يك بار به مجلس 
گزارش دهد؛ اما گزارش آخر ظريف دامنه موضوعات 
مختلف و گسترده تري را دربر داشته است.وي مي افزايد: 
محمدجواد  ظريف در نامه ش��ماره 64۲۸6۲۷ مورخ 
۲0 تير 1400، »بيس��ت و دومين )و آخرين( گزارش 
سه ماهه اجراي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(« را 
تقديم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي كرد.عضو دفتر جليلي، در پايان، ضمن 
ناشيانه خواندن خبرسازي هاي سازمان يافته اخير، وعده 

داده كه خبر واقعي در راه است.

دستور دادستان درباره
شهادت مامور نيروي انتظامي

دادس��تان كل كشور طي دس��توري به دادستان هاي 
سراسر كشور تاكيد كرد مساعدت و حمايت از مامورين 
محترم حافظ امني��ت جامعه را با اقت��دار و قاطعيت 
مورد توجه قرار دهند.در پي ش��هادت مظلومانه مامور 
وظيفه شناس شهيد علي اكبر رنجبر  در درگيري با اراذل 
و اوباش در اس��تان فارس، حجت االسالم والمسلمين 
منتظري دادستان كل كش��ور با صدور پيامي ضمن 
تبريك و تسليت به خانواده اين شهيد، دستور برخورد 
قاطع با عاملين اين دست حوادث را صادر و بر ضرورت 
بازنگري در قوانين و مقررات و برخورد جدي تاكيد كرد.
متن پيام دادستان كل كشور به شرح زير است: حوادث 
هرازچندگاه مقابله مامورين انتظامي و امنيتي با تعدادي 
از اراذل و اوباش كه با حضور در مالءعام موجب شكستن 
حريم امنيت جامعه ش��ده و آرامش و آس��ايش مردم 
عزيز را هدف قرار داده و با س��الح سرد و گرم به ديگران 
آسيب مي رسانند و ايجاد رعب و وحشت مي كنند كه 
گاهي شاهد هدف قرار گرفتن حافظين امنيت توسط 
جنايتكاران مي باشيم، مس��ووالن محترم اطالعاتي، 
امنيتي، انتظامي، تقنيني و قضايي را بر آن مي دارد كه 
نسبت به اين امر مهم بازنگري در قوانين، مقررات، آيين 
نامه ه��ا، آرا و احكام را مورد توجه قرار دهند. يك نمونه 
غم انگيز اخير در اس��تان فارس مص��داق بارز ضرورت 
بازنگري است. اينجانب ضمن تعظيم و تكريم نسبت 
به مامور وظيفه شناس انتظامي كه در مقابله با عناصر 
ضد انساني و امنيتي به فيض شهادت نايل آمد و با عرض 
تبريك و تسليت به خانواده معظم و بازماندگان گرامي 
آن ش��هيد و همه هم��كاران وي در فرماندهي نيروي 
انتظامي، به دادستان  محترم اس��تان و دادستان هاي 
سراسر كشور تاكيد مي كنم ضمن مساعدت و حمايت از 
مامورين محترم حافظ امنيت جامعه با اقتدار و قاطعيت 
حادثه منجر به شهادت را تعقيب و با همكاري نيروهاي 
اطالعاتي و امنيتي، عامل و عاملين اينگونه حوادث را 
شناسايي و با سرعت و دقت در رسيدگي و سپردن آنان 
به دست قانون در چارچوب قوانين و مقررات اقدام الزم 
را معمول نمايند تا موجب عبرت ديگر عناصري باشد 
كه چنين افكار پليد شيطاني را در سر مي پرورانند. ترحم 
به اين جانيان، سلب آسايش و امنيت جامعه است كه به 

هيچ وجه روا نخواهد بود.

دارو، پفك نيست!
نماينده س��ابق مجلس با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران و 
ايرانيان بايد اولويت عموم صاحب منصبان باشد، تاكيد 
كرد: نمايندگان در تعامل با دولت و با فراخواندن تمامي 
ديدگاه هاي متفاوت علمي صاحب نظران، بودجه مطلوب 
ملت را تصوي��ب كنند.كمال الدين پيرموذن با ارزيابي 
عملكرد نمايندگان مجلس در بررسي اليحه بودجه سال 
آينده اظهار كرد: بي ترديد بررسي دقيق و عالمانه اليحه 
بودجه س��االنه و تصويب آن، مهم ترين و خطيرترين 
وظيفه نمايندگان مجلس اس��ت، اما آنچه اين روزها از 
عملكرد كميسيون تلفيق و اظهارات پراكنده برخي از 
نمايندگان به گوش ملت مي رسد خلق پول و افزايش 
بي رويه ماليات و ح��ذف ارز 4۲00 توماني و مواردي از 
اين دست است.وي با تاكيد بر اينكه درصورت تصويب 
نهايي اين موارد در سال آتي فقرا فقيرتر و غني ها، پولدارتر 
مي شوند، تصريح كرد: آثار زيان بار و خسران آور خلق پول 
و افزايش لجام گسيخته نقدينگي و تورم و گراني، اقشار 
متوسط و ضعيف جامعه را با مشكالت متعدد معيشتي 
مواجه مي كند و در تنگناي فقر و فس��اد قرار مي دهد.

نماينده سابق مجلس ادامه داد: اگر ارز دارو، نهاده هاي 
دامي و كاالهاي اساسي حذف شود، اقشار آسيب پذير 
جامعه تاب فشارهاي زندگي را نخواهند آورد. بي شك 
با تعامل عزتمندانه با دنيا و افزايش ثروت ملي و صادرات 
و اقتصاد مولد مي توان عالمانه اقتصاد بيمار كش��ور را 
جراحي كرد.پيرموذن با بيان اينكه دارو، پفك نيست كه 
افزايش نجومي قيمت آن اهميتي نداشته باشد، تصريح 
كرد: اين شرايط منجر مي شود كه رنج بيمار و بيمارداران 
بيشتر شود يا ش��رمندگي مردم براي ناتواني در تامين 
نان سفره هايشان افزايش يابد و وظيفه دولت و مجلس 
همين است كه اجازه بروز چنين اوضاعي را تحت هيچ 
شرايطي ندهد.وي افزود: اميدوارم نمايندگان ملت به 
شكلي عالمانه و با بهادادن به ارتباط موثر با دنيا و افزايش 
ثروت ملي، فارغ از شعارها به داد ملت برسند؛ همانطور كه 
اقصاد مولد آلمان و ژاپن با بهادادن به اقتصاد مولد و به روز 
از زير خروارها خرابه جنگي بيرون آمدند و رشد كردند.
نماينده سابق مجلس در پايان اظهار اميدواري كرد: اگر 
چنين عمل كنيم ايران رشيد اسالمي هم با بهادادن به 
اقتصاد مولد و رشد اقتصادي، افزايش كيفيت زندگي 
ايرانيان را شاهد خواهد بود. بنابراين نمايندگان بيش از 
پيش در تعامل با دولت و با فراخواندن تمامي ديدگاه هاي 
متفاوت علمي صاحب نظ��ران، بودجه مطلوب ملت را 
تصويب كنند. امروز اقتصاد اي��ران و ايراني بايد اولويت 

عموم صاحب منصبان باشد.

اختصاص بودجه
به ترويج فرهنگ شهادت

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1401 
مجلس گفت كه اعتبارات به بنياد شهيد و امور ايثارگران 
براي توس��عه و ترويج فرهنگ ايثار و ش��هادت و ارايه 
خدمات فرهنگي و اجتماعي اختصاص پيدا كرد.رحيم 
زارع در تشريح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق بودجه 
1401 گفت: در راستاي اجراي ماده )66( قانون جامع 
خدمات رس��اني به ايثارگران، دانش��گاه ها و موسسات 
آموزش عالي ش��هريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم 
پرداخت هزينه شهريه، از ثبت نام، شركت در امتحانات 
يا ارايه مدرك تحصيلي مشموالن اين ماده خودداري 
كنند. زارع ادامه داد: همچنين به منظور توسعه و ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت و يكپارچه سازي حكمراني در 
ترويج و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت 
به عنوان سبك زندگي فاخر و مشاركت دستگاه ها در 
اين امر خطير، كليه دستگاه ها مكلف شدند حداقل يك 
درصد از اعتبارات هزينه اي خود را به استثناي فصل )1( 
و )6( براي ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور 
ايثارگران مطابق دستورالعمل اجرايي كه توسط شوراي 
عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و ابالغ كنند، 
هزينه نمايند. 30 درصد از منابع اين بند به بنياد شهيد 
و امور ايثارگران اختصاص يافته تا به منظور توس��عه و 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارايه خدمات فرهنگي و 
اجتماعي هزينه كند.سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سال 1401 مجلس اظهار كرد: خزانه داري كل 
كشور موظف شد سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
از محل ماده )۲3( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 
مصوب ۸ اسفند ماه سال ۸9 با اصالحات و الحاقات بعدي 
را هر ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه 
داري كل كش��ور واريز كند و وزارت كش��ور نيز موظف 
خواهد بود، جرايم وصولي هر استان را ميان شهرداري ها 
و دهياري هاي همان استان و براساس شاخص جمعيت 
توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنها واريز كند.

پيشنهاد پرداخت وام به جاي يارانه
يك عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي 
گفت: دولت به جاي اينكه به همه مردم يارانه بدهد، از 
توليدكننده حمايت كند تا قيمت كاالي داخلي كاهش 
يابد و توليد در كشور راه بيفتد.سيدافضل موسوي با بيان 
اينكه ارز دو نرخي فسادآور بوده و من با آن مخالفم، اظهار 
كرد: به ج��اي ارز دو نرخي يا ترجيحي بايد روش هاي 
ديگري براي كمك به اقشار ضعيف جامعه به كار گرفته 
شود. اين طور نيست كه فقط از طريق ارز ترجيحي بشود 
به مردم كمك كرد.وي ادامه داد: ممكن است با حذف 
ارز ترجيحي به طور موقت مشكالتي ايجاد شود، اما پس 
از آن ثبات پيدا مي شود. البته دولت هم بايد درآمدهاي 
ارزي خود را بيشتر كند تا در كشور ثبات ارزي به وجود 
بياورد.وي با اش��اره به برخي مش��كالت تخصيص ارز 
ترجيحي و حل نشدن مشكالت مردم تصريح كرد: من 
با حذف ارز ترجيحي موافق��م، زيرا ارز بايد تك نرخي 
ش��ود. وظيفه دولت هم كنترل قيمت ارز است. وقتي 
قيمت ارز واقعي ش��ود توليدكنن��ده و واردكننده هم 
تكليف خود را مي داند. به هر حال در اجراي سياست ارز 
ترجيحي مشكالتي به وجود آمد و اين ارز در جاي خود 
مصرف نشد. دولت هم كه نمي تواند براي تك تك افراد 
مامور بگذارد و كنترل كند كه آيا اين ارز در جاي خود 
مصرف شده است يا خير. در هيچ كجاي دنيا هم نداريم 
كه ارز چند نرخي باشد. به طور مثال همين تركيه كه با 

مشكالتي مواجه است آيا ارز دو نرخي دارد؟

از حقوق عادالنه تا افزايش يارانه نقدي

كاظم صديقي: 

فرمانده كل سپاه پاسداران: 

مذاكراتوين،برگبرندهدولتميشود؟

جشن دهه فجر بايد مانند عاشورا هر سال تكرار شود

حتي امريكا در برابر تحريم ها عليه ايران دوام نمي آورد

ام��ام جمعه موقت تهران گفت: دهه فجر مثل عاش��ورا و 
غدير اس��ت و بايد همه س��اله مردم اين جشن پيروزي را 
تكرار كنند تا اين جريان فكري عميق تاريخي به نسل هاي 
بعد نيز منتقل شود.حجت االسالم كاظم صديقي خطيب 
نماز جمعه اين هفته تهران در ابتداي سخنانش با تسليت 
رحلت آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني در مورد دهه فجر 
گفت: استفاده از ذخيره تمام نشدني انقالب اسالمي مثل 
جريان عاشورا و غدير اس��ت. بايد همه ساله مردم جشن 
پيروزي را تكرار و اين جريان فكري و انقالب تاريخي را براي 
نسل هاي بعد هم تبليغ كنند.خطيب نماز جمعه تهران 
گفت: ياد امام، شهدا و جبهه ياد خدا است و ما را در مساله 
انقالبمان به روز نگه مي دارد. انقالب اسالمي يك تحول در 
حال جريان اس��ت و نور خدا خاموشي ندارد و هرچه قدر 
ظرفيت يابيم نور بيشتري را كسب خواهيم كرد و اينكه 
امام )ره(، انقالب اس��المي را انفجاتر ن��ور ناميدند از روي 
حساب بود.صديقي تصريح كرد: انقالب اسالمي جهان را 
تحت تاثير قرار و مناسبات بين المللي را تغيير داد و راهي 
نو را ب��راي پذيرش واليت موالي مان امام زمان )عج( ارايه 
كرد و اين انقالب عظيم غير قابل وصف بخش��ي از تجلي 
انقالب اسالمي ما است و اين انقالب پديده الهي و غيبي 
است و يداهلل فوق ايديهم است. اولين ويژگي اين انقالب 
رهبري انقالب و مكتبي كه چنين رهبري را در دامن خود 
تربيت كرده، اس��ت.وي در بخشي از سخنان خود گفت: 

سياس��تمداران ما در ارتباطات بين المللي مصالح دين، 
استقالل و شرف جبهه مقاومت را سرلوحه ارتباطات جهاني 
قرار دهند.صديقي تصريح كرد: ملت ايران با نفس نائب امام 
زمان)عج(، مرجع تقليد و خليفه اي از خلفاي الهي كه چنين 
ماموريتي را احساس كرد، متحول شدند و انقالب اسالمي، 
انقالب مس��تضعفان بود و اين جبهه اي اس��ت كه بدون 
اينكه دخالتي در آن س��وي مرزهاي خود به جاي داشته 
باشيم يك تفكر را به ميدان آورد كه شامل مقابله با ظلم، 
بي عدالتي، احياي فطرت ها، بيدارگري، عزت و ارتباط دادن 
دنيا به آخرت و آخرت به دنيا و احياي مكتب زندگي ساز 
اسالم اس��ت كه اسالم مكتب زندگي اس��ت. اين انقالب 
مديريت، امامت، رهبري، اقتصاد، فرهنگ، تربيت، نظامات 
بين المللي، جهاد، ظلم ستيزي، اخالق، عشق، محبت و 
عرفان دارد و با اقيانوس توحيدي و ديني همه قدرت ها را به 
چالش كشيده و مي كشد.خطيب نماز جمعه تهران اظهار 
داشت: بنيان گذار اين انقالب يك رجل فقيه، حكيم، عارف، 
خودمراقبت كرده و خودساخته است كه با نفس گرم خود از 
عمق ايمان و توحيد خود در طول زمان حوزه ها را متحول 
كرد و به مردم رسيد و مردم يك گوهر گم شده را يافتند و زير 
پرچم او بزرگ ترين معجزات را اسالم با اين انقالب به دنيا 
ارايه كرد.وي با اشاره به ويژگي هاي امام راحل اضافه كرد: 
امام )ره( قبل از آنكه در برابر شاه و امريكا قد علم كند با نفس 
خود مقابله كرده بود. امام )ره( لحظه اي از خود غافل نبود. 

حواستان به خودتان باشد. ما مدام در خانه و جاهاي ديگر به 
ديگران ايراد مي گيريم و نگاه نمي كنيم كه آيا خودمان آن 
ايراد را در خودمان داريم يا خير؟ امام )ره( هميشه حواسش 
به خودش بود.صديقي با بيان اينكه امام )ره( خدا راشناخته، 
يافته و خود را به خدا داده و خودي براي خود نگه نداشته 
بود، گفت: در مراسمي در قم شاعري در ابيات خود در مورد 
امام سروده اي گفته بود كه امام جلوي آن همه جمعيت، 
فرياد زد ساكت! در مورد چه كسي اين حرف ها را مي زني.

خطيب نماز جمعه تهران گفت: انقالب امام )ره( انقالب 
مكتبي ب��ود و بناي خود را بر تحول بش��ر و حركت دادن 
اين قافله به سوي خدا قرار داده بود. بنابراين ما بايد به مقام 
خليفه اللهي برسيم و عدل و قسط، هدف متوسط است. 
بدون اين دو نمي توان به خدا رسيد.امام جمعه موقت تهران 
با اشاره به وقايع تاريخي گفت: ترس، ياس و غرور بر امام )ره( 
عارض نمي شد. وقتي با امام مصاحبه كردند و گفتند چه 
احساسي داريد ايشان گفتند هيچ. شهيد بهشتي گفتند 
من رفتم خدمت امام كه بگويم زمينه اي براي خدمت ندارم 
و اجازه بدهيد به كار خودم مشغول شوم. ايشان مي گويد تا 
خواستم در حسينه به محضر امام برسم عده اي شعار درود بر 
خميني مي دادند. امام به من فرمودند اگر مردم به جاي ابراز 
اين احساسات همه بگويند مرگ بر فالني برايم هيچ تفاوتي 
ندارد. خرمشهر س��قوط كرد امام مايوس نشد و فرمودند 
جنگ يك روز پيروزي دارد و روزي شكست.صديقي در 

مورد مشكالت كشور گفت: مشكالت ما مربوط به انقالب 
نيست. مش��كالت ما مربوط به كساني است كه از انقالب 
فاصله گرفتند و ايدئولوژي انقالب را قبول ندارند. آنها واليت 
فقيه را در رديف ساير رهبري ها مي دانند. هر جا هركسي به 
اين آرمان الهي انقالب دل سپرد و با رهنمودهاي نايب امام 

زمان عمل كرد انقالب سرافراز شده است.
وي با اش��اره به س��رنگوني پهپاد امريكايي و دستگيري 
سربازان امريكايي گفت: امروز ما ابر قدرت هستيم تا جبهه 

مقاومت يمن فقير قدرت هاي جهاني را به چالش بكشد. 
خطيب نماز جمعه تهران با اش��اره به انتخ��اب نام هاي 
اقتصادي توسط مقام معظم رهبري براي سال هاي اخير 
گفت: مقام معظم رهب��ري اقتصاد مقاومتي را ارايه دادند 
و هرجا اطاعت از فرامين رهبري بوده موفق ش��ديم.وي 
تصريح كرد: امام )ره( همواره مي فرمودند هرچيزي را كه 
بنا بود پيروزي داشته باش��د به مردم بسپاريد. همانطور 
كه انقالب را اداره كرديد اقتصاد را هم به مردم بايد سپرد. 
اقتدار، موقعيت جهاني، اثر منطقه اي، مولفه هاي قدرت، 
اساتيد و دانشجويان متدين دانشگاه ها را براي خود سرمايه 
دانسته و آن را تقويت كنيد.صديقي در مورد اقدامات دولت 
سيزدهم گفت: رييسي شب و روز ندارد؛ مي گفتند ايشان 
بعضي شب ها را در دفترشان مي خوابد. امروز يك قيام آغاز 
ش��ده و اگر مردم كمك كنند پيروزي كامل را در اقتصاد 

شاهد خواهيم بود.

فرمانده كل س��پاه گفت: تحريم اقتص��ادي يك طراحي 
قدرتمند جهاني بود كه هيچ كشوري و حتي خود امريكا 
قادر نيست در برابر اين نوع تحريم دوام بياورد اما تدابير و 
حكمت هاي رهبر معظم انقالب و صبر ملت و مجاهدت 
اقتصادي آنان به تدريج آثار خطرناك اين توطئه جهاني 
را خنثي كرد و ام��روز از مخاطرات تحريم  عبور كرده ايم.

به گزارش س��پاه نيوز؛ فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در ادامه با بيان اينكه فجر انقالب نقطه اي مثل بعثت 
اوليه اسالم بود، گفت: اين بار خورشيد اسالم از افق ايران 
طلوع كرد و هر وقت اين خورشيد آسماني مي شود و طلوع 
مي كند همه مستكبران عليه او صف آرايي مي كنند چرا كه 
اسالم دين عدالت و پيامش مبارزه با ظلم، استكبار، تكبر و 
غرور است، همان گونه كه در صدر اسالم مقابل اسالم آرايش 
جنگي گرفتند اما صبر مسلمانان آن قدر زياد بود كه اسالم 
در اندك زماني توانست بخش هايي از سياره زمين را تحت 
سيطره خود قرار دهد.وي افزود: زماني خورشيد اسالم در 
اين سرزمين طلوع كرد كه 40 هزار مستشار براي سرنوشت 
اين ملت از سوي امريكايي ها برنامه ريزي مي كردند و زماني 
بود كه ايران بزرگ با آن همه عظمت به تدريج بر اثر خيانت 
پادشاهان وابسته، به ايالت منفصلي از پنجاه ايالت امريكا 
تبديل شده بود.سرلشكر سالمي گفت: ثروت هاي مادي 
ما را به غارت مي بردند و با آن سالح مي ساختند و سالح ها 
را با چند برابر قيمت به ما مي فروختند تا ما به عنوان ژاندارم 
منطقه حافظ منافع حياتي امريكا باشيم و اين زنجيره ادامه 
داش��ت تا اينكه امام طلوع كرد و امامت بر اين س��رزمين 
درخشيد تا استقالل، آزادي، اسالم و كرامت انسان دوباره به 
اين ملت برگردد و اين مردم شان و جايگاه خود را پيدا كنند.
فرمانده كل سپاه پاسداران با بيان اينكه دشمنان باوجود 

اختالف و دشمني با هم اما عليه كشور ما متحد شده بودند، 
گفت: امريكايي ها و شوروي سابق عليه هم بودند ولي براي 
شكستن انقالب ما مثل تيغه هاي يك قيچي با هم عمل 
مي كردند.سرلشكر سالمي گفت: نظام سلطه كه در اختيار 
طواغيت بود نمي توانست بپذيرد كه يك ايران بزرگ در 
صفحه قدرت جهان ظاهر شده است و مي خواهد استقالل، 
اسالم و آزادي را تحقق ببخشد چرا كه دشمنان مي دانستند 
اين مدل و اين الگو اگر تكرار شود تمام جغرافياي سيطره 
استكبار را در هم مي نوردد؛ اتفاقاتي كه امروز بعد از 43 سال 
در بخش مهمي از جهان اسالم روي داده است.فرمانده كل 
سپاه پاسداران با بيان اينكه ما سختي هاي زيادي را متحمل 
شده ايم، عنوان كرد: سازندگان اصلي سرنوشت يك كشور 
كساني هس��تند كه در مقابل دشمن مي ايستند و تاريخ 
اسالم هم با شمشير مجاهدان شناخته مي شود بنابراين 
راهي جر قوي ش��دن وجود ندارد چرا كه دش��من تالش 
مي كند در عرصه هاي مختلف ايران را وارد جنگ كند.وي 
با بيان اينكه توطئه دشمن يك طرح جامع بود و هنوز ادامه 
دارد، افزود: دشمنان تالش مي كنند تا ملت ايران سرافرار و 
برافراشته نماند و اساسا در منطق دشمنان مسلمانان بايد 
نسل عقب مانده جامعه جهاني باشند، نسلي كه فقط مصرف 
مي كنند و قدرت تفكر و آزادانديش��ي ندارند و از ديد آنها 

چنين ملتي بايد ارزش هاي فرهنگي او را بپذيرد.
سرلشكرسالمي تصريح كرد: دشمن مي خواهد مسلمانان 
با مدل اقتصادي او زندگي كنند و در رشد علمي آن قدر 
كه آنان مي خواهند به پيش  بروند و آرايش نظامي آنها بر 
اساس سياس��ت كالن قدرت هاي بزرگ طراحي شود.

سردار س��المي در بيان دليل مخالفت دشمنان با ايران 
اسالمي، گفت: دش��منان از طريق سيطره اقتصادي و 

موقعيت سياسي و بازار مصرف و پركشش اقتصادي جهان 
اسالم قدرتمند شدند و حاال حاضر نيستند اين سيطره 
را از دس��ت بدهند لذا الزم اس��ت با قدرت افزايي آن قدر 
قوي شويم تا آنان ياراي مقاومت نداشته باشند.فرمانده 
كل سپاه پاسداران تصريح كرد: در دوران جنگ تحميلي 
خمپاره هاي دش��من اهواز و دزفول و انديمشك و ساير 
مناطق غرب و جنوب و مركز كشور را بمباران مي كرد و 
اگر جوانان ايران سينه سپر نمي كردند و پدران و مادرانشان 
در مصيبت اينها صبور نبودند و همسران شان نجابت به 
خرج نمي دادند آن گاه اين سرزمين سرنوشت كشورهايي 
را پيدا مي كرد كه وضعيت آنها را مي بينيم.وي با بيان اينكه 
ايران 43 سال است در مقابل فشار حداكثري امريكايي ها و 
هم پيمانان عربي و اروپايي او باعظمت ايستاده است، افزود: 
امروز دشمنان به قدرت جمهوري اسالمي در منطقه پي 
برده اند و در حال عقب نشيني هستند، آنها همه ابزارها را 
به كار گرفتند اما شاهكار واليت و هنر امامت اين بود كه 
انرژي دشمن را ظرف 43 سال تخليه كرد و شكست را بر 
امپراتوري بزرگ امريكا تحميل كرد.سردار سالمي گفت: 
تحريم اقتصادي ي��ك طراحي قدرتمند جهاني بود كه 
من به جرات مي گويم هيچ كشوري و حتي خود امريكا 
قادر نيست در برابر اين نوع تحريم دوام بياورد اما تدابير و 
حكمت هاي رهبر معظم انقالب و صبر ملت و مجاهدت 
اقتصادي آنان به تدريج آثار خطرناك اين توطئه جهاني 
را خنثي ك��رد و امروز از مخاطرات تحريم  عبور كرده ايم 
و اثرات آن را كاهش داده ايم اما هنوز برخي مش��كالت 
پا برجاس��ت ولي از گردنه هاي سخت آن عبور كرده ايم.

فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: دشمنان چند روز پيش 
اعالم كردند ما در سياس��ت فشار حداكثري مفتضحانه 

شكس��ت خورديم و اين چيزي ج��ز اراده و نصرت الهي 
نيست.وي افزود: دشمن به دنبال اين بود در عرصه هاي 
مختلف، سيمايي از ايران را كه خود دوست داشت ترسيم 
كند و مي گفت ايراني ها فلج مي ش��وند، در مقابل نظام 
مي ايستند، كم مي آورند و نمي توانند ادامه بدهند اما با 
گذشت زمان و در حالي كه آنها تمام ابزارهاي تهاجم را به 
كار گرفتند جوانان و فرزندان اين كشور دشمن را زمين گير 
و ذليل كردند.سردار سالمي در بيان نمونه هايي از اقتدر 
ايران اسالمي گفت: گاهي جلوه هايي از شكوه جوانانتان را 
ديده ايد؛ مثل نبرد آنان براي تصرف كشتي نفتي كه ديديد 
جوانان اين كشور چگونه با اعتماد به نفس دشمن را به ذلت 
كشاندند يا تفنگداران كه وقتي وارد آب هاي كشور ما شده 
بودند بدون هيچ مقاومتي تسليم نيروهاي ما شدند؛ اينها 
نمونه هايي از اقتدار و غيرت فرزندان اين سرزمين است.

فرمانده كل سپاه پاسداران با اشاره به دستاوردهاي نظام 
در مقابله با بيماري كرونا، گفت: دشمنان به دنبال كرنش 
ايران در مساله كرونا بودند اما مي بينيم امروز خودشان 
در صدر آمار تلفات كرونا گرفتار هستند و ايران اسالمي 
با افتخار در حال واكسينه كردن همه مردم و توليد انواع 
واكسن است، لذا هر كجا خودكفا شديم درهاي تحريم 
بسته شد.وي در بيان نمونه هايي از قدرت و توان جمهوري 
اسالمي، گفت: امروز نظام منس��جم است و جوانان اين 
كشور قادر هستند كيلومترها آن طرف تر يك سفينه روي 
دريا را با دقت باال مورد اصابت قرار دهند، موشك ها آنقدر 
زياد است كه دشمن از آن واهمه جدي دارد و چرخ هاي 
س��ازندگي در حركت اس��ت و تنها قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا نزديك به 400 پروژه عظيم ملي را به پيش 

مي برد و هيچ كدام تعطيل نيست.



مدیریت بانک کشاورزی آذربایجان شرقی به استناد دستورالعمل 
نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و خط مشی اداره کل امالک در سال جاری در نظر دارد 
ام�وال مازاد ذیل را با کلیه امتی�ازات و ملحقات موجود و متعلقه از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا طالبین می توانند تا پایان 
وقت اداری روز پنج ش�نبه 1400/11/28 به امورحقوقی بانک واقع 
در تبریز- خیابان خاقانی- خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- 
مدیریت بانک کش�اورزی استان آذربایجان ش�رقی و یا هر یک از 
ش�عب تابعه مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ یک میلیون ریال 
به حساب ش�ماره  660871760 و ارائه فیش واریزی اوراق شرکت 
در مزایده را دریافت و پس از تکمیل آن، پاکت های سربس�ته را به 
دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت نمایند. الزم به ذکر 
است متقاضی دو پاکت تهیه کند که پاکت الف حاوی سپرده شرکت 

در مزایده و پاکت ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده 
خواهد بود. ضمنًا بر روی پاکت ب عبارت پیشنهاد نقدی یا اجاره به 

شرط تملیک درج گردد.
واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شركت در مزایده 
قابل واریز به حساب شماره  660871760 نزد بانك كشاورزي شعبه 
مركزي تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه در قالب پاکت الف الزامي 
است ) چك بین بانكي و ضمانت نامه بانكي نیز قابل قبول مي باشد.(  
1- فروش کلیه امالک با کاربری مسکونی و تجاری و امالک با کاربری 
غیر مسکونی به شماره پرونده های 5459 و 5643 به صورت نقدي 
خواهد بود.   2- در مورد س�ایر کاربری های غیرمس�کونی اولویت 
فروش به صورت نقدی می باش�د و در صورت عدم وصول پیشنهاد 
نقدی، پیش�نهادات واصله ب�ا رعایت ضوابط و دس�تورالعمل های 
ابالغی )پرداخت نقدی بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل به میزان 

20 درصد و تقسیط باقیمانده آن حداکثر تا مدت 60 ماه و با  احتساب 
حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در قالب عقد اجاره به شرط 
تملیک( پذیرفته و بازگشائي خواهند گردید. 3- بانك در رد یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، 
بدون س�پرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده 
نخواهد ش�د. 4- حق  الزحمه كارشناسي و هزینه انتشار آگهي، از 
برنده مزای�ده اخذ خواهد گردید. 5- تاریخ بازگش�ایي پاكات روز  
ش�نبه  مورخ 1400/11/30  راس ساعت 10  صبح در محل دفتر مدیر 
ستادي بانك در استان خواهد بود ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان در 
جلسه بازگشایي  پاكات بالمانع مي باشد. 6- بازدید از امالك و مطالعه 
مدارك و اس�ناد امالك براي تمامي شركت كنندگان الزامي بوده و 
كلیه امالك  یاد شده با وضع موجود به فروش مي رسند و درصورت 
داش�تن متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد ب�ود. 7- در مورد 

واگذاري سرقفلي، پرداخت حق مالكانه )اربابي( به مالک و در مورد 
امالک اوقافی در هنگام انتقال، تادیه حق پذیره به عهده برنده مزایده 
خواهد ب�ود. 8- در زمان انعقاد قرارداد واگ�ذاری واحدهای دارای 
سرقفلی و واحدهای دارای ماشین آالت در صورت تشخیص بانک 
ارائه وثیقه ملکی توسط خریدار و ترهین آن نزد بانک الزامی است. 
9- در مورد کارخانه ها با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در 
صورت واگذاری، بدهی های مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره 
امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداری و 
نیز بدهی ملک به شرکت شهرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون 
مربوط به ماده 12 قانون کار و هرگونه بدهی احتمالی دیگر به عهده 
برنده مزایده بوده و بانک در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.    
10- متقاضیان خرید اقساطی بایستی فاقد سابقه چک برگشتی و 

معوقات بانکی باشند.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد  )مرحله دوم – نوبت دوم سال 1400(

امالک با کاربری غیر مسکونی

                                                                                                                                                                                                                                                            مدير استان -   جواد محمودي       

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

شماره شعبهردیف
مساحت  )كاربري ملك( مشخصات پالك ثبتيپرونده

عرصه
مساحت 

اعیاني

مبلغ پایه مزایدهوضعیت تخلیهماشین آالتسهم مالكیت
نشاني

تخلیه شده نداردداردمشاعششدانگ
است

متصرف 
دارد

 قیمت كارشناسي 
)به ریال( 

520 )در 3 281/38مسکونی788 فرعی از یک اصلی بخش 47 تبریز 6511هریس1
هریس- خیابان کمربندی- کوچه چمن29/250/000/000----طبقه(

4582 فرعی از 1429 فرعی از یک اصلی 5856خسروشاه2
18/802/700/000----201/6335مسکونیبخش 14 تبریز

خسروشاه- خیابان شهید بهشتی- 
کوچه بن بست شماره 8 )چهارمتری 

صدرای یک( پالک 4

خسروشاه - خیابان امام- روبروی گاراژ 62/749/630/000----465277مسکونی5640 فرعی از یک اصلی بخش 14 تبریز5460خسروشاه3
ایمانی

15/558/450/000----79/263170مسکونی930 فرعی از 29 اصلی بخش 14 تبریز3702ایلخچی4
ایلخچی- خیابان امام- خ شهید 

بهشتی- کوچه آذری- جنب مطب دکتر 
قاسمی

مرند - میشاب - کندلج839/133/333---2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند5

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - 1/869/120/000-----374/80زمین مسکونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند6
نبش کوچه شهید فیروز ظهرابی

ملكان - روستاي قره چال4/839/712/500---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكان2005ملكان7

هریس - روستاي زرنق - خیابان ولي 1/950/000/000----63/463/4تجاري1132 فرعي از 4 اصلي بخش 42 تبریز1868هریس8
زاده

تبریز- خیابان امام- نرسیده به 32/950/000/000----205259/85مسکونی6 فرعي از 413 اصلي بخش 2 تبریز6315هریس9
دبیرستان طالقانی- کوچه گویا- پالک 8

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان 8/050/000/000---56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس10
شهید ولی زاده - پالک 26

هریس - شهر زرنق3/585/000/000---49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني987 فرعي از یك اصلي بخش 24 تبریز1857هریس11

5365 فرعي از یك اصلي بخش 47 1864هریس12
هریس - خیابان امام - روبروي بهداري 3/192/300/000-----166مسكونيهریس

كوچه بن بست

شماره شعبهردیف
 )كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك( 
مساحت 

عرصه
مساحت 

اعیاني

مبلغ پایه مزایدهوضعیت تخلیهماشین آالتسهم مالكیت
نشاني

تخلیه شده نداردداردمشاعششدانگ
است

متصرف 
قیمت كارشناسيدارد

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه 7/900/000/000--3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1
دیزج چالو

1852 فرعی از 1833 فرعی از 21 اصلی 3694صوفیان2
2531227828 سهم مشاع -200602321مرغداریبخش 16 تبریز

صوفیان- ابتدای جاده سرکند دیزج16/303/663/000--از 6720120000 سهم ششدانگ

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان3
ملکان - قریه یولقونلوی جدید3/794/986/150--ششدانگ

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد 1/840/000/000----920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملكان4
امیرغایب

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد 200/000/000----2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملكان5
امیرغایب

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان6
ورزقان - روستاي كاسین12/469/007/000--ششدانگ

هشترود - روستاي خورجستان - 2/518/670/000--22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2018هشترود7
حاشیه 70 متري راه هنرستان

خسروشاه - روستای قره تپه47/736/400/000----78281710دامداری248 فرعی از 2116 اصلی5459خسروشاه8

بستان آباد- روستای یوسف آباد- جاده 289/318/995/000---270/46/333915تولید دلستر366 فرعی از 124 اصلی5643بستان آباد9
روستای آالنیق

مقدار 65 سهم از 96 سهم -129564468سردخانه2692 فرعی از یک اصلی6277مرند10
مرند- ورودی زنوز- سردخانه سنجر 147/187/860/000--ششدانگ

زنوز

هریس- چهارراه نمرور- واقع شده در 1/582/500/000---6 سهم از 96 سهم--18811/10گاوداری4751 فرعی از یک اصلی6514هریس11
حد غربی چمن مشهور به گل تپه

94 فرعی از 69 و 70 فروعات از 64 و 63 از 6579اهر12
اهر- شهرک صنعتی 27 خرداد34/969/000/000---1625/20700تولید جوپرک153 اصلی بخش 20 تبریز

مرند- جاده بازرگان-بخش 20 تبریز 6/072/739/000---448 سهم مشا از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند13
روستاي سویدلر
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بورس تنها شش روز كاري مثبت شد و در بهترين حالت 
ممكن، ارزش معامالت خرد بازار به چهار هزار ميليارد 
تومان رسيد. روند تغيير مالكيت  ها نشان مي دهد كه 
بيش از آنكه سبزپوشي بازار مسير ورود پول هاي تازه 
را هموار كند، به فرصتي براي خروج زيان ديدگان ۱۸ 
ماه گذش��ته تبديل شده اس��ت. همچنين در سه روز 
پاياني معامالت از ش��تاب و سرعت رشد شاخص كل 
كاسته شده و برخي سهم هاي ارزنده و بزرگ بازار وارد 
محدوده منفي شده اند. در چنين شرايطي اما فرابورس 
براي يك عرضه اوليه تازه خيز برداش��ته است.  اگرچه 
پيش از اين مديرعامل فرابورس به اهالي بازار قول داده 
بود كه از اين پس تاريخ عرضه هاي اوليه يك ماه پيش 
از انجام، اطالع رساني خواهد شد اما يازدهم ماه جاري 
طي اطالعيه اي خبر انجام عرضه اوليه شركت پويا زركان 
آق دره در تاريخ بيستم همين ماه منتشر شد؛ خبري كه 
تعجب اهالي بازار را برانگيخت و انتقادات زيادي را مطرح 
كرد. كارشناسان بازار سرمايه با اين حال آراي متفاوتي 
را درباره تهديد يا فرصت انگاشتن عرضه هاي اوليه در 
ش��رايط فعلي ارايه مي دهند. موافقان بر اين باورند كه 
نمي توان به دليل شرايط بازار از پذيرش شركت ها كه 
جزو وظايف بازار سرمايه است دست كشيد و حتي اين 
اتفاق مي تواند موجب آش��تي سهامداران با بازار باشد. 
در مقابل اما منتقدان تاكيد مي كنند در ش��رايطي كه 
بازار س��رمايه از نبود نقدينگي رنج مي برد و توان رشد 
از بس��ياري از نمادهاي ارزنده س��لب شده است، ورود 
ش��ركت هاي تازه و جذب اندك سرمايه هاي موجود، 

تهديدي جدي براي بازار سرمايه خواهد بود. 
ش��اخص هاي مهم بازار س��رمايه از چهارشنبه هفته 
گذشته تا آخر هفته گذشته مثبت بوده اند؛ به نحوي كه 
شاخص كل توانسته است از محدوده يك ميليون و ۲۰۷ 
هزار واحد در پنج��م بهمن ماه به ارتفاع يك ميليون و 
۳۰۱ هزار واحد در روز گذشته برسد و كانال ۱/۳ ميليون 
واحدي را پس بگيرد. در همين حال شاخص هم وزن 
هم از س��طح ۳۱۷ هزار واحدي در همان تاريخ به پله 
۳۳۳ هزار واحدي در روز گذش��ته صعود كرده است. 
در اين ميان ارزش معامالت خرد بازار نيز طي روزهاي 
اخير از كانال دو هزار ميليارد توماني خارج شده و در روز 
گذشته به چهار هزار و۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است. 
همچنين طي روزهاي سبز بازار در پنج روز معامالتي 
اخير، تنه��ا طي يك روز تغيير مالكي��ت از حقوقي به 
حقيقي صورت گرفته و در چه��ار روز ديگر اصطالحا 

بازار شاهد خروج پول حقيقي بوده است. 
در چنين شرايطي فرابورس ايران تصميم گرفته تا تعداد 
۳۰۰ ميليون سهم ش��ركت پويا زركان آق دره معادل 
۱۰ درصد سهام اين شركت را چهارشنبه هفته آينده 
يعني بيستم بهمن ماه با نماد معامالتي »فزر« عرضه 
كند. اين ميزان س��هام در محدوده قيمتي ۱۷ هزار و 
۷۲۶ تا ۲۱ هزار و ۶۶۶ ريال براي هر س��هم و با سهميه 
۲۵۰ س��همي براي هر كد حقيق��ي و حقوقي عرضه 
مي ش��ود. با احتساب سهم هر كد حداكثر ٢۵٠ سهم، 
بنابراين حداكثر نقدينگي مورد نياز حدودا ۵۴۲ هزار 
تومان است. گزارش ارزشگذاري فزر كه توسط شركت 

مشاوره عرضه اين نماد تهيه شده نشان مي دهد سود 
س��ال ۱۴۰۰ اين نماد حدود ۱۰۰۰ تومان و سود سال 
۱۴۰۱ در حدود ۴۸۷ تومان به ازاي هر س��هم خواهد 
بود. البته بايد گفت كه سود سال ۱۴۰۰ به دليل داشتن 
موجودي ارزان قيمت تكرارپذير نيست. در همين حال 
بر اس��اس اين گزارش بخش عمده درآمد اين شركت 
از محل س��ود حاصل از سرمايه گذاري هاس��ت كه در 
گزارش ۱۲ ماهه شناسايي مي شود. در اين ميان اما نكته 
مورد بحث اصحاب بازار سرمايه اين است كه آيا عرضه 
اوليه فزر در شرايط كنوني به صالح بازار است يا اندك 
نقدينگي در حال گردش در بازار را نيز خواهد بلعيد تا 

بازار سهام مجددا در محاق فرو رود؟

    ممنوعيت خريد اوراق بهادار منتشره
از سوي دولت در بازار اوليه

رحي��م زارع، س��خنگوي كميس��يون تلفيق بودجه 
۱۴۰۱ در توضيح نشس��ت روز سه شنبه كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي به خبرنگاران گفت: در 
نشست امروز با الحاق يك بند به تبصره ۵ موافقت شد 
كه به موجب آن همه ناشرين ثبت شده نزد سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار موظفند، جهت تس��هيل امور 
سهامداران، سود تقسيمي مصوبه مجمع عمومي را با 
همكاري شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه 
از طريق سامانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( به 
س��هامداران پرداخت كنند. زارع ادامه داد: همچنين 
نماين��دگان در مصوبه ديگري با الحاقيه به بند )الف( 
تبص��ره )۵( اولويت هاي دولت را در انتش��ار ۸۰ هزار 

ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي براي اجراي طرح هاي 
داراي توجيه فني اقتصادي مالي و زيست محيطي را 
تعيين كردند. براين اساس، شركت بازآفريني شهري 
ايران براي انجام طرح هاي خود از جمله تهيه طرح هاي 
بهسازي و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده، بافت هاي 
تاريخي و ناكارآمد شهري، ساماندهي و توانمندسازي 
سكونتگاه هاي غيررس��مي و شركت مادر تخصصي 
عمران شهرهاي جديد براي اجراي طرح هاي قطارهاي 
حومه اي و س��ازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات 
دولتي و عمومي براي تكميل مصالي تهران در استفاده 
از اين بند در اولويت هستند. وي با اشاره به ديگر مصوبه 
كميس��يون تلفيق بودجه درباره موافقت با الحاق به 
تبصره ۵ گفت: بر اساس اين الحاقيه، بانك مركزي در 
راستاي اجراي سياست گذاري پولي و عمليات بازار باز 
صرفا مجاز به خريد اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه 
در بازار ثانويه بوده و خريد اوراق بهادار منتشره از سوي 
دولت يا شركت هاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك 
مركزي ممنوع است. س��خنگوي كميسيون تلفيق 
بودجه ۱۴۰۱ تاكيد كرد: نمايندگان در ادامه بررسي 
بخش هزينه اي اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ با تنفيذ 
بند )ز( تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت 
كردند كه به موجب آن به بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله 
منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از 
طرح هاي بزرگ زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي 
س��رمايه اي نظير طرح هاي آزادراه��ي و بزرگراهي و 
راه هاي اصلي صنعتي و توليدي در قالب تامين مالي و 

تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح مشاركت نمايند. 
زارع يادآور شد: همچنين كميسيون تلفيق بودجه بر 
اس��اس بند الحاقي به تبصره ۵ با تخصيص ۱۰ هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اس��المي از محل بند به اين 
تبصره براي خريد تانكر هاي آبرسان مورد نياز سازمان 
امور عش��اير ايران با تضمين بازپرداخت اصل و سود 
اين اوراق از جانب دولت موافقت كردند. وي ادامه داد: 
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه در مصوبه اي نظارتي 
در اليحه بودجه سال آينده تاكيد كردند، اعطاي اعتبار 
جديد به بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي بدون 
دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت 
توسط بانك مركزي ممنوع است. نوع و ميزان وثايق 
قابل پذيرش موضوع اين بند توس��ط ش��وراي پول و 
اعتبار تعيين مي ش��ود. زارع اضاف��ه كرد: همچنين 
براساس مصوبه ديگر كميس��يون تلفيق بودجه، به 
منظور تس��ريع در اجراي قانون حداكثر اس��تفاده از 
توان تولي��دي و خدماتي كش��ور و حمايت از كاالي 
ايراني مصوب ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ وزارتخانه هاي 
صنعت و معدن و جهاد كش��اورزي مكلف هستند، با 
تش��كيل كارگروهي با حضور وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، بانك مركزي، س��ازمان بورس اوراق بهادار و 
نمايندگاني از فعاالن بخش هاي پيشران اقتصاد ايران، 
ساز و كار براي بسط و توسعه تامين مالي زنجيره تامين 
با اس��تفاده از روش هاي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي 
ريالي فاكتورينگ و فاكتورينگ معكوس با ابزارهاي 
نوآورانه تامين مالي در طول زنجيره تامين را حداقل 

در رده صنعت منتخب و پيشران پياده سازي كند.
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معامله ۱۶ صندوق سرمايه گذاري 
با امكان مقايسه تطبيقي

كاميار نوربخش، مدير سامانه س��يگنال گفت: هدف از 
ابالغيه تسهيل دسترس��ي مردم به اطالعات صندوق ها 
و س��رمايه گذاري راحت و بدون نياز به مراجعه حضوري 
و تشويق مردم به سرمايه گذاري غيرمستقيم بود. با اين 
كار، دسترسي افراد جامعه به صندوق هاي سرمايه گذاري 
آسان تر و راه براي توسعه س��رمايه گذاري غيرمستقيم 
فراهم خواهد شد. وي افزود: در حال حاضر بيش از ۳۰۰ 
صندوق سرمايه گذاري در كشور وجود دارد كه هر كدام 
سايت مجزاي خودشان را دارند. افراد براي انتخاب صندوق 
مناسب بايد به تك تك اين سايت ها سر بزنند، صندوق مورد 
نظر را انتخاب كنند، احراز هويت شوند و نام كاربري و رمز 
عبور بگيرند و فرآيند ثبت نام را انجام دهند و اگر بخواهند در 
صندوق ديگري هم سرمايه گذاري كنند بايد همه اين كارها 
را مجدد انجام دهند. مدير سامانه سيگنال گفت: سيگنال، 
پيش از اين، اطالعات كامل و نموداري همه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را به صورت يكجا و يكپارچه در اختيار 
مخاطبان قرار داده بود تا سرمايه گذاري روي صندوق ها، 
با آگاهي كامل و به صورت مقايس��ه اي انجام پذير باشد. 
همچنين رتبه بندي ماهانه صندوق هاي سرمايه گذاري 
با پانزده ش��اخص گوناگ��ون و آموزش ه��اي مربوط به 
صندوق هاي س��رمايه گذاري از ديگر اقدامات سيگنال 
در حوزه صندوق هاست. كاميار نوربخش افزود: افزايش 
شمول مالي در بازار س��رمايه، در گروي دو عامِل افزايش 
آگاهي و افزايش دسترسي مردم به ابزارهاي سرمايه گذاري 
است. دو عاملي كه اكنون در سامانه سيگنال جمع شده تا 
اين سامانه طراحي شده توسط بخش خصوصي، به تنهايي 
تأثير بسزايي در افزايش توسعه سرمايه گذاري غير مستقيم 
در بازار بگذارد. امكان خري��د و فروش آنالين واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري محدود به سيگنال نيست و 
پيش از اين نهادهاي ديگري، بستر آنالين خريد و فروش 
را فراهم آورده بودند، با اين تفاوت كه اين نهادها فروشگاه 
آنالين صندوق هاي خود هس��تند، اما س��يگنال، اولين 
سوپرماركت واقعي صندوق هاي سرمايه گذاري است كه 
واحدهاي همه صندوق هاي متقاضي را ارايه مي كند. مدير 
اپليكيشن سيگنال تأكيد كرد: از آنجا كه سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه نيازمند تخصص، زمان و تجربه باالست، 
توصيه صاحب نظران در ايران و جهان به سرمايه گذاري 
غيرمستقيم در اين بازار است. صندوق هاي سرمايه گذاري 
كه اكنون تعدادش��ان به بيش از ۳۰۰ عدد رسيده است، 
بهترين بستر براي اين س��رمايه گذاري غيرمستقيم به 
حساب مي آيند. هر صندوق داراي متخصصاني است كه بر 
اساس رويكرد آن صندوق و شناخت از بازار بهترين سهام 
و اوراق را براي س��رمايه گذاري انتخاب مي كنند. مردم با 
خريد واحدهاي اين صندوق ها، كه تعداد يا نوع آن، هيچ 
برتري و تمايزي براي سرمايه گذار ايجاد نمي كند، مي توانند 
به راحتي و بدون نگراني در بازار س��رمايه كشور به عنوان 
ركن رشد و توسعه اقتصادي كشور، سرمايه گذاري كنند. 
نوربخش گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابتي 
كه امكان خريد و فروش واحدهايشان در سامانه سيگنال 
وجود دارد عبارتند از: صندوق هاي امين آش��نا ايرانيان، 
حكمت آش��نا ايرانيان، امين انصار، س��امان، ملت، دوم 
اكسير فارابي، بهگزين، زمرد نوويرا ذوب آهن و تدبيرگران. 
وي افزود: صندوق هاي سهم آش��نا، تدبيرگران فردا، 
صبا، يكم اكسير فارابي، آسمان يكم و يكم آبان از ميان 
صندوق هاي سهامي و صندوق آسمان خاورميانه به 
عنوان صندوق مختلط در سامانه سيگنال حضور دارند.

اخبار خوش عشقي
 براي بورسي ها

مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس اظهار كرد: طبق 
برنامه اي كه در سال ٩٩ آغاز شد، آزادسازي سهام عدالت 
در دستور كار قرار گرفت و اما با توجه به شرايط بازار تالش 
خواهيم كرد كه تعادلي درخصوص آزادسازي سهام عدالت 
صورت گيرد تا آسيبي به دارايي ها وارد نشود. وي افزود: 
افزايش عرضه سهام در بورس سبب ضرر و زيان سهامداران 
مي شود؛ بنابر اين بايد تصميم گيري ها و زمان بندي ها براي 
آغاز فروش سهام متناس��ب با شرايط بازار صورت گيرد. 
عشقي، به مشموالن سهام عدالت كه اقدام به فروش سهام 
خود در بازار كرده بودند اما تاكنون مبلغي به ازاي اين فروش 
دريافت نكردند، اشاره و خاطرنشان كرد: سهام اين افراد به 
فروش نرفته است؛ اميدواريم در آينده و در صورت وجود 
ش��رايط الزم در بازار، بحث آزادسازي سهام از سر گرفته 
ش��ود. رييس س��ازمان بورس و اواراق بهادار اضافه كرد: 
سهامداران درخواست فروش بخشي از سهام را داده اند اما 
معامله اي براي فروش صورت نگرفته است؛ سهام عدالت 
اين افراد در صورت اجازه براي فروش با قيمت روز بازار 
به فروش خواهد رفت وي معتقد است كه آزادسازي 
س��هام عدالت بايد به نحوي باشد كه دارندگان سهام 

عدالت با ضرر و زيان مواجه نشوند.

   آخرين وضعيت صندوق پااليشي ها
براي خروج از ضرر و زيان

عشقي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه صندوق پااليشي ها 
تا پايان س��ال از ضرر و زيان خارج مي شود يا خير، گفت: 
اميدواريم طبق روندي كه بازار در پيش گرفته است اين 
اتفاق رخ دهد و نرخ صندوق هاي پااليشي به قيمت واقعي 
خود برسد. رييس سازمان بورس و اواراق بهادار به تشكيل 
كانون سهامداران حقيقي تاكيد كرد و گفت: ما به عنوان 
سازمان بورس اين آمادگي را داريم كه كانون سهامداران 
حقيقي را تشكيل دهيم، حتي تاكنون بخشي از اقدامات 
آن انجام شده است. وي به مشكالت حاكم در خصوص 
تشكيل كانون سهامداران حقيقي اشاره و اظهار كرد: 
اشخاصي كه درخواس��ت تشكيل كانون سهامداران 
حقيقي را مي دهند بايد احراز هويت شوند كه نماينده 
كدام بخش هستند؛ اين موضوع به عنوان مساله اي مهم 
تلقي مي شود كه بايد در مورد آن تصميم گيري شود. 
عشقي خاطرنشان كرد: اين آمادگي را داريم كه در مورد 
اساسنامه اين كانون، نظرات را جمع بندي و به صورت 
عمومي اعالم كنيم تا در نهايت، اساسنامه را تصويب و 

اقدامات الزم براي تشكيل آن را انجام دهيم.

   واريز سود سهام شركت ها
از طريق سامانه سجام

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به واريز سود سهام 
ش��ركت ها از طريق س��امانه سجام اش��اره كرد و گفت: 
طرح هاي تشويقي براي شركت هايي كه سود سهام خود 
را به موقع و بدون اتالف وقت از طريق س��امانه سجام به 
حساب سهامداران واريز مي كنند، در نظر گرفته مي شود.

وي تاكيد كرد: شركت هايي كه براي پرداخت سود سهام 
به سهامداران از سامانه سجام، همكاري هاي الزم را به عمل 
نمي آورند مشمول جريمه نقدي و ساير جريمه هايي كه به 
تصويب هيات مديره سازمان بورس مي رسد، خواهند شد.

   پيشنهاد كاهش فرصت هشت ماهه 
شركت ها براي پرداخت سود

عشقي به فرصت هشت ماهه شركت ها براي پرداخت 
سود به سهامداران اشاره و اظهار كرد: بر اساس قانون 
تجارت، شركت ها به مدت هش��ت ماه فرصت براي 
پرداخت سود دارند؛ كاهش اين زمان نيازمند مصوبه 
مجلس است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
پيشنهاد كاهش زمان سود شركت ها، ارايه شده و در 

اصالح قانون بازار مورد توجه قرار گرفته است.

هفته آينده قيمت سهام 
سرخابي ها مشخص مي شود

ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس ايران گفت: چهارشنبه 
)۱۳ بهمن ماه( جلس��ه اي ب��ا حضور رييس س��ازمان 
خصوصي سازي و مسووالن اين دو باشگاه براي تعيين 
تكليف عرضه س��هام آنها در بازار فرابورس برگزار شد و 
آخرين وضعيت واگذاري سهام اين دو باشگاه در فرابورس 
مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه برنامه زمان بندي 
فعاليت هايي كه بايد اركان مختلف هر چه سريع تر براي 
واگذاري س��هام اين دو باش��گاه انجام دهند ارايه شد. به 
گفته فدايي تا چند روز گذش��ته فرآيند عرضه س��هام 
اين دو باش��گاه در انتظار حسابرس��ي صورت هاي مالي 
آنها بود، اما اكنون و متناس��ب با اقدامات صورت گرفته، 
صورت هاي مالي حسابرسي ش��ده دو باشگاه ارايه شده 
است. مديرعامل فرابورس ايران عنوان كرد: باشگاه هاي 
استقالل و پرسپوليس براي عرضه سهام در بازار سرمايه 
بعد از حسابرسي صورت هاي مالي، بايد مدارك الزم را نيز 
براي ثبت اين شركت ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
ارايه كنند. وي با تاكيد بر اينكه اين دو باشگاه بايد بعد از 
گذر از اين مرحله در بازار پايه درج نماد شوند، گفت: اكنون 
بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده، قرار بر اين است 
تا معامله سهام س��رخابي ها از طريق بازار پايه فرابورس 
صورت گيرد.فدايي درباره مدل عرضه سهام سرخابي ها 
در فرابورس نيز گفت: مدل هاي مختلفي در اين زمينه در 
حال بررسي است كه در صورت نهايي شدن اطالع رساني 
خواهد شد. وي يادآور شد: بعد از درج نماد سرخابي ها در 
فرابورس، مجوز افزايش سرمايه آنها از سازمان بورس اخذ 
مي شود و منابع تجميع شده از عرضه سهام اين دو باشگاه 
براي تجديد ساختار مالي و نيز بهبود وضعيت باشگاه ها 
وارد حس��اب آنها مي ش��ود. مديرعامل فرابورس ايران 
خاطرنشان كرد: اكنون با توجه به حسابرسي صورت هاي 
مالي اين باشگاه ها، بايد قيمت سهام آنها در هيات واگذاري 
تعيين تكليف شود؛ بر اين اساس به احتمال زياد تا هفته 
آينده قيمت سهام سرخابي ها مشخص خواهد شد. وي 
با بيان اينكه سازمان بورس به صورت هم زمان درخواست 
ارايه مدارك مورد نياز را براي ثبت اين دو باش��گاه نزد 
س��ازمان مطرح كرده اس��ت، گفت: اكنون مداركي از 
باشگاه ها درخواست شده و آنها بايد تا هفته آينده اين 

مدارك را در اختيار سازمان بورس قرار دهند. 

تشريح قابليت
سامانه بومي معامالت

حميد حسن آبادي، مدير فناوري اطالعات سازمان بورس 
از برگزاري س��ومين جلسه هم انديش��ي مديران فاواي 
سازمان هاي تابعه و مرتبط با وزارت امور اقتصاد و دارايي با 
محوريت گزارش پروژه هاي ملي حوزه فناوري اطالعات 
و دس��تاوردهاي فناورانه بازار سرمايه، در محل سازمان 
بورس و اوراق بهادار خبر داد. وي اظهار كرد: در اين جلسه، 
ضمن معرفي زيست بوم بازار سرمايه كشور، به ارايه آمار 
و اطالعات براي تبيين نقش و جايگاه فناوري اطالعات 
در بازار سرمايه پرداخته شد. حسن آبادي اظهار كرد: تا 
امروز حدود ۶۰ ميليون كد بورسي صادر شده كه بالغ بر 
۳۷ ميليون آنها كدهاي فعال هستند. همچنين تاكنون 
۴۰ ميليون نفر از سرمايه گذاران در سامانه جامع اطالعات 
مشتريان »سجام« كه يكي از جامع ترين پايگاه هاي داده 
اشخاص در كشور اس��ت، ثبت نام كرده اند. از اين تعداد 
بيش از ۳۳ ميليون نفر احراز هويت شده كه در حدود ۲۵ 
درصد احراز هويت شده ها )۸ ميليون و پانصد هزار نفر( به 
صورت الكترونيكي و الباقي حضوري صورت گرفته است. 
همچنين در سال ۱۴۰۰ تاكنون، از طريق سامانه سجام 
سود توزيعي ۲۴۶ شركت، معادل حدود ۱۴ هزار ميليارد 
تومان به تعداد بالغ بر ۴۱ ميليون نفر پرداخت شده است 
وي ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ كه سال پر رونقي براي بازار 
س��رمايه بود بالغ بر ۳۶۰ ميليون معامله در بورس اوراق 
بهادار تهران ثبت شد كه به طور ميانگين روزانه ۱.۵ ميليون 
معامله صورت مي گرفت كه اين اعداد در سال ۱۴۰۰ به 
۱۳۸ ميليون معامله در مجموع تاكنون و ميانگين روزانه 
۷۰۰ هزار معامله رسيده است. اين مدير سازمان بورس 
تصريح كرد: حجم معامالت و فشار روي هسته معامالت 
در سال ۱۳۹۹ فراتر از ظرفيت سامانه فعلي معامالت بود 
كه اين تجربه در طراحي و توسعه سامانه بومي معامالت 
م��د نظر قرار گرف��ت. وي افزود: از ديگر دس��تاوردهاي 
مهم حوزه IT بازار س��رمايه، برگزاري مجامع به صورت 
الكترونيكي اس��ت كه اين موضوع از زمان آغاز كرونا در 
كشور مطرح شد و با جديت بيشتري پيگيري شد. از سال 
۹۹ تا امروز بيشتر از ۹۰ مجمع به صورت غيرحضوري و در 
بستر الكترونيك برگزار شده است. مدير فناوري اطالعات 
س��ازمان بورس در ادامه پس از معرفي اجمالي ساختار 
مديريت فناوري اطالعات سازمان بورس و مسووليت هاي 
هريك از واحدها به معرفي و گ��زارش آخرين وضعيت 
پروژه هاي ملي بازار س��رمايه در حوزه فناوري پرداخت. 
پروژه هاي »سامانه بومي معامالت«، »سامانه بومي پس از 
معامالت«، »سامانه متمركز اقدامات نظارتي )سامان( «، 
»گذرگاه سرويس بازار سرمايه )CMIX( «، »پروژه توثيق 
سهام عدالت«و »راه اندازي سندباكس بازار سرمايه« از 

جمله مواردي بود كه در اين جلسه بيان شد.

»تعادل« روند بازگشت عرضه اوليه ها را به بازار بررسي مي كند

عرضه اوليه جديد در راه فرابورس

اشتباه محاسباتي در سود سهام عدالت
حس��ين قربان زاده، رييس س��ازمان خصوصي سازي به 
آخرين وضعيت پرداخت س��ود سال ۹۹ سهام عدالت به 
حساب سهامداران اش��اره كرد و گفت: تاكنون رقم كلي 
نهايي و زمان واريز آن مشخص شده است. وي اضافه كرد: 
براساس محاسبات انجام شده، احتماال تا پايان سال رقمي 
حدود ۶۰۰ هزار تومان به حس��اب هر سهامدار پرداخت 
ش��ود. قربان زاده گفت: ۴۹ ميليون سهامداري كه داراي 
سهام عدالت هستند، بعد از ابالغ رهبر انقالب و نيز آيين نامه 
ش��وراي عالي بورس قادر به انتخ��اب دو روش مديريت 
مستقيم و غيرمستقيم بودند. معاون وزير اقتصاد و دارايي 
افزود: بعد از انتخاب نوع روش مديريت، سهامداران مستقيم 
خود س��هامدار شركت هاي س��رمايه پذير و سهامداران 
غيرمستقيم، سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
شدند. وي گفت: شركت هاي سرمايه پذير داراي سهامداران 
عدالت به دو دسته شركت هاي بورسي و غيربورسي تقسيم 
مي شود كه شركت هاي بورسي داراي ۳۶ شركت بورسي 
و ش��ركت هاي غيربورسي ش��امل ۱۳ شركت هستند. 
قربان زاده افزود: سود سال ۹۹ سهام عدالت شركت هاي 
غير بورس��ي حدود ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان و س��ود 
شركت هاي بورسي رقمي حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد 
تومان است. رييس سازمان خصوصي س��ازي ادامه داد: 
جمع سود دو شركت بورسي و غيربورسي عددي معادل 
حدود ۳۱ هزار ميليارد تومان است كه اين رقم بايد ميان ۴۹ 
ميليون سهامدار توزيع شود، بر اين اساس تا پايان سال به 
هر سهامدار احتماال رقمي حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت 
مي شود. وي با تاكيد بر اينكه جمع سود شركت هاي بورسي 
و غيربورسي نسبت به سال ۹۸ حدود سه برابر افزايش پيدا 
كرده است، افزود: جمع سود س��ال ۹۸ كه سال گذشته 
به حساب س��هامداران پرداخت شد، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان بود كه امس��ال اين عدد به بيش از ۳۱ هزار 
ميليارد تومان رسيده اس��ت. معاون وزير اقتصاد و دارايي 
گفت : در زيرمجموعه شوراي عالي بورس، كارگروهي براي 
تعيين تكليف موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشكيل 
شده است كه در آن نمايندگاني از سازمان خصوصي سازي، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق تعاون، وزارت كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي، دستگاه هاي نظارتي و كانون سهام عدالت 
حضور دارند. وي افزود: در اين كارگروه در تالش هستيم 
كه جزييات نحوه پرداخت سود سهامداران غيرمستقيم 
مشخص و قوانين آن رعايت شود تا سهامداران آن بتوانند 

هر چه زودتر به سود مدنظر دست پيدا كنند

      سازمان خصوصي سازي پيگير تعيين تكليف 
باقيمانده سود سال ۹۸ سهام عدالت

وي همچنين در خصوص زمان پرداخت باقي مانده سود 
سال ۹۸ س��هام عدالت به حساب مشموالن نيز، گفت: 
برخي از شركت هاي بزرگ مانند دخانيات، مخابرات و 
… سود سال هاي گذشته خود را به طور كامل پرداخت 
نكردند، سازمان خصوصي سازي مكلف به پيگيري از اين 
شركت ها است و موارد حقوقي الزم در مورد آنها را اعمال 
كرده است تا اين شركت ها هر چه زودتر باقي مانده سود 
سال گذش��ته را پرداخت كنند. قربان زاده گفت: اقدام 
حقوقي مربوط به اين شركت ها را انجام داديم و ماده ۴۸ 
قانون محاسبات عمومي را بر اين شركت ها اعمال كرديم، 
براين اساس ديگر امكان ثبت صورت جلسات براي آنها 
وجود ندارد و اين شركت ها بايد هر چه زودتر معوقات را 
پرداخت كنند. رييس س��ازمان خصوصي سازي افزود: 
اكنون در حال مذاكرات با هيات مديره اين دو ش��ركت 
بزرگ هستيم تا بتوانند سود معوقه را در قالب دريافت 
تسهيالت از بانك پرداخت كنند، اما تاكنون زمان دقيقي 

براي پرداخت اين سود اعالم نشده است.

   پرداخت سود تا پايان سال ۱400
 احسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفت: شوراي عالي بورس 
جلس��ه اي را به صورت اختصاصي در مورد سهام عدالت 
برگزار ك��رد كه جمعيتي حدود ٥٠ ميلي��ون به عنوان 
سهامداران مستقيم و غيرمستقيم اين سهام هستند. هنوز 

دستور جلسه اي درخصوص جاماندگان سهام عدالت در 
دستور كار قرار نگرفته است. خاندوزي به مصوبات جلسه 
شوراي عالي بورس اشاره كرد و گفت: مهم ترين مصوبه 
جلسه امروز شوراي عالي بورس در حوزه سهام عدالت و 
مربوط به پرداخت سود سال ٩٩ اين سهام بود. وزير امور 
اقتصادي و دارايي اعالم كرد: مجامع عمده شركت ها در 
نيمه نخست س��ال ١٤٠٠ برگزار شد اما سود دارندگان 
س��هان عدالت به روش مستقيم و غيرمستقيم تاكنون 
پرداخت نشده است كه بر اين اساس مقرر شد با تعاملي 
كه ميان شركت هاي سرمايه گذاري استاني و كانون سهام 
عدالت صورت مي گيرد، به سرعت و تا قبل از پايان اسفند 
ماه امسال سود سهام عدالت سال ٩٩ به همه دارندگان 
اين سهام پرداخت ش��ود. وي به رقم واريزي سود سهام 
عدالت اشاره كرد و گفت: برآورد دبيرخانه شوراي عالي 
بورس اين است كه حدود ٥٥٠ هزار تومان سود به ازاي هر 
يك از دارندگان سهام عدالت و تا قبل از پايان سال ١٤٠٠ 
پرداخت ش��ود. خاندوزي تاكيد كرد: سود سهام عدالت 
براي سهامداراني كه داراي سهام يك ميليوني هستند 
نزديك به يك ميليون تومان اس��ت اما براي مشموالن 
داراي سهام ٥٣٠ هزار تومان حدود ٥٥٠ هزار تومان سود 
پرداخت مي ش��ود. وزير امور اقتصادي و دارايي به ديگر 
مصوبات اين جلسه تاكيد كرد و گفت: مصوبات ديگر اين 
جلسه در خصوص نمايندگي شركت هاي سهام عدالت 
در ش��ركت هاي اقتصادي بود. وي ادامه داد: براي مثال 
شركت هايي مانند پااليش نفت تهران، ملي صنايع مس 

ايران، معدني و صنعتي چادرملو و نيز شركت هايي كه جزو 
سهام عدالت هستند به عنوان نمايندگي سهام عدالت با 
مشاركت كانون ها انتخاب شوند كه سه عضو، تعيين كننده 
انتخاب نماينده خواهند بود. خاندوزي اظهار داشت: تا 
پيش از اين نقش آفريني مردم در مديريت ش��ركت ها 
ناديده گرفته شده بود و اقدامات از سوي وزارتخانه هاي 
دولتي انجام مي شد. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد 
كرد: يك قدم مثبت برداشته شد مبني بر اينكه نظرات 
كانون ها لحاظ شود و اميدواريم كه از ٣١ تير ماه ١٤٠١ 
به بعد اختيار مديريت ش��ركت ها به شكل كامل تري به 
كارگروه واگذار شود تا از اين طريق به سمت اقتصاد مردمي 

و مشاركت ظرفيت هاي مردمي پيش رويم.

   اشتباهات درباره سود سهام عدالت 
در اظهارات مس��ووالن دو موضوع ضد و نقيض وجود 
دارد. نخس��ت اينكه پس از آزادس��ازي سهام عدالت از 
خرداد س��ال قبل، ديگر اين س��هام در اختيار سازمان 
خصوصي سازي نيست. در واقع سازمان خصوصي سازي 
نمي تواند از شركت ها درخواست كند كه سود خود را به 
سازمان بدهند تا سازمان به حساب سهامداران واريز كند. 
از خرداد پارسال سهامداران س��هام خود را به دو روش 
مستقيم و غيرمستقيم آزادسازي كرده اند. مديران سابق 
سازمان خصوصي سازي نيز در سال گذشته اعالم كردند 
كه آخرين سودي كه اين سازمان به حساب سهامداران 
واريز مي كند، سود سهامداران در سال ۹۸ است. عبارت 
خالف واقع دوم در خصوص مبلغ سود سهام عدالت است. 
از آنجايي كه قربان زاده مي گويد جمع كل سود سه برابر 
پارسال است، قاعدتا بايد ميزان دريافتي سهامداران نيز 
سه برابر شود. در سال گذشته براي دارندگان سهام يك 
ميليون توماني مبلغ ۳۷۰ هزار تومان س��ود واريز شد، 
البته اين مبلغ ۹۰ درصد كل س��ود ب��ود و ۱۰۰ درصد 
آن حدود ۴۱۱ هزار تومان برآورد مي ش��ود. اگر ميزان 
س��ود واريزي را همان ۳۷۰ هزار تومان در نظر بگيريم، 
با سه برابر شدن جمع كل سود، كسي كه سهام عدالت 
يك ميليون توماني دارد بايد سال جاري يك ميليون و 
۱۱۰ هزار تومان سود دريافت كند. همچنين فردي كه 
برگه س��هام ۵۳۲ هزار توماني دارد بايد در امسال مبلغ 
۶۰۰ هزار تومان س��ود بگيرد. در واقع رييس سازمان 
خصوصي سازي ميزان افزايش كل سود را سه برابر اعالم 
كرد اما ميزان سود واريزي را كمتر از دو برابر افزايش داد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بيش از 500 هزار واحد مسكوني خالي در شهر 
تهران- حدود 100 هزار واحد در منطقه 22- وجود دارد 
و البته همزمان در مناطق پيراموني اين ابرشهر با پديده 
حاشيه نشيني در واحدهاي مسكوني غيررسمي رو به رو 
هستيم، قرار است، طرح تفصيلي پايتخت با هدف گشايش 
در ساخت و ساز و به عبارتي افزايش درآمدهاي شهرداري 
از محل شهرسازي افزايش يابد، مساله اي كه به باور گروهي 
از كارشناسان، بازگشت شهرداري به شهرفروشي است. در 
اين حال، به نظر مي رسد، پيامد چنين رويكردي، پديده اي 
جز افزايش خانه هاي خالي شهر تهران نباشد، چه آنكه اگر 
بدمسكن هاي پيراموني تهران يا حتي اغلب مستاجران 
ساكن در شهر تهران توان خريد مسكن داشتند، بخشي 
از اين واحدهاي مسكوني به فروش مي رسيد. البته شايد 
گفته شود كه 500 هزار واحد مسكوني خالي در شهر تهران 
از سوي سفته بازان احتكار شده است، از اين رو، حتي اگر اين 
واحدها مشتري هم داشته باشند، طرف عرضه، از فروش اين 
واحدها امتناع مي كند. اما اين همه واقعيت نيست. آن طور 
كه هفته گذشته مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
امالك گفته بود، اغلب خانه هاي خالي تهران در مالكيت 
بانك ها و نهادهاي دولتي است و به دليل قيمت هاي باالي 
كارشناسي شده از سوي دادگستري، به دليل قيمت هاي 

فوق نجومي اين واحدها كسي توان خريد آنها را ندارد.

طرحتفصيليتغييرميكند؟
آن گونه كه سيد محمد آقاميري، عضو كميسيون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران گفته، قرار است طرح 
تفصيلي پايتخت به نفع افزايش ساخت و ساز تغيير كند و 
در مناطق پهنه مسكوني )R( تعداد طبقات )تراكم( از سه 
طبقه فراتر رود. اين در حالي است كه اساسا طبقات مجاز 
در اين پهنه هم اينك 5 طبقه اس��ت. زمزمه تغيير طرح 
تفصيلي در دو جلسه تقديم اليحه بودجه 1401 در شوراي 
شهر و همچنين در جلسه تصويب آن در شوراي يادشده 
با اسم رمز »قفل شدن ساخت و ساز« در پايتخت از سوي 
عليرضا زاكاني، شهرداري تهران مطرح شد. او به صراحت 
گفت كه از سال 92 كه طرح يادشده تصويب شده، عمال ما 
به ساخت و ساز شهر قفل زده ايم. اين در حالي است كه هم 
اينك، هر گونه ساخت و ساز فراتر از طرح تفصيلي، از منظر 
قانون، »شهر فروشي« تلقي مي شود كه داراي پيامدهاي 

متعددي براي پايتخت خواهد بود.
 

ميخواهيمساختوسازرابهصرفهكنيم
آقاميري در گفت وگو با ايلنا، درباره بودجه حوزه عمران و 
حمل و نقل درباره افزايش درآمدهاي حوزه شهرس��ازي 
اظهار ك��رد: افزايش درآمد اين ح��وزه مربوط به لوايحي 
اس��ت كه در كميسيون شهرس��ازي در نظر گرفته شده 
است. لوايحي مربوط به منطقه 22، اليحه بازبيني طرح 
تفصيلي در پهنه R )مسكوني( از جمله لوايح پيشنهادي 
هستند كه به ترتيب ارايه مي شوند و به تدريج گشايشي 
در بحث ساخت و ساز ايجاد مي شود. آقاميري در واكنش 

به اينكه نگراني از افزايش بي رويه صدور پروانه و بازگشت 
به شهرفروشي وجود دارد، اظهار كرد: بحث فروخته شدن 
شهر مطرح نيست. مي خواهيم فضايي را ايجاد كنيم كه 
مردم بتوانند روي ملكي كه دارند ساخت و ساز متعارف را 
انجام دهند. االن در بسياري از نقاط ساخت و ساز متعارف 
انجام نمي ش��ود، چرا كه سه طبقه مجوز داده اند كه هيچ 
ارزش افزوده اي براي صاحب ملك ندارد. او اضافه كرد: بايد 
سرانه اينها را افزايش دهيم. ضمن اينكه خط آسمان بايد از 
طرف كميسيون ماده 5 ابالغ شود تا ترازي در سطح شهر 
ايجاد شود. وضعيت تراكم كه در پهنه R هم كه اصالح شود 
براي مردم باعث انگيزه مي شود كه ساخت و ساز را به ويژه 

در نقاطي كه بافت و واحد فرسوده وجود دارد انجام شود.

مهمترينبرنامهدولتدركما
آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، قانون جهش توليد و 
تامين مسكن )نهضت ملي مسكن( مصوب 1۷ مردادماه 
1400 به عنوان يكي از مهم ترين برنامه هاي دولت سيزدهم، 
به اذعان بسياري از كارشناسان در صورت اجراي مناسب 
مي تواند اثرات مثبتي در بازار ايجاد كند. دولت براي ساخت 
4 ميليون طي 4 سال واحد برنامه ريزي كرده كه وزارت راه 
و شهرسازي، اين برنامه را به 2 بخش 2 ميليون واحدي تا 
سال 1404 تقسيم كرده است.تاكنون به طور كلي بيش از 
۳.۸ ميليون نفر براي »طرح اقدام ملي« كه توسط دولت 
دوازدهم در حال اجرا بود و »نهضت ملي مسكن« به عنوان 
طرح دولت سيزدهم ثبت نام كرده اند. دولت هر دو پروژه 
مذكور را در قالب نهضت ملي مسكن با يكديگر تلفيق كرده 
است. اما آمار واريز وجه توسط افراد واجد شرايط چندان 
اميدواركننده نيست؛ به طوري كه تا روز ۸ بهمن ماه مجموعا 
حدود 290 هزار نفر براي اين واحدها افتتاح حساب و فقط 
1۸۶ هزار نفر معادل يك بيست و يكم ظرفيت پروژه واريز 
وجه داشتند.از ابتداي ثبت نام نهضت ملي مسكن در 2۸ 
مهرماه تا 11 بهمن ماه در شهرهاي جديد 121۳ نفر افتتاح 
حساب و 111 نفر قسط اول اين واحدها به ميزان 40 ميليون 
تومان را واريز كرده اند. اين در حالي است كه قرار است ۶0۸ 

هزار واحد در شهرهاي جديد ساخته شود و ۶۷0 هزار نفر 
ثبت نام كرده اند.با توجه به پايين بودن توان متقاضيان طرح 
نهضت ملي مسكن، انتظار مي رفت تمامي بانك ها كه در كل 
موظف به پرداخت ساالنه ۳۶0 هزار ميليارد تومان به بخش 
مسكن هستند با اين پروژه همراهي كنند اما آنچه عمال 
تاكنون اتفاق افتاده پرداخت 94۸ ميليارد تومان بوده كه 
آن هم فقط توسط بانك مسكن پرداخت شده و ساير بانك ها 

هيچ عملكردي در اين خصوص ارايه نداده اند.

ساختوسازنصفشدهاست
اوايل دهه 90 حدود 900 هزار واحد مسكوني در كشور با 
محوريت بخش خصوصي توليد مي شد كه سال گذشته 
به حدود نصف رسيد و دقيقا براي 490 هزار و 59۷ واحد 
مسكوني، پروانه صادر شد. اما گفته مي شود به دليل ركود 
حاكم بر بازار مسكن، رشد قيمت نهاده هاي ساختماني، 
نگاه درآمدي دستگاه هاي خدمات رسان به حوزه ساخت 
و س��از و طوالني شدن فرآيند صدور پروانه، آمار ساخت و 
ساز در شهر تهران طي 5 ماهه نخست سال 1400 نسبت 
به پارسال 1۸ درصد كاهش يافته و در مقايسه با سال 1۳90 
افت ۸0 درصدي داشته است. وزارت راه و شهرسازي در 
ابتداي ثبت نام با فراخوان گسترده خانوارها را براي اين 
پروژه دعوت مي كرد و گفته مي شود تاكنون براي ۷۶0 
هزار واحد تامين زمين شده اما به اذعان مسووالن اين 
وزارتخانه ممكن است تمام ۷۶0 هزار واحد به مرحله 
اجرا نرسيده باش��د و در مراحل مختلف قرار دارد. اما 
گزارش هاي ميداني و پيام هايي كه از مخاطبان در سراسر 
كشور دريافت مي شود نشان مي دهد بسياري از پروژه هاي 
نهضت ملي مس��كن از حد كلنگ زني فراتر نرفته و اغلب 
به عمليات اجرايي نرس��يده است.از طرف ديگر شاخص 
دسترسي به مسكن هر سال افزايش پيدا مي كند و برخي 
كارشناسان مي گويند با توجه به فاصله عميق ايجاد شده 
بين درآمدها با قيمت مسكن، هم اكنون مدت زمان انتظار 
براي خانه دار ش��دن در اس��تان تهران به حدود ۶9 سال 
رسيده است. اگرچه دولت، مجلس و شهرداري، آستين ها 

را براي اجراي طرح نهضت ملي مس��كن باال زده اند آمار و 
ارقام مي گويد با گذش��ت حدود ۷ ماه از آغاز به كار دولت 
سيزدهم، مهم ترين برنامه اقتصادي رييس جمهور، يعني 
طرح نهضت ملي مسكن آن طور كه بايد و شايد پيش نرفته 
است. البته پروژه در بخش هايي از كشور توسط بنياد مسكن 
و برخي سازندگان بخش خصوصي در حال اجرا است اما خأل 
همراهي تمام قد بخش خصوصي كه ترديدهايي براي ورود 

به اين طرح دارد كماكان احساس مي شود.

تالششهرداريبرايتسريع
درصدورپروانه

با اين حال به تازگي ش��هرداري تهران اقدام به تشكيل 
»قرارگاه مسكن شهرداري تهران« كرده كه پنجشنبه 
گذشته جلسه اي به رياست معاون شهرسازي شهرداري 
تهران، شهرداران مناطق و اعضاي مرتبط با اين قرارگاه 
تشكيل و تصميماتي در اين حوزه اتخاذ شد. بنا بر اعالم 
س��يدمهدي هدايت، مديرعامل سابق شركت عمران 
شهر جديد پرديس و شهردار كنوني منطقه 19 تهران 
شهرداري تهران با تدابير معاون شهرسازي، شهرداري 
تهران بر روي موضوع مسكن آسيب شناسي كرده است 
و در اين مسير شوراي شهر تهران نيز همراه هستند لذا 
اميدواريم شاهد اتفاقات خوب در بحث مسكن در شهر 
تهران باشيم. محوريت بحث هاي جلسه كوتاه كردن زمان 

اخذ پروانه براي مردم و بخش خصوصي بود.

ساخت21هزارواحددرمنطقه19
هدايت تاكيد كرد: استفاده از ظرفيت زمين هايي كه 
مربوط به نهادها و بنيادها در شهر تهران است از ديگر 
محورهاي جلسه بود. همچنين بحث شد كه بتوانيم 
تسهيل در صدور پروانه داشته باشيم و با زمين ها و 
اراضي كه در مناطق مختلف داريم مثال منطقه19 
اعالم آمادگي كرد از ظرفيت هاي موجود مي توانيم 
ح��دود 21 هزار واحد بس��ازيم، اقدام��ات خوبي را 
در قرارگاه مس��كن پيش ببريم. س��ازمان نوسازي 
ش��هرداري تهران نيز اقدامات و تكاليف خوبي را در 
اين حوزه پذيرفته اس��ت لذا با اين نگاه ش��هرداري 
تهران، اقدامات خوبي در حوزه مسكن در شهر تهران 
روي خواه��د داد.بنابراين گزارش، اگر ش��هرداري 
همراهي الزم را در مواردي كه هدايت به آن اش��اره 
كرده داشته باشد و هم افزايي سه گانه اي بين دولت، 
مجلس و ش��هرداري ها ايجاد شود مي توان بر روي 
غلتك افتادن طرح نهضت ملي مسكن اميدوار بود.
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واحدهايخاليمسكنمهر
هماخذمالياتميشوند

در حالي كه حدود 40 هزار واحد مسكن مهر پرديس به 
متقاضيان تحويل نشده است، سرپرست شركت عمران 
پرديس گفته ۳ هزار واحد از نوع مس��كن ها در دس��ت 
دالالن خريد و فروش مي شود.به گزارش تسنيم، پيمان 
پيرفرشي با اشاره به اينكه حدود ۳000 واحد مسكن مهر 
پرديس در اختيار دالالن است، اظهار كرد: مالكان اين 
واحدها را تحويل نگرفته اند و دالالن به طور مداوم در حال 
خريد و فروش اين واحدها هس��تند. واحدهاي مسكن 
مهر پرديس كه بيش از 2 س��ال خالي باشند بر اساس 
قانون ماليات بر خانه ه��اي خالي براي اعمال جريمه و 
پرداخت ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي مي شوند.

وي همچنين با اشاره به پيشرفت فيزيكي 90 درصدي 
زيرساخت هاي مسكن مهر پرديس گفت: در همه فازها 
زيرس��اخت هاي آب، برق، گاز، فاضالب، ش��بكه آب و 
فاضالب در حال اجراست و مطابق برنامه ريزي همزمان با 
تكميل واحدها، مشكالت مربوط به زيرساخت ها برطرف 
مي شود.سرپرست شركت عمران پرديس از امضاي 20 
قرارداد مشاركتي به ارزش 4000 ميليارد تومان براي 
تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي پرديس خبر داد و 
يادآور شد: پروژه هاي روبنايي مسجد، مدرسه، درمانگاه، 
فضاي سبز و ساير خدمات عمومي در قالب بسته هاي 
مشاركتي در حال تامين است.بر اساس اين گزارش، در 
زمان حاضر هزينه نقل و انتقال واحدهاي مسكن مهر 
در شهر جديد پرديس ۳0 ميليون تومان است كه بايد 

به شركت عمران اين شهر پرداخت شود.

چكنصبكارتواكسيناسيون
رانندگانتاكسيازامروز

امير هنجن، معاون نظارت و امور مناطق س��ازمان 
تاكسيراني شهر تهران از پايش نصب كارت واكسن 
بر روي شيشه خودروي تاكسيرانان پايتخت خبر داد. 
امير هنجن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه براساس 
ابالغ ستاد ملي مقابله با كرونا و همچنين هماهنگي 
صورت گرفته با وزارت كش��ور، رانندگان تاكس��ي 
 salamat.gov.ir مي بايست با مراجعه به سايت
نس��بت به دريافت تصوير كارت واكسن ديجيتال 
داراي QR )كيو آر( كد اقدام كنند، گفت: رانندگان 
مي بايست تصوير كارت واكسن خود را بر روي شيشه 
جلوي تاكسي، درقسمت پايين سمت راست نصب 
كنند. وي با بيان اينكه پيرو آخرين تطبيق اطالعات 
صورت پذيرفته در سامانه مديريت هوشمند كرونا 
مشخص شد كه از حدود ۸0 هزار راننده تاكسي شهر 
تهران، 4۶20 نفر هنوز واكسن تزريق نكردند كه به 
اين افراد اطالع رس��اني الزم و ابالغ پيامكي صورت 
پذيرفته و از آنها خواستيم هرچه سريعتر نسبت به 
تزريق واكسن اقدام كنند، گفت: از شنبه 1۶ بهمن 
ماه نصب كارت واكسن رانندگان تاكسي الزامي است 
و عوامل نظارتي سازمان ضمن حضور در سطح شهر و 
چك كردن اين مهم از فعاليت تاكسيرانان فاقد كارت 

واكسيناسيون جلوگيري خواهند كرد.

استارتعرضهامالكشهرداري
دربورس

حسن محمد حس��ن زاده، مديرعامل سازمان امالك 
و مس��تغالت ش��هرداري تهران گفت: به پيمانكاران 
شهرداري پيش��نهاد داديم كه اگر ملك را در مزايده 
بورس برنده شوند در فرايند تسويه مي توانند حواله هاي 
مطالبات خ��ود را به جاي پول به ش��هرداري بدهند. 
حسن زاده، مديرعامل س��ازمان امالك و مستغالت 
ش��هرداري تهران در گفت وگو با ايلنا درباره جزييات 
عرضه دو ملك شهرداري تهران به بورس اظهار كرد: دو 
واحد آپارتمان سند دار در منطقه دو شهرداري به عنوان 
اولين حضور شهرداري به بورس عرضه شده است.  او با 
بيان اينكه تنها امكان عرضه امالك سند دار در بورس 
كاال وج��ود دارد گفت: اي��ن دو واحد به تابلوي عرضه 
رسيده است و چند روز روي تابلو قرار مي گيرد و كساني 
كه كد بورس كاال دارند مي توانند در مزايده آن حضور 
پيدا كنند.  حسن زاده با اشاره به پيشنهاد شهرداري به 
پيمانكاران براي حضور در مزايده امالك در بورس گفت: 
ما به پيمانكاران شهرداري پيشنهاد داديم كه اگر ملك را 
در مزايده بورس برنده شوند، در فرآيند تسويه مي توانند 
حواله هاي مطالبات خود را به جاي پول به شهرداري 
بدهند. اين همان كاري است كه در قالب تهاتر توسط 
كارگزاران شهرداري انجام مي شد اما در بورس در يك 

عمليات شفاف و روشن اجرا مي شود. 

يك عضو شوراي شهر: طرح تفصيلي پايتخت براي گشايش در ساخت و ساز بازبيني مي شود

خيز شهرداري براي شهرفروشي

برابر رای ش�ماره 1400۶0۳1۶014001۷۲0م�ورخ 1400/9/14 هیأت اول/دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش�اه ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای  /خانم حسین منتظریانی فرزند فتح اله بشماره 
شناسنامه 1۲۸ صادره از کرمانشاه در ششدانگ ساختمان  به مساحت 101/0۶ 
متر مربع در قس�متی از پالک باقیمانده 1۸۲- اصل�ی واقع در بخش ۳ حومه 
کرمانشاه خریداری از مالک رسمی آقای کریم عزیزی فرد محرز  گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی میشود در 
صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند میتوانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/۲     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/1۶

1۲/م الف/۲۲44

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آييننامهقانونتعيين
تکليفوضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

سعید سلیم فر- رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9۸0۲۶5۶علیه  اسفندیار سکوتی و له فرزانه ایمانی در 
پارکینگ زاگرس کرمانشاه از سواری پرایدGlX سفید شیری روغنی مدل 1۳۸۳ بنزینی 
دو محور و چهار چرخ شماره شاسیs141۲۲۸۳۳۶۳۷۸1و شماره موتور 009۸۲۲95 
بدنه رنگ دارد فک پالک )منفی( پالک ندارد سابقه کشف سرقتی دارد پالک منصوب 
نیست )منفی(الس�تیک ها  55 درصد تودوزی مستعمل و بدنه رنگ دارد که به مبلغ 
۳۷/000/000تومان )س�ی و هفت میلیون  تومان ( ارزیابی گردیده است. ضمنا خودرو 
مذکور از ساعت 9 الی 1۲ روز شنبه مورخ 1400/11/۳0در اجرای ثبت کرمانشاه واقع در 
کرمانشاه_بازار شهرس�تانی_فرهنگیان فازیک _اجرای اسناد رسمی کرمانشاه_از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳۷/000/000 تومان ارزیابی شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته مي شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدی وصول خواهد شد و شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حس�اب صندوق ثبت تودیع نماید . و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس�اب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا مورد مزایده بیمه نمی باشد.

تاریخ انتشار 1400/11/1۶

آگهیمزايدهاتومبيلبهپالکانتظامی۵۸۶ب19-2۳

نظربه دستورمواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 90/9/۲0 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 

ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه امیر رود  پالک ۲۶ اصلی بخش ۲ قشالقی

۸۳5 فرعی آقا/ خانم یونس ابراهیم زاده فرزند اکبر  نس�بت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 14۶/۷۸ مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه 

از ترانه شادمان 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی  ، 
رای هیات الصاق تا درصورتیکه اش�خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد  یا معترض گواهی تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبا درت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود  
 به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نس�بت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سا بقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی  آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. م الف 1۲۶1۳9۷
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/1۶

آکهیقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیحوزهثبتینوشهر

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

برابر رای شماره 1400۶0۳1۶001004119مورخ 1400/10/0۸هیأت اول/دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش�اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای مهدی امجدیان فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه ۶۳ کد ملی 
۳۲5۷4۸5۸0۸صادره از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۳۷5/91 متر مربع در  محدوده اراضی پالک ۲41اصلی  واقع در بخش یک حومه 
کرمانشاه به آدرس جاده سنندج روستای ده باغ بر جاده خریداری از مالک رسمی 
آقای یداله اس�تواری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز  آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  1۲/م الف/۲590
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/1۶          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1۲/0۲

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آييننامهقانونتعيين
تکليفوضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

  محمد عباسی- رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

برابر رای شماره 1400۶0۳1۶00100۲۳۶4مورخ 1400/۶/۲۷هیأت اول/دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای روح اله فتاحیان فرزند شیرخان  بشماره شناسنامه ۶15 کد ملی ۶4194۷0۳۳1 
صادره از اسالم آباد غرب در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 14۸/۷1 متر 
مرب�ع در  محدوده اراضی پالک باقیمانده 19 فرعی از 140 اصلی  واقع در بخش یک 
حومه کرمانشاه به آدرس سه راه مسکن ایستگاه عدالت کوچه قدیري خریداری از 
مالک رسمی آقای  محمد حسین خدیوی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.   1۲/م الف/۲۶01
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/1۶        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1۲/0۲ 

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آييننامهقانونتعيين
تکليفوضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

  محمد عباسی- رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره 1۳9911441001۸001۸4۳ ورای ش�ماره 
1400۶0۳1001۸0۲0۲14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد رضا موحدیان  بخش به شماره شناسنامه 
۳۶5به کدملی 1۲۶1۶۳۷0۶۲ صادره از کاشان  فرزندحسین  ششدانگ عرصه و 
اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  سیصدو چهل ودو متر 
)۳4۲( مترمربع قس�متی از پالک ۲05 فرعی از 14۶ اصلی واقع در قریه امرجکال  
بخش ۲ حوزه ثبت عباس آباد از محدوده مالکیت رسمی ومشاعی متقاضی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت ۶0روز اعتراض 
ودادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشارا ول: 01۶ / 11 /1400تاریخ انتشار دوم:1400/11/۳0
م الف 1۲۶۸۷00

آگهیموضوعقانونوماده1۳آييننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

ويژه

ثبتركوردحمل۷.۸ميليونتن
محصولبهمقصدمشتريان

مجيد فخ��اري رييس برنامه ري��زي و كنترل حمل 
شركت فوالد مباركه در گفت وگو با راديوم فوالد گفت: 
در اين واحد همانطور كه از عنوان آن مشخص است، 
برنامه ريزي و كنترل حمل محصوالت شركت انجام 
مي شود؛ وظيفه تحويل به موقع كاال به مشتريان داخلي 
و خارجي به عهده اين واحد است و ما و همكارانمان همه 
تالش خود را براي تحقق اين موضوع انجام مي دهيم. 
وي افزود: محصوالت پس از توليد، آماده سازي شده و 
درصورتي كه ازنظر كيفي و تجاري داراي محدوديت  
نباشند، در اختيار ما قرار مي گيرند تا در كوتاه ترين زمان 
ممكن آن را در اختيار مشتريان خود قرار دهيم. با توجه 
به درخواست مشتريان، اگر مشتري از امكانات ريلي 
برخوردار باشد، محصول به صورت ريلي ارسال مي شود 
و درصورتي كه اين امكان فراهم نباشد، از طريق جاده 
اين كار انجام مي ش��ود. حدود ۸5 درصد از حمل بار 
براي مشتري از طريق جاده و حدود 15 درصد نيز از 
طريق خطوط ريلي انجام مي شود. رييس برنامه ريزي 
و كنترل حمل محص��والت فوالد مباركه تأكيد كرد: 
در س��ال 99 ركورد جديدي را در حمل و جابه جايي 
۷.۸ ميليون تن محصول به مقصد مشتريان به دست 
آورديم؛ البته حمل محصوالت تأثيرپذير از شرايط توليد 
است و اگر توليد دچار نوسان شود و محدوديت هايي 
بر آن اعمال مي ش��ود اين موضوع خودش را در مقدار 

محصول نهايي و حمل كاال نشان مي دهد.



پس از آنكه ش��ركت متا يا همان فيس بوك س��ابق، 
اعالم كرد كه در سال گذشته ميالدي بخش واقعيت 
مج��ازي )VR( و واقعيت اف��زوده )AR( آن با ضرري 
بالغ بر ۱۰ ميليارد دالر مواجه شده است، بيت كوين و 
اتريوم با افت قيمت مواجه ش��دند. اين در حالي است 
كه تحليلگر سرشناس بيت كوين و ارزهاي ديجيتال، 
مي گويد داده هاي درون زنجيره اي نشان مي دهند كه 
بيت كوين علي رغم مش��اهده سطوح »ترس شديد« 
در شاخص ترس و طمع، هنوز وارد روند نزولي نشده 
است و ش��ديدبودن احساس ترس مي تواند به معني 
مناسب بودن شرايط براي خريد بيشتر باشد. ارزهاي 
ديجيتال از جمله بيت كوين پس از انتش��ار گزارش 
شركت متا پلتفرم يا همان فيس بوك سابق، كاهش 
يافت. فشار فروش نسبتًا ش��ديدي را تجربه كردند و 
روند روبه رشد قيمت  آنها كه در دو روز هفته گذشته 
در پيش گرفته ش��ده بود، متوقف ش��د. اين گزارش 
حاكي از آن بود كه ش��ركت متا در س��ه ماهه چهارم 
سال ميالدي گذشته عملكرد نااميدكننده اي داشته 
است و در س��ه ماهه ابتدايي سال ميالدي جاري نيز 
عملكرد درخشاني نخواهد داشت. سهام خود شركت 
متا نيز در معامالت بيش از ۱۸ درصد كاهش يافت. در 
حال حاضر، قيمت بيت كوين با افتي ۴.۵ درصدي به 
۳۷,۰۳۱ دالر رسيده است. بهاي اتريوم نيز با كاهش 
۳.۸ درصدي، ۲,۶۹۰ دالر معامله مي شود. بر اساس 
داده هاي گردآوري شده، حجم معامالت بيت  كوين در 

صرافي هاي متمركز اصلي به كاهش خود ادامه داد. 

     حجم معامالت بيت كوين 
در صرافي هاي متمركز در طول زمان

آلت كوين ها نيز روزهاي خونيني را پشت سر گذاشتند 
 )DEFI( و توكن هاي مرتبط با امور مالي غيرمتمركز
بيشترين متضررين بازار بوده اند. از جمله اين ارزهاي 
ديجيتال مي توان به لوپرين��گ )loopring(، كرو 
)curve( و س��والنا )solana( اش��اره كرد. پس از 
انتشار خبر سوء اس��تخراج بالقوه بيش از ۱۲۰,۰۰۰ 
اتريوم با ارزشي بالغ بر ۳۲۶ ميليون دالر، در پل ميان 
زنجيره اي ورم هل افت قيمتي اتريوم از بيت كوين نيز 
بيشتر شد. اين پل كه با هدف اتصال سوالنا و چند شبكه 
بزرگ ديگر شروع به كار كرد، هم اكنون در تالش است 
با هكر موردنظر، به ص��ورت درون زنجيره اي مذاكره 
كند. اكنون بيت كوين با سّد مقاومت ۳۸,۰۰۰ دالري 
مواجه و به حمايت ۳۵,۰۰۰ دالري خود دلگرم است. 

بيت كوين در حف��ظ روند صعودي اخير خود ناموفق 
ظاهر شد و نتوانست باالي س��طح قيمتي ۳۸,۰۰۰ 
دالر باقي بماند. هفته گذش��ته و پيش از افت قيمت 
فعلي، شاخص قدرت نس��بي )RSI( در نمودار روزانه 
به محدوده خريد بيش از حد نزديك شده بود. عالوه 
بر اين، در حال حاضر ميانگين متحرك ۱۰۰ روزه در 
نمودار چهار ساعته، مقاومت ۳۸,۲۲۰ دالري را نشان 
مي دهد. قيمت بيت كوين از نوامب��ر )آبان ماه( روند 
نزولي خود را آغاز كرده است و در هفته گذشته نيز در 
كانال ۳۵,۰۰۰ دالر تا ۳۸,۰۰۰ دالر تثبيت شد. براي 
تغيير اين روند نزولي، خريداران بايد قيمت را با حركتي 

قدرتمندانه به باالي سطح ۴۰,۰۰۰ دالر برسانند.

    اكنون فرصت خوبي 
براي خريد بيت كوين است

با وجود اين، ويلي وو، تحليلگر سرشناس بيت كوين و 
ارزهاي ديجيتال، گفته است داده هاي درون زنجيره اي 
نشان مي دهند كه بيت كوين علي رغم مشاهده سطوح 
»ترس شديد« در شاخص ترس و طمع، هنوز وارد روند 
نزولي نشده است و شديدبودن احساس ترس مي تواند 
به معني مناسب بودن شرايط براي خريد بيشتر باشد. 
وو در پادكس��تي با نام »What Bitcoin Did« كه 
پيت��ر مك كورماك، مجري آن، منتش��ر كرد، نظرات 
خود را درباره بيت كوين بيان كرد. ويلي وو به معيارهاي 
كليدي اي مانند تعداد زياد هولدرهاي بلندمدت )كيف 
پول هايي كه به مدت پنج ماه يا بيشتر بيت كوين انباشت 
كرده اند( و نرخ رو به  رشد انباشت اشاره كرده كه نشان 
مي دهد جهت بازار تغيير نكرده و نزولي نش��ده است. 
ويلي وو افزود: »از لحاظ ساختار درون زنجيره اي، حتي 
با اينكه ش��اخص ترس و طمع نشان دهنده اوج گيري 
احس��اس ترس است، چش��م انداز بازار نزولي نيست. 
بدون ش��ك مردم خيلي ترس��يده اند كه اين معمواًل 
فرصت خوبي براي خريد اس��ت.« ويلي وو گفته است 
در كوتاه مدت »اغل��ب اين نوع اصالح ه��اي نزولي را 
نمي توان بدون افزايش قيمت تصور ك��رد«. عالوه بر 
اين، شكسته شدن روند و س��قوط تا ۲۰ هزار دالر هم 
امكان پذير به نظر نمي رسد. چنين ريزشي تكراركننده 
س��قوط ۱۲ ماهه س��ال ۲۰۱۸، آن هم در مدت كوتاه 
۳ ماه خواهد بود. قيمت بيت كوين از زمان رسيدن به 
باالترين س��طح تاريخي خود، يعني ۶۹ ه��زار دالر در 
نوامبر )آبان(، حدود ۴۴ درصد كاهش يافته است و اين 
تحليلگر معامالت آتي س��رمايه گذاران بزرگ را دليل 

اصلي اين كاهش مستمر و عملكرد ثابت قيمت در سه 
ماه گذشته ذكر كرده است. ويلي وو مي گويد هجوم رو 
به  افزايش معامله گران تازه وارد و خروج سرمايه گذاران 
از بازارهاي آتي بيت كوين در چند سال گذشته، به طور 
قابل توجهي ساختار بازار بيت كوين را تغيير داده است. در 
ساختار جديد، قيمت به طور مستقيم با »ريسك پذيري 
و ريس��ك گريزي معامله گران بزرگ كه بازار ارزهاي 
ديجيتال را با بازار بورس مقايسه مي كنند«، همبستگي 
دارد. ويلي وو مي گويد: »اگر در سال هاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ 
به صورت درون زنجيره اي به كارهايي كه سرمايه گذاران 
انجام مي دادند نگاه مي كرديد، متوجه مي شديد آنها در 
حال انباشت بيت كوين هستند؛ اما اين كار تأثيري روي 
قيمت نمي گذارد، زيرا قيمت را معامله گران بازارهاي آتي 
صرافي ها تعيين مي كردند.« اين تحليلگر همچنين به 
داليل كليدي براي صعودي باقي ماندن روند بيت كوين 
اشاره كرده است. ويلي وو گفته عواملي مانند تعداد زياد 
هولدرهاي بلندمدت كه بيش از ۵ ماه است دارايي خود 
را نفروخته اند، معامله گران��ي كه فروش بيت كوين در 
نزديكي س��طح۴۰هزار دالر را متوقف كرده اند و نرخ 
ثابت انباشت، از اصلي ترين داليل براي ادامه داربودن روند 
صعودي است. اين تحليلگر افزود: »اكثر بيت كوين هاي 
در گردش، بيش از پنج ماه است كه دست نخورده باقي 
مانده اند. افرادي ك��ه اين كار را انجام داده اند پنج ماه 
است بيت كوين خود را نگه  داشته اند و قصد ندارند آن 
را با ضرر بفروشند. اين افراد زماني فروشنده خواهند 
بود كه سود در انتظار آنها باشد. هر زمان كه بيت كوين 
از باالترين قيمت تاريخي خود عبور كرد و يك روند 
واقعًا قوي شروع شد، شاهد اين اتفاق خواهيم بود.« او 
گفته اگر »تازه واردها« يا هولدرهاي جديد بيت كوين 
در اكثريت باشند، يك نشانه نزولي براي بازار است. 
ويلي وو در پايان گفت: »روند نزولي سال ۲۰۱۸ در 
اوج دوراني بود كه افراد جديد بيت كوين خريده بودند 
و اي��ن چرخه باز هم تكرار مي ش��ود. اين هولدرها يا 
دارايي خود را مي فروشند، يا سرسختانه نگه  مي دارند. 
آنهايي كه تصميم به نگهداري از بيت كوين هاي خود 
گرفته اند نيز در روند صعودي بعدي كه قيمت باالتر 

رفت، دارايي خود را خواهند فروخت.«

    عملكرد بهتر  NFTها از بيت كوين 
و ارزهاي ديجيتال

با وجود س��قوط قيمت ارزهاي ديجيتال در هفته هاي 
اخير، بازار NFTه��ا همچنان با قدرت در حال رش��د 

است. به نظر مي رسد عالوه بر نوظهوربودن اين فناوري 
و ش��وق مردم براي تجربه آنها، عوامل روان ش��ناختي 
نيز روي گس��ترش NFTها تأثير داش��ته اس��ت. بازار 
توكن هاي غيرمثلي يا همان NFTها، سال جديد را با 
قدرت شروع كرد و NFTها حتي از سقوط گسترده تر 
بازارهاي مالي كه موج هاي آن بسياري از بازارها مانند 
بورس امريكا و ارزهاي ديجيتال را تحت تأثير قرار داد، 
هم متأثر نشدند. ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين كه 
نقش رهبران اين بازار را دارند، از ابتداي سال ۲۰۲۲ تا 
به امروز با سقوط هاي چند ده درصدي مواجه شده اند. 
اين كاهش ها ناشي از همان ترس هاي كالني است كه 
اكثريت بازار س��هام امريكا را در ژانويه )دي( با افزايش 
فش��ار فروش مواجه كرد. با وجود نگراني ها از افزايش 
نرخ بهره بانكي در امريكا و تأثير آن بر بازار دارايي هاي 
ديجيتال، NFTها، بازاري كه مجموعه اي از كلكسيون ها 
و آثار هنري ديجيتال را براي فروش مي گذارد، ش��روع 
خوبي در سال ۲۰۲۲ داشته است. توماس بيالك، يكي 
از نويسندگان وب سايت The Block، در رابطه با اين 
پديده نوش��ته است: »با نگاهي به عملكرد كف قيمتي 
محبوب ترين مجموعه هاي NFT در سه ماه گذشته، 
مي توان دريافت كه تفاوت قابل توجهي بين قيمت اين 
NFTهاي سرشناس، قيمت اتريوم و قيمت بيت كوين 
وجود دارد.« واگرايي بين اين دو بازار نشان دهند، ميزان 
پويايي اكوسيستم ارزهاي ديجيتال است. اين پويايي 
يعني مي توان هم زمان از بخش هاي خاصي از بازار انتظار 

روند صعودي داشت، در حالي كه بقيه بازار درگير ركود 
 ،»FTX« شده است. سم بنكمن فريد، بنيان گذار صرافي
گفته مسلمًا از ميزان مقاومت NFTها نسبت به سقوط 
بازار از ابتداي سال تاكنون، ش��گفت زده شده است. او 
مي گويد بسياري از اين رويدادها به عوامل روان شناختي 
مربوط مي شود. او با اشاره به ميزان سهولت خريدوفروش

NFTها براي يك معامله گر، گفت: »اين موضوع كه اين 
توكن ها »غيرمثلي« هستند باعث مي شود تا قابليت 
نقدشوندگي كمتري داشته باشند.« از نظر بنكمن فريد، 
ماهيت عمومي بودن  NFTها، فروش آنها را در مقايسه 
با توكن هايي كه افراد در يك صرافي مانند كوين بيس 
نگه مي دارند، دشوارتر مي كند. مديرعامل FTX ادامه 
داد: »از ميزان رشد اخير NFTها نيز كمي شگفت زده 
ش��ده ام. اين واقعيت ك��ه هركس��ي مي تواند بفهمد 
شما مالك يك NFT هس��تيد، فروش آن را سخت تر 
مي كند؛ زيرا دست كش��يدن از ي��ك دارايي در مقابل 
چشم هاي عموم، س��خت تر از انجام تغييرات در سبد 
سرمايه گذاري اي است كه فقط خودتان آن را مي بينيد. 
عالوه بر اين، بهتر استNFTها را شبيه به يك كاالي 
لوك��س در نظر بگيريم كه براي به نمايش گذاش��تن 
خريداري مي ش��وند.« عالوه بر اي��ن، به گفته آرتور 
چئونگ، بنيان گذار و مديرعامل دي فاينس كپيتال، 
مردم در مقايس��ه ب��ا دارايي هايي مانن��د توكن هاي 
معمولي كه نقدشوندگي بيشتري دارند، كمتر مايل 

هستند كه NFTهاي خود را با ضرر بفروشند. 
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ضرر ۱۰ ميليارد دالري فيس بوك 
از تغيير جنجالي iOS اپل

شركت مادر فيس بوك پيش بيني كرد قابليت   »شفافيت 
رديابي اپليكيشن« اپل فروش اين شركت در سال ۲۰۲۲ 
را به ميزان ۱۰ ميليارد دالر كاهش خواهد داد. به گزارش 
ايس��نا به نقل از سي ان بي سي، شركت مادر فيس بوك 
)ِمتا پلتفرمز( اعالم كرد تغيير حريم خصوصي كه اپل 
سال گذشته در سيس��تم عامل iOS انجام داد، فروش 
اين شركت شبكه اجتماعي را امسال حدود ۱۰ ميليارد 
دالر كاهش خواهد داد. ديو وهنر، مدير مالي ش��ركت 
ِمتا پس از انتش��ار گزارش درآمدهاي سه ماهه چهارم 
اين شركت در جلس��ه اي با تحليلگران گفت: ما بر اين 
باوريم كه تاثير اين تغيير در iOS، مانعي در كسب و كار 
ما در سال ۲۰۲۲ است كه به ۱۰ ميليارد دالر مي رسد 
بنابراين مانع قابل توجهي براي كسب و كار ما محسوب 
مي ش��ود. اذعان فيس بوك، ملموس ترين اطالعاتي 
است كه تاكنون درباره تاثير قابليت »شفافيت رديابي 
اپليكيشن« اپل بر صنعت تبليغات علني شده است. اين 
قابليت امكان دسترسي تبليغات كنندگان هدفمند به 
كاربران آيفون را كمتر مي كند. پس از اينكه شركت ِمتا 
درباره چالشهاي متعدد و عملكرد مالي ضعيفتر از حد 
مطلوب هشدار داد، با ريزش ۲۳ درصدي ارزش سهام 
خود روبرو ش��د. فيس بوك اعالم كرد درآمد سه ماهه 
نخست اين شركت ۲۷ تا ۲۹ ميليارد دالر خواهد بود در 
حالي كه تحليلگران اين رقم را فراتر از ۳۰ ميليارد دالر 
پيش بيني كرده بودند. وهنر گفت: كاهش ۱۰ ميليارد 
دالري درآمد در سال ۲۰۲۲ بهترين حدس ماست. ما 
تنها تاثير كلي كه انتظار داريم تغييرات iOS بر پيش 
بيني درآمد ما داشته باش��د را برآورد كرديم. اپل براي 
نخستين بار قابليت مذكور را در نسخه ۱۴.۵ سيستم 
عامل iOS معرفي كرد كه س��ال گذشته منتشر شد. 
همچنين اين قابليت در نس��خه iOS ۱۵ قرار دارد كه 
در ۷۲ درصد از گوش��ي هاي جديد آيفون كار مي كند. 
اين قابليت از كاربران درباره تمايل به رديابي ش��دن در 
زمان گشودن يك اپليكيشن سوال مي كند. اگر كاربر 
 IDFA جواب منفي دهد، طراح برنامه ديگر نمي تواند به
ID( دستگاه كه براي هدف قرار دادن و سنجش تاثير 
تبليغات آنالين استفاده مي شود( دسترسي داشته باشد. 
بررسي شركت اپس فالير در اكتبر نشان داد ۶۲ درصد از 
كاربران آيفون عدم اشتراك گذاري IDFA خود را انتخاب 
مي كنند. اين قابليت حريم خصوصي، مكانيزم پشت 
صحنه بسياري از تبليغات موبايلي به خصوص تبليغاتي 
كه تاييد مي كنند خريد يا دانلودي انجام گرفته است را 
مختل مي كند. اپليكيشن هاي آيفون با تبليغات هدفمند 
مي توانند از ابزار اسكاد نت ورك اپل استفاده كنند كه اپل 
مي گويند محرمانه تر است. شركت هاي تبليغات آنالين 
نارضايتي خود را از اين قابليت از نخس��تين باري كه در 
ژوئن سال ۲۰۲۰ معرفي شد، اعالم كردند اما فيس بوك 

شديدترين انتقاد را داشت.

افت تدريجي قيمت ارزهاي ديجيتال پس از انتشار گزارش نااميدكننده متا

تحليل گران مي گويند  وقت خريد بيت كوين است

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بصورت يک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید ، بارگیری ، حمل و تحویل سیلندر 
گاز کلر 65 کیلویی به شماره فراخوان 2000005390000143  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاي الکترونیکی 
)مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه 

مورد پذیرش نیست. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/11/13 می باشد. 

)) آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم ((       

شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان غربي

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب آذربایجانغربي  ) سهامی خاص(

مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/11/19
مهلت ارسال پاسخ مناقصه  : تا ساعت 13:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/12/01  

گشایش پاکات مناقصه : ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/12/02  خواهد بود.
توجه : الزم  بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر ، در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و 
پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه ( عالوه بر  بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی  نیز  بایستی  قبل از آخرین مهلت ارسال 

پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363  شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945374
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

تاریخ نشر آگهی نوبت اول :  1400/11/13     تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1400/11/16

مبلغ برآورد موضوع مناقصه
اولیه )ریال(

مدت 
اجرا)ماه(

تضمین شرکت 
صالحیت های مورد نیازدرمناقصه)ریال(

قیمت اسناد 
مناقصه 
)ریال(

خرید ، بارگیری ، حمل و تحویل 
تمام تامین کنندگان و 11,200,000,0001560,000,000سیلندر گاز کلر 65 کیلویی

1,000,000تولید کنندگان مجاز  

محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی ) اسناد خزانه اسالمی با تخصیص اعتبار ارائه شده از سازمان برنامه و بودجه (

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهیه نماید.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ایران مناقصه گران میبایست اسناد مناقصه را در مهلت تعیین 
شده از سامانه ستادایران)www.setadiran.ir( دریافت نموده و تا قبل از پایان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزیابی کیفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.در غیر اینصورت مدارکی که به صورت فیزیکی ارسال شده و 

در سامانه ستادیران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود. 
٭٭ در راستای حمایت از تولید داخل کاالی مورد نظر میبایست از سازندگان داخلی تامین گردد.

٭٭مدارك مورد نیاز جهت ارزیابي كیفي)طبق فرم ارزیابي كیفي اسناد مناقصه(:1- آخرین صورتهاي مالي تایید شده)5سال آخر(به همرا اظهارنامه وترازنامه وفیشهاي پرداخت مالیات قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به همراه 
حسن انجام كار3-لیست پرسنل وتصویر مدارك تحصیلي پرسنل كلیدي به همراه لیست بیمه4-مدارك ایزو9001 ،14001 و 18001 معتبر

1- مبلغ برآورد مناقصه:  433,000,000,000 ریال  
2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 12,500,000,000 ریال  با اعتبار 3 ماهه 

3- آخرین مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزیابي کیفی در سامانه ستادایران:14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  
 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كیلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسیده به پلیس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون – ساختمان شماره دو –اتاق 32-اداره تداركات و امور كاال-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067

4-آخرین مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعیین لیست کوتاه اعالم خواهد شد.
5-  تاریخ و محل گشایش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6-  زمان تحویل كاال : 90روز
7-حداكثرمبلغ پیش پرداخت  به میزان25% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 

8-ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان10%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزینه درج آگهي در جراید از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

شماره مناقصه عمومي: 24/ م خ /1400
شماره تقاضا:  48-0000773 

  x65 -شرح تقاضا: لوله 16اینچ

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز 

مارون )سهامي خاص(

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱27۰654

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

قلمشرح كاالواحدتعداد

LINE PIPE, API 5L , PSL 2, SEAMLESS
 ACCORDING TO IPS-M-PI-190)3(. SUPPLEMENTED

TO API 5L 45th EDITIONS 2012.
BASIC OXYGEN OR ELECTRIC FURNACE PROCESS.

 FULLY KILLED & FINE GRAIN , IN RANDOM
 LENGTHS OF 11.6M AVERAGE WITH A MINIMUM  OF 95% OF PIPES BETWEEN 11 & 12.2M IN

LENGTH . NOM.PIPE SIZE OD )IN(, PIPE OD )MM(, PIPE SCH,
  PIPE W.T )MM(, PIPE WEIGHT )KG/M( AS

SPECIFIED.
 ENDS BEVELLED AT ANGLE OF

30DEG )+5-0 DEG(.
SERVICRE CONDITION :  SOUR SERVICE ACCORDING TO NACE MR 0175.

500LE 16  INCH , GR X65,  NOM 406.4 MM OD, W.T : 19.05 MM ,
181.97 KG/M

1

براي دریافت اطالعات تكمیلي به سایت هاي ذیل مراجعه شود.
   http://mogpc.nisoc.ir   http://setediran.ir: آدرس سایت ستادایران

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي )شماره ۱82/م ع/۱4۰۰(
سيستم يکپارچه مديريت / کد فرم ۱۰/43/۰۰/ف

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد اجرای عمليات اصالح حدود ۲۳۰۰ متر خط توزيع اصلی روستای صالحيه در محدوده آبفای شهرستان نظرآباد را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه ۵ در رشته آب واگذار نمايد.

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با 
شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۵۱۸۶۰۰۰۰۷۷ انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
 برآورد پروژه , مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد براساس فهرست بهاء  انتقال و توزيع آب روستايی سال ۱۴۰۰, مبلغ ۸,۰۰۳,۳۲۱,۰۱۰ ريال و مدت اجراي کار
 ۴ )چهار( ماه و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار ۴۰۰,۱۶۶,۰۵۱ ريال بصورت يکی از تضامين ذکر شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹/ه� مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل PDF تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار , موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر ش�ده تا پایان وقت اداری روز  ش�نبه مورخ 1400/12/07 به 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ بصورت فايل pdf در سامانه فوق بارگذاري نمايند.

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت ۱۳ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ خواهد بود.
داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تا ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن 

تماس : ۳۲۱۱۷۱۵۰ - ۰۲۶
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نماييد.

شرکت آب و فاضالب استان البرز

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان البرز» سهامي خاص«

شناسه آگهي : 1272235



تعادل | فرشته فريادرس |
»دست هايي كه در بازار خودرو اجازه نمي دهند، قيمت 
خودروها كاهش يابد.«؛ »چرا باوجود ريزش دالر، اما قيمت 
خودرو همچنان جهشي حركت مي كند.«؛ »چرا وضعيت 
توليد خودرو بايد به گونه اي باشد كه كار به باالترين سطوح 
حاكميت كشيده شود.«؛ »شگرد فعاالن بازار خودرو در 
فضاي مجازي   براي پيشگيري از ريزش قيمت چيست.«؛ 
»سرنوشت نامعلوم طرح آزادسازي واردات خودرو كه بازار 
را بالتكليف تر از قبل كرده است.« اينها مهم ترين مسائلي 
اس��ت كه بازار خودرو اين روزها با آن درگير اس��ت و در 

گزارش پيش رو مورد تحليل قرار گرفته اند.

   پرده اول: مقصر توليد 
خودرو هاي بي كيفيت كيست؟

طي چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجاده اي 
به  خصوص »حادثه بهبهان« و باز نشدن ايربگ خودروها در 
تصادفي زنجيره اي، موجي از انتقادات از خودروسازان شكل 
گرفت. در بارزترين نمونه آن، گاليه رهبر انقالب از وضعيت 
كيفي خودروهاي توليد داخل در ديدار با فعاالن اقتصادي و 
صنعتي بود. ايشان فرمودند: »كيفيت خودرو خوب نيست، 
مردم ناراضي اند و حق با مردم اس��ت«. با توجه به اظهارات 
ايشان، اين پرسش قابل طرح اس��ت كه چرا بايد وضعيت 
توليد خودرو به گونه اي باش��د كه كار به باالترين س��طوح 
حاكميت كشيده شود و رهبري به موضوع ورود كنند تا بلكه 
خودروسازان به خودشان بيايند. خودروهايي كه فقط توليد 
مي شوند تا به فروش برسند؛ آنهم با قيمت هاي گزاف. حال 
اينكه چرا خودروهاي وطني، كيفيت الزم را ندارد، ديدگاه هاي 
مختلفي وجود دارد. وزير صمت، دليل اصلي مشكل كيفيت 
خودروهاي داخلي را موضوع نقدينگي دانست. طبق گفته 
فاطمي امين، قطعه  سازان به دليل كمبود نقدينگي مجبور 
شده اند به سمت كاهش كيفيت قطعات بروند و خودروسازان 
هم چون با محدوديت توقف و كاهش توليد مواجه هستند، 
چاره اي ندارند جز اينكه قطعات موردنظر را استفاده كنند. 
هرچند طبق اظه��ارات وزير صمت، ريش��ه اصلي ضعف 
كيفي خودروه��ا به موضوع نقدينگي مربوط مي ش��ود، با 
اين حال او اشاره اي به دليل بروز اين چالش نكرده است. از 
آنسو، بسياري معتقدندكه بهره وري بسيار پايين در صنعت 
خودرو در كشور و استفاده از تجهيزات نسبتا قديمي است كه 
باعث شده هزينه توليد در اين صنعت افزايش يابد. به اعتقاد 
كارشناس��ان يكي از مهم ترين نيازهاي صنعت خودرو در 
ايران سرمايه گذاري هاي خارجي و همكاري با شركت هاي 
خودروساز جهاني اس��ت، اتفاقي كه به دليل تحريم ها در 
سال هاي گذشته با بن بست رو به رو شده است. در اين ميان 
اما يحيي آل اسحاق وزير اسبق بازرگاني در اظهاراتي، وضعيت 
كنوني خودروسازي كشور را فاجعه بار مي داند و مي گويد: 
فاجعه از اين جهت است كه زماني كه در سال ۶۸ مسووليتي 
در وزارت بازرگاني داشتم، سفري به كشور كره جنوبي كردم 
و آن موقع همين پرايد را در آنجا توليد مي كردند و االن پرايد 
بعد از اين مدت هنوز خودروي توليدي خودروسازهاي كشور 

است و خسارت هاي بسيار باالي جاني را منجر شده و قيمتش 
به۱۵۰ ميليون رسيده است. وزير بازرگاني دولت سازندگي با 
اشاره به فسادهاي موجود در خودروسازي ها به »خبرگزاري 
فارس« گفته است: فاصله بين قيمت تمام شده و قيمتي كه 
به مردم فروخته مي شود همگي دست يك عده اي رانت خوار 
مي رود كه همه از آنها مي ناليم. آل اسحاق معتقد است كه 
خودروسازي به حياط خلوت برخي سياسيون تبديل شده، 
كه از هر طرف كه نگاه مي كنيم مركز فساد و مركز تامين مالي 
برخي جريان هاي سياس��ي و ذينفعان بازدارنده رانت خوار 
هستند. او با انتقاد از نگاه خودروسازان به جامعه و پاسخگويي 
آنان بيان كرده كه بدتر از همه اينها اين است كه يك پررويي 
مزمن در خودروسازي ها هست و در حالي كه ۸۰ هزار ميليارد 
تومان به نظام بانكي بدهكار هستند و خودرو ۵۰ ميليوني 
را ۱۵۰ ميليون مي فروش��ند و به ريش مردم مي خندند و 
ككشان هم نمي گزد. بنابه اظهارات او، قدرت و مافيايي كه در 
خودروسازي ها هست، هر دولتي بيايد همين كار را مي كند 
و اساس��ًا به دولت ها ربط ندارد و خودش��ان دولت در دولت 
هستند.  از آن سو، امراهلل اميني استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي، معتقد است كه يك زنجيره باعث توليد خودروي 
بي كيفيت مي شود و تنها يك سازمان يا شركت را نمي توان 
در اين زمينه مقصر دانست. انحصاري بودن اين صنعت ديگر 
مشكلي است كه به توليد قطعات بي كيفيت منجر مي شود و 
با توجه به انحصاري كه براي دو خودروساز بزرگ كشور وجود 
داشته، آنها خود را ملزم به افزايش كيفيت محصوالتشان 
به منظور جلب رضايت مشتريان و افزايش سهم بازار خود 
نمي كنند. مشكل ديگر از نگاه اين استاد دانشگاه، دولتي 
بودن صنعت خودرو است كه به دليل دخالت هاي پي درپي 
دولت در صنعت خودرو مديران سياسي بر سر كار مي آيند كه 
هيچگونه تخصص و تجربه در اين صنعت ندارند. او مي گويد: 
شركت هاي خودروساز به حياط خلوت دولت هاي مختلف 
تبديل شدند و آنها به جاي اينكه افراد صنعتي و باتجربه را بر 
سركار بگمارند، افراد سياسي از سوي دولت به عنوان مدير 
در صنعت خودرو منصوب مي شوند كه نتيجه آن را نيز امروز 
مشاهده مي كنيد كه با عوض شدن دولت مديران نيز تغيير 
پيدا كردند، با اين وضعيت ثبات مديريتي را در شركت هاي 
خودروسازي شاهد نيستيم. بنابه گفته او، در دولت هاي 
مختلف با فشار به خودروسازان خواستار احداث سايت هاي 
مختلف در كشور هايي مانند ونزوئال، سنگال و...، شدند كه با 
چنين اقدامي سرمايه خودروسازان به هدر رفت، يا در داخل 
نيز نمايندگان مجلس براي حوزه انتخابي خود درخواست 
احداث سايت استاني كردند، درحالي كه زير ساخت هاي 
چنين موضوعي فراهم نبود. به گفته اميني، چنين اقدامي 
باعث ايجاد هزينه هاي سر بار براي خودروسازان شده و به 

جاي اينكه خودروسازان منابع خود را صرف تحقيق و 
توسعه به منظور افزايش كيفيت خودرو هاي توليدي 

كنند، صرف مسائل ديگري شده است. 

   پرده دوم: دالر و دست هاي پشت پرده 
گراني! 

موضوع ديگري كه اين روزها محل بحث است، رابطه بين 
قيمت خودرو و دالر اس��ت. در يكي، دو ماه گذشته كه نرخ 
ارز در بازار آرام گرفته و نه تنها از نوسانات افزايشي دور مانده 
كه كاهش هم داشته رصد قيمت ها در بازار خودرو كه تحت 
تاثير نرخ ارز باال و پايين مي ش��ود، نش��ان مي دهد اين بار 
قيمت ها دنباله رو نرخ ارز نبوده و مش��خص نيست اين بار 
بهانه خودروسازان براي افزايش قيمت ها چيست؛ چرا كه 
با اينكه دالر چند هزار توماني ارزان تر شده، اما هيچ تغييري 
در قيمت بازار خودرو به وجود نيامده است. ابراهيم مدديان، 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تبريز، مي گويد:پشت 
پرده كارهايي انجام مي شود كه هزينه آن را بايد مردم بدهند؛ 
به نوعي مي خواهند كه تشنگي هميشگي در بازار باشد. اما 
اميدواريم كه مذاكرات به نتيجه برسد. سعيد موتمني، رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران اما معتقد است؛ بازار 
خودرو چندان بي توجه به كاهش نرخ ارز نيز نبوده، اما به سبب 
اينكه طي ماه هاي گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان 
به بازار كم بوده، كاهش نرخ ارز، تغييرات و ريزش محسوسي 
در بازار خودرو ايجاد نكردبه گفته او، بر همين اساس، ديده 
شد كه نرخ ارز كاهش يافت، اما قيمت ها در سايت هاي فروش 
خودرو كه توسط دارندگان خودرو كنترل و هدايت مي شود، 
افزايشي هم بود. به گفته موتمني، با كاهش نرخ ارز، ميل به 
خريد در بازار كمتر خواهد شد و مشتري براي خريد مراجعه 

نمي كند؛ در اين بين اگر فروش��نده اي نياز فوري به فروش 
داشته باشد، حتي پايين تر هم عرضه مي كند، اما دارنده خودرو 
كه فروشنده فوري نيست، قيمت ها را بعضا باالتر هم مي برد؛ 
چراكه دالالن دوست ندارند، كاالي در اختيار خود را ارزان 
عرضه كنند. اما در اين ميان، برخي كارشناسان اعتقاد دارند 
كه انتظار اينكه قيمت خودرو با نرخ ارز پايين آيد، باور درستي 
نيست. به گفته آنها، عوامل مختلفي در جهت دهي به قيمت 
خودرو در بازار داخلي موثر هستند؛ يكي از اين عوامل نوسانات 
ارزي اس��ت كه در كوتاه مدت قيمت ه��ا را تغيير مي دهد. 
مشخص است كه درصدي از مواد اوليه ساخت و توليد خودرو 
در كش��ور منبع وارداتي دارند؛ بنابراين درصد وابستگي به 
مواد اوليه وارداتي به صورت مستقيم تعيين كننده ميزان 
تاثيرپذيري قيمت ها از تغييرات نرخ ارز است. به همين دليل 
آن دسته از توليد هاي خودروسازان كه بخش زيادي از آنها 
داخلي سازي شده، تاثيرپذيري چنداني از نرخ ارز نخواهند 
داشت. فربد زاوه، كارشناس خودرو با ذكر اين نكته كه باور 
اينكه همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پايين بيايد، بايد 
آنها هم ارزان شوند، باور درستي نيست، مي گويد: اين باور از 
حركت سريع تر نرخ ارز در دوره هاي تورمي ايجاد شده و حتي 
خود دولتمردان هم تصور مي كنند علت تورم در كشور نرخ ارز 
است؛ در حالي كه نرخ ارز مي تواند سبب تورم وارداتي شود و 
وقتي تورم در همه كاالها وجود دارد، يعني تورم پولي است.  
در اين ميان رسول سليماني كارشناس خودرو مي گويد كه 
۶۵ درصد قيمت خودرو از قيمت دالر تبعيت مي كند با شرايط 
تورمي هيچ چاره اي غير از افزايش قيمت نداريم زيرا مواد اوليه 
داخلي خودرو همچون ورق و فوالد و غيره با قيمت دالر به 
خودروساز فروخته مي شود. مواد اوليه وارداتي هم مستقيم 
با قيمت دالر به خودروسازي تحويل داده مي شود. به گفته 

او، ۴۵ درصد باقي مانده هم متأثر از تورم است؛ بنابراين اگر 
كماكان تورم داشته باشيم قيمت خودرو بايد افزايش يابد زيرا 
قيمت نهاده هاي توليد اين كاال افزايش مي يابد.  باهمه اينها، 
كارشناسان معتقدند باور اينكه همه بازارها به ارز وصل هستند 
و اگر ارز پايين بيايد، بايد آنها هم ارزان ش��وند، باور درستي 
نيست؛ اين باور از حركت سريع تر نرخ ارز در دوره هاي تورمي 
ايجاد شده و حتي خود دولتمردان هم تصور مي كنند علت 
تورم در كشور نرخ ارز است. اما تحليل خيلي ها اين است كه 
جلوي عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان گرفته شده 
و انتش��ار گزارش هايي از دپوي خودرو ها در پاركينگ هاي 

مختلف نيز اين موضوع را تاييد مي كند. 

   پرده سوم: شگرد دالالن 
براي جلوگيري از ريزش قيمت 

ح��ال از آنجايي كه بازار خودرو تحت تاثي��ر دو اتفاق مهم 
قرار دارد، از يك س��و ركود شديد بازار اين انتظار را در ميان 
خريداران و فعاالن ايجاد كرده كه بهاي خودرو دستخوش 
كاهش شود. از سوي ديگر مذاكرات وين با مخابره سيگنال 
مثبت، سبب ش��ده، احتمال ريزش قيمت ها مطرح شود. 
اين در حالي اس��ت كه معامله گران بازار به اس��تناد اضافه 
ش��دن ماليات جديد به خريداران خودرو از كارخانه هاي 
خودروس��ازي از يك سو و مش��خص نبودن امكان ورود يا 
عدم ورود خودرو هاي خارجي از سوي ديگر مي گويند آينده 
واردات خودرو چندان روشن نيست و احتماال ريزش قيمت ها 
كمتر از انتظارات ش��كل گرفته در جامعه باشد. برهمين 
اساس، در حالي معامله گران از توقف معامالت در بازار خودرو 
خبر مي دهند، كه برخي فعاالن اين بازار در فضاي مجازي 
شگردي تازه را براي پيشگيري از ريزش قيمت در دستور 
كار قرار داده اند. به عبارتي ديگر، زماني كه دارندگان خودرو 
مي بينند كه عرضه خودرو به بازار كم شده و براي جلوگيري از 
ريزش بيشتر قيمت ها، قيمت خودروهاي تحت اختيار خود 
را باالتر اعالم مي كنند و در توجيه كارشان مي گويند كه جاي 
تخفيف هم گذاشته ايم.  بااين حال، گزارش ها اما از نوسانات 
عجيب قيمت خودرو در بازار حكايت دارد؛ به گونه اي كه 
يك روزه قيمت كوييك دنده اي ۲۲ ميليون تومان و قيمت 
ساينا دنده اي ۱۸ ميليون تومان گران شد. در عين حال 
پرايد ۱۳۱ با يك ميليون تومان افزايش قيمت به بهاي 
۱۷۴ ميليون تومان رس��يد و بهاي پرايد ۱۱۱ هم ظرف 
يك روز دوباره سه ميليون تومان افزايش قيمت را به ثبت 
رساند و ۱۹۲ ميليون تومان معامله مي شود. رشد قيمت ها 
در بازار خودرو در حالي است كه چند روزي است با جدي تر 
شدن اخبار توافق و اعالم طرفين مبني بر دستيابي به يك 

توافق برد برد، دالر آزاد در مسير نزولي قرار گرفته است.

   پرده سوم: طرح نامعلوم آزاد سازي 
واردات خودرو 

در پرده آخر به موضوع آزادسازي واردات خودرو بر مي گردد. 
پس از خروج امريكا از برجام و بسته شدن مسير واردات خودرو 
قيمت خودرو افزايش يافت و معامله خودروهاي خارجي با 
قيمت نجومي در بازار صورت مي گيرد. اگرچه واردات خودرو 
ممنوع اس��ت، اما از طريق كانال هاي غير رسمي خودروي 
خارج��ي با چندين برابر قيمت وارد مي ش��ود؛ به طوري كه 
قيمت آن براي مصرف كننده چند برابر قيمت واقعي است. 
هر چند برخي نمايندگان مجلس مكرر اس��تناد به قطعي 
بودن واردات خودرو مي كنند، اما تكليف طرح واردات خودرو 
روشن نيست. به طوري كه اين طرح براي سومين بار است كه 
در كميسيون تلفيق تصويب مي شود، اما يا از شوراي نگهبان 
برگشت مي خورد يا از مجمع تشخيص مصلحت نظام و حاال 
دوباره اين طرح براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارسال شده و مشخص نيست دقيقا چه سرنوشتي در 
انتظار اين طرح است. از اين رو بسياري احتمال آزادي واردات 
خودرو را بسيار كم مي دانند. در همين حال، اردشير مطهري 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با اشاره به تصويب واردات 
خودرو در كميسيون مجلس گفت: براساس اين مصوبه، با 
واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروي سواري نيز موافقت شده 
و طرح ساماندهي صنعت خودرو نيز جهت بررسي بيشتر به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. به گفته او، دولت 
راهي جز تصويب اين طرح نخواهد داشت، ضمن اينكه يكي 
از راه هاي جبران وضعيت كس��ري بودجه دولت، عوارض و 
حقوق گمركي اخذ شده از واردات خودروي خارجي است. او 
تصويب طرح آزادسازي مشروط واردات خودروي خارجي را 
اقدامي در جهت برون رفت از اين وضعيت قلمداد كرد و گفت: 
مجلس طرح آزادسازي مشروط واردات خودروي خارجي را 
به تصويب رساند كه بازار خودروهاي داخلي و خارجي بدان 
واكنش مثبت نشان داد و قيمت ها ريزش نسبتا خوبي را تجربه 
كردند. در بازار خودروهاي داخلي قيمت ها بين ۲ تا ۷ ميليون 
و در بازار خودروهاي خارجي قيمت ها گاهي تا ۱۰۰ ميليون 
تومان كاهش يافت، اما با مخالفت شوراي نگهبان با اين طرح 
اين روند كاهش��ي ادامه نيافت. مطهري از كاهش ۲۰ تا ۳۰ 
درصدي قيمت خودرو در صورت آزادس��ازي خودرو سخن 
گفت و افزود: به طور قطع تاثير آزادس��ازي واردات خودرو بر 
بازار تنها بر خودروهاي خارجي نخواهد بود. چنانچه در سال 
۹۷ با اجراي ممنوعي��ت واردات خودرو قيمت خودروهاي 
داخلي همپاي خودروهاي خارجي تغيير كرد در ش��رايط 
كنوني هم اين مس��اله صادق است. با همه اينها، در برخورد 
با وضعيت نگران كننده اي كه در خصوص واردات خودرو در 
صنعت خودروسازي به وجود آمده دو سناريو مي توان در پيش 
گرفت؛ سناريوي اول اينكه صنعت مذكور داراي مزيت نسبي 
است كه در اين حالت نبايد نگران واردات خودرو و تاثير آن بر 
اشتغال بود. سناريوي دوم اين است كه صنعت مذكور داراي 
مزيت نسبي در كشور نيست و در اين حالت قطعا اين نگراني 
وجود دارد، زيرا صنعتي كه در يك كشور مزيت نسبي ندارد 

قطعا بايد كوچك و در نهايت از اقتصاد محو شود.
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خبرروز

۳۶۹۰۸ ابتال و ۵۷ فوتي جديد كرونا 
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۳۶۹۰۸ نفر ديگر در كش��ور به كرونا مبتال شدند و ۵۷ تن جان باختند. بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۳۶ هزار و ۹۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه دو هزار و ۲۶۲ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۵۲۰ هزار و ۷۰۷ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۲ هزار و ۶۸۱ 
نفر رسيد. دو هزار و ۸۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
تاكنون ۴۵ ميليون و ۲۰۲ هزار و ۵۹۲ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۷۷ شهرستان در 
وضعيت قرمز، ۱۷۹ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۸۱ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۱ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

انتظار مي رفت ميزان ابتالها با اين سرعت در دو هفته رخ 
دهد اما هم��ان ميزان در چهار روز رخ داده بود و س��رعت 
پيشرفت اوميكرون بيش��تر از ميزاني بود كه پيش بيني 
مي شد البته سرعت افزايش تعداد بيماران بدحال اينگونه 
نبوده و سريعتر از پيش بيني هاي اوليه پيش نرفته است. 
عضو كميته علمي كشوري كرونا با بيان اين مطلب گفت: 
همانطور كه مي دانيد بس��ياري از افراد جامعه درگير اين 
بيماري شده و سرعت شيوع آن باالست. از طرفي مراجعات 
به بيمارستانهاي كودكان نسبت به قبل بسيار افزايش يافته 
است اما از آنجا كه واكسيناسيون ما نسبت به ديگر كشورها 
به زمان شيوع اوميكرون نزديك تر است، هنوز مانند موج 
قبلي با افزايش قابل توجه در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
مواجه نشده ايم. دو نگراني وجود دارد، نگراني اول بيشتر در 
زمينه كودكان نوجوانان است زيرا بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه كودكان در كشور بس��يار محدود است و در برخي از 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نسبت به وضعيت شيوع 
كرونا در ميان ك��ودكان اعالم بحران كرده اند.  حميدرضا 
ابطحي افزود: از س��وي ديگر هنوز درصد قابل توجهي از 
كودكان واكسينه نشده اند كه همانطور كه مي دانيد كميته 
علمي پيشنهاد كرده اس��ت كودكان ۵ تا ۱۲ سال سريعا 
واكسينه شوند. احتمال بحراني شدن وضعيت وجود دارد 
و درصورتي كه ميزان ابتال و بستري در مدت زمان سريعي 
اتفاق بيفتد ممكن اس��ت مراكز درماني امكان پذيرش و 
مديريت آن را نداشته باشند اما درصورتي كه به تدريج رخ 
دهد مراكز درماني مي توانند خ��ود را با آن تطبيق دهند. 
ابطحي درپاسخ به اين سوال كه وضعيت تكثير اميكرون 
در كشور چگونه اس��ت، گفت: آنگونه كه اعضاي كميته 
اپيدميولوژي و پژوهش كرونا اعالم كردند، انتظار مي رفت 
ميزان ابتالها با اين س��رعت در دو هفته رخ دهد اما همان 

ميزان در چهار روز رخ داده بود و سرعت پيشرفت اوميكرون 
بيشتر از ميزاني بود كه پيش بيني مي شد اما سرعت افزايش 
تعداد بيم��اران بدحال اينگونه نبوده و س��ريعتر از پيش 
بيني هاي اوليه پيش نرفته است.  عضو كميته علمي كشوري 
كرونا با اشاره به موج اوميكرون در ديگر كشورها گفت: ميزان 
مرگ و مير در كشور امريكا ديروز حتي بيشتر از پيك دلتا بود 
كه نگران كننده است و نشان مي دهد شرايط جدي است اما 
بايد توجه داشت كه در امريكا افراد سالمند و افراد داراي نقص 
ايمني جمعيت بيشتري را نسبت به ايران تشكيل مي دهند.  
او در ادامه با اشاره به تجمعات افراد در اماكن عمومي گفت: 
اگر تجمعات باعث ايجاد سيل مراجعات بيماران به سمت 
مراكز درماني ش��ود، تعداد مرگ و مير ب��اال خواهد رفت. 
همانطور كه گفته شد به غير از اينكه افراد تا چه اندازه بيمار 
مي شوند سرعت مراجعات نيز بس��يار مهم است و باعث 
مي شود هم در ميزان تشخيص ها احتمال خطا افزايش يابد 
و هم حجم زيادي از آزمايش ها و تصويربرداري ها درخواست 
شود. همزماني بازگشايي مدارس، دهه فجر و مراسم اعتكاف 
بسيار نگران كننده است. كنترل و رعايت دقيق پروتكل ها در 
مراسم هايي مانند جشنواره هاي فيلم و تئاتر بسيار مشكل و 
شايد نشدني است بنابراين عدم وجود محدوديت درارتباط 
با اين تجمعات مي تواند مشكل ساز شود. او درپاسخ به اين 

سوال كه چرا باوجود بيماري زايي بيشتر اوميكرون، قرنطينه 
پيشنهاد شده براي آن پنج روز است، گفت: چه در ارتباط با 
اوميكرون و چه دلتا، توصيه شده است كه تا روز پنجم بعد از 
شيوع عاليم و نه بعد از انجام و دريافت نتيجه تست پي سي 
آر، به شرطي كه ۴۸ ساعت از خاموش شدن عاليم بگذرد 
و فرد ديگر با ادامه عاليم مانند سرفه و تنگي نفس مواجه 
نشود، مي تواند از قرنطينه خارج شود و انتقال ويروس بسيار 
كم خواهد بود. از طرفي از روز دهم به بعد ميزان انتقال كرونا 
به درصد تقريبا ناچيزي خواهد رسيد، مگر افرادي كه عاليم 
ريوي آنها ادامه پيدا كند.  ابطحي گفت: از آنجا كه اوميكرون 
مجاري تنفسي فوقاني را درگير كرده و به همين دليل قدرت 
انتقال آن بسيار باالست، معموال بين روز پنجم تا دهم به اين 
دليل كه افراد درگيري راه هاي هوايي تحتاني ندارند ديگر 
از نظر انتقال ويروس به ديگران خطري نخواهند داشت. به 
اين شرط بايد تاكيد دوباره شود كه عاليم ادامه نداشته يا 
فرد بستري نشود. از طرفي سازمان جهاني بهداشت اعالم 
كرده است به دليل باال بودن ميزان تكثير اوميكرون، تعطيل 
كردن همه ساختارهاي اجتماعي و قرنطينه هاي طوالني، 
آسيب هاي بسيار زيادي به جوامع وارد خواهد كرد و بعد از 
پنج روز افراد با دو ماسك مي توانند در فاصله گذاري هاي 
اجتماعي حضور پيدا كنند.  او در ادامه با اشاره به تقاضاي 
باالي افراد مبتال براي آزمايش هاي سي تي اسكن گفت: 
درحال حاضر بس��ياري از افراد به مطب ها مراجعه كرده و 
در روز سوم يا چهارم بيماري شان كه عاليم بسيار خفيف 
دارند، درخواست سي تي اسكن مي كنند. سي تي اسكن 
جايگاه بسيار كمتري در پيك اوميكرون نسبت به دلتا دارد. 
زيرا درگيري راه هاي هوايي تحتاني و ريه در اين سويه بسيار 
كمتر است و صرفا در مواردي رخ خواهد داد كه بخواهيم 

بستري بيمارستاني انجام دهيم. 

سرعت انتشار اميكرون در كشور فراتر از پيش بيني ها است
رويخطخبر

پيش بيني احتمال افزايش آتش سوزي جنگل ها در سال آينده
مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور ضمن اش��اره به 
ميزان باالي بارش برف و باران در زمس��تان سال جاري 
گفت: در تابس��تان آينده آتش س��وزي بيشتري براي 
عرصه هاي طبيعي پيش بيني مي ش��ود كه با مديريت 
مي توان از وقوع آنها پيشگيري كرد. امير مسعود جاللي 
درباره پيش بيني آتش سوزي جنگل ها براي سال آينده 
اظهاركرد: پيش بيني حريق و پيش آگاهي براي احتراق 
و آتش سوزي به طور مستمرانجام مي ش��ود. در حوزه 
زاگرس به دليل بارندگي هاي امسال كه غالبا به صورت 
برف بوده است در تابستان فصل آينده مشكالت بيشتري 
را خواهيم داشت. طبيعتا وقتي پوشش گياهي افزايش 
مي يابد، ميزان آتش سوزي هم زياد مي شود چرا كه يك 
ضلع آتش سوزي مواد سوختني است كه در عرصه منابع 

طبيعي، پوشش گياهي مواد سوختني محسوب مي شود. 
او ادامه داد: وقتي ميزان بارندگي ها زياد باش��د پوشش 
علوفه اي در فصل بهار افزايش زيادي خواهد يافت و وقتي 
كه علوفه ها خشك مي شوند تبديل به يك ماده سوختني 
بسيار خطرناك در طبيعت مي شوند. براي پيشگيري 
از اين مس��اله اقدامات فني همچون چراي زودهنگام و 
مديريت علوفه ها براي كاهش پوشش گياهي و اقدامات 
بهداشتي در عرصه جنگلي انجام دهيم. جاللي درباره 
اقدامات فني جهت مديريت و كشف به موقع براي اطفاي 
حريق گف��ت: از ديگر اقدامات در اين زمينه جمع آوري 
درختان خشكيده افتاده اي كه مي توانند شعله ور شوند، 
آموزش نيروها و ترويج و هشدار به مردم و آموزش درباره 
عرصه هاي بحراني كه شناسايي شده هستند و مديريت 
اشخاصي كه به هرعنواني وجود دارند و مي توانند حريق 

ايج��اد كنند، ايجاد آت��ش ُبرها و اس��تقرار تجهيزات و 
هماهنگي ادارات مختلفي كه نقش پيشگيري و كشف 
حريق دارند به منظور مديريت و كش��ف به موقع براي 
اطفاي حريق اس��ت و با توجه به بارش برف، سال آينده 
آتش سوزي شديدي خواهيم داشت ولي طبق سوابق 

سال هاي گذشته تالش ما در مسير پيشگيري است.

ادامهازصفحهاول

مذاكرات مزدي  1401 اولين آزمون دولت
تا زمانيكه اين اتفاق نيفتد، محاسبات سبد معيشت، 
فقط سروصدا كردن روي يك عدد است، عددي كه 
كمتر مبتني بر واقعيت است؛ در اين شرايط، سبد 
معيشت رسمي شوراي عالي كار، چندان نمي تواند 
رضايت كارگران را جلب كن��د. در اين ميان، آنچه 
براي ما مهم است و اين دولت بايد به آن توجه كند 
و در فرمايشات مقام معظم رهبري نيز بارها آمده، 
توجه واقعي و جدي به معيش��ت كارگران اس��ت. 
مذاكرات مزدي ۱۴۰۱، اولين امتحان دولت رييسي 
در زمينه معيشت است كه انتظار داريم سربلند از 

اين آزمون بيرون بيايند.
 اما سوال اينجاست كه چرا نمايندگان مجلس هيچ 
توجهي به اجرايي نش��دن قانون كار ندارند؛ چرا از 
دولت نمي خواهند كه بند دوم ماده ۴۱ قانون كار را 
اجرا كند؛ حاال به يك باره آمده اند و مي گويند مزد 
سال آينده بايد ۳۵ درصد زياد شود! به هر حال اگر 
نمايندگان نگران معيشت كارگران يا فرزندآوري و 
رشد جمعيت هستند، اول بايد قدرت خريد بيش از 

نيمي از جمعيت كشور را افزايش دهند؛ بايد فشار 
بياورند كه در ش��وراي عالي كار، تنها مرجع تعيين 
مزد و مستمري، قانون اجرا شود تا جوانان بتوانند 
آرامش داش��ته باشند و به سمت تشكيل خانواده و 
فرزندآوري برون��د؛  اي كاش نمايندگان مجلس به 
جاي دادن عدد و رقم براي دس��تمزد، فكري براي 
»مس��كن كارگري« مي كردند؛ همين نمايندگان 
چرا حاض��ر نيس��تند ارز ترجيحي را ب��ه همان ۵ 
قلم كاالي اساس��ي اختصاص دهن��د؛ چرا به روي 
خودشان نمي آورند كه اختصاص ارز ترجيحي به ۵ 
قلم كاالي اساسي، با ارز دولتي اسحاق جهانگيري 
ك��ه به ه��زاران كاال اختص��اص مي ياف��ت و رانت 
گسترده اي داشت، فرق دارد و علي القاعده »ايجاد 
رانت« نمي كند فقط ب��ه تامين كاالهاي ضرروري 
خانوارهاي فرودست كشور كمك مي كند و بنابراين 

بايد اختصاص يابد. 
نمايندگان مجلس مي توانند و ابزارهاي بس��ياري 
در دس��ت دارند كه به زندگي و معيش��ت كارگران 

شاغل و بازنشسته كمك اساسي و جدي بكنند اما 
متاسفانه فقط سالي يك بار سر مذاكرات مزدي، ياد 
معيشت كارگران مي افتند و اظهاراتي مي كنند كه 
بدتر كار را خراب مي كند. ميليون ها خانوار كش��ور 
امروز منتظر نتيجه مذاكرات مزدي ۱۴۰۱ هستند؛ 
نتيجه اين مذاكرات مي تواند ميليون ها خانواده را از 
فقر و بي حقوقي نجات دهد و در عين حال، مي تواند 
خانوارهاي بيش��تري را به زير خط فقر سوق دهد؛ 
بستگي به اين دارد كه دولت كدام طرف بايستند و 
چقدر حاضر به همراهي با نمايندگان كارگري باشد؛ 
نمايندگان مجلس ش��ورا نيز اگر واقعًا مي خواهند 
كمك كنند، از دولت بخواهند كه س��مت كارگران 
بايستد؛ هيچ راه ديگري براي كمك كردن نيست؛ 
الزم نيس��ت عدد و رق��م بدهند و درص��د تعيين 
كنند، قانون خودش تمام الزامات تعيين دستمزد 
را مشخص كرده، مهم عمل به قانون است كه بايد 
اتفاق بيفتد، سال هاست كه اتفاق نيفتاده و خيلي 

ساده فراموش شده!

  آگهی مناقصه عمومی -  دو مرحله ای
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وزيران( به مبلغ ۵۰۰ ،۷۴۰ ، ۶۲۶ ، ۳ ريال مي باشد  و به پيشنهادهای فاقدسپرده،سپرده های مخدوش،سپرده های کمترازميزان مقرر،چک شخصی ونظاير آن، ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 
10-مدتاعتبارپیشنهادها: پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت ۹۰ روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر باشند و اين مدت براي ۹۰ روز ديگر 

قابل تمديد مي باشد.
11-نشانیاينشرکتجهتارسالپاکتهای»الف«و»ب«و»ج«:شيراز - خيابان زند - نبش خيابان فلسطين - شرکت برق منطقه ای فارس- دبيرخانه مرکزی ) 
تذکر مهم ؛ ارسال يک نسخه از پاكت هاي » الف« ) اصل ضمانتنامه( و » ب« ) به صورت CD(  و» ج« )اصل برگ پيشنهاد قيمت به صورت فيزيکی و جدول مقادير و قيمت 

ها به صورت CD ( به صورت فيزيکی و الك و مهر شده الزامی است(.
12-محلبرگزاريمناقصه:شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

 13-  ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته باشد مي توانند به 
صورت كتبي با شماره فكس ۳۲۳۵۹۰۴۷- ۰۷۱ دبيرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمايند. 

14- به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: تلفن مرکز راهبری و پشتيبانی ۱۴۵۶ می باشد.
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شركتبرقمنطقهايفارس

  شماره مرجع 14۰۰-11۶

بي توجهي به قانون حمايت از حقوق معلوالن از سوي مسووالن

جاي خالي اعتبار براي اجراي قانون
گليماندگار|

 اس��فند ماه س��ال ۱۳۹۶ بود كه قانون 
حمايت از معل��والن باالخره به تصويب 
رس��يد و از آن سال تاكنون اين قانون به شكلي كامل 
ناقص و ناكارآمد اجرايي شده است. از بند مناسب سازي 
ش��هري گرفته تا اينكه س��ازمان ها و نهاده��ا اعم از 
خصوصي و دولتي موظف به استخدام اين افراد شدند. 
در تمام اين س��ال ها معلوالن بارها و بارها از نداشتن 
امكانات مناس��ب رفاهي، نداشتن ش��غل، نداشتن 
امكانات ش��هري ب��راي رفت و آمد آس��ان و ... گاليه 
مي كنند و در اين بين هر از گاهي مسوولي دستوري 
مي دهد و بعد هم خيلي زود به فراموش��ي س��پرده 
مي شود. اين در حالي است كه آخرين مساله در مورد 
معلوالن و نااميد شدن آنها براي اجراي كامل و دقيق 
قانون حمايت از حقوق مسووالن بودجه ۱۴۰۱ بود كه 
آب پاكي را روي دست خيلي از وزارتخانه ها، سازمان و 
نهادها ريخت. بودجه اي كه جاي اما و اگرهاي بسياري 

را براي مردم و البته مسووالن به جا گذاشته است. 

     بودجه بهزيستي براي اجراي قانون 
كافي نيست

يكي از افرادي كه نسبت به ميزان بودجه در نظر گرفته 
شده براي بهزيستي و البته هزينه اي كه اجرايي شدن 
قانون حماي��ت از حقوق معلوالن براي اين س��ازمان 
دارد، اعتراض كرد، نماينده ملي تشكل هاي مردم نهاد 

معلوالن جسمي و حركتي كشور بود. 
علي هم��ت محمودنژاد در اي��ن باره ب��ه »تعادل« 
مي گويد: وقتي مي گوييم بودجه بهزيس��تي كفاف 
اجرايي شدن اين قانون را نمي دهد، نمي خواهيم ساز 
مخالف بزنيم، در واقع مي خواهيم بگوييم كه بايد واقع 
بينانه به مسائل عمل كرد. همين حاال قيمت وسايل 
توانبخش��ي افراد داراي معلوليت به گونه اي افزايش 
پيدا كرده بسياري از خانواده ها امكان تامين اين وسايل 
را ندارند و البته با در نظر گرفتن بودجه بهزيستي اين 
سازمان هم نمي تواند كمك موثري در اين رابطه به 
افراد معلول داشته باشد. به روايت ساده تر سال آينده 

مي تواند سال بسيار سختي براي معلوالن باشد.
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: ما نمي توانيم 

به معلوالني كه نيازمند وسايل توانبخشي هستند و 
نبود اين وسايل زندگي آنها را مختل مي كند، بگوييم 
صبر كنند تا بودجه تامين شود. نكته مهم ديگري كه 
بايد به آن اشاره كرد عدم توجه وزارت بهداشت و درمان 
به شوراي راهبردي توانبخشي كشور است كه در اين 
وزارت خانه تاسيس شده اس��ت، هنوز فعاالن حوزه 
معلوالن به دنبال اين هس��تند كه وزارت بهداشت و 
درمان يك آمار ساده از تعداد تخت هاي ترميم زخم 

بستر براي معلوالن آسيب نخاعي ارايه كند.

     عدم دستري معلوالن به مطب پزشكان
محمودنژاد اظهار مي دارد: مثال ما انتظار داريم كه 
شهر و سازمان ها و نهادها براي رفت و آمد معلوالن 
مناسب سازي ش��ود، اما مطب بسياري از پزشكان 
ك��ه محل رفت و آمد افراد معلول اس��ت براي اين 
افراد مناسب سازي نشده است. اين مساله ديگر در 
مورد امكانات رفاهي نيس��ت. دسترسي داشتن به 
امكانات درماني حق تمام افراد جامعه است و بايد 
شرايط براي استفاده افراد معلول هم فراهم شود، 
اما نه وزارت بهداشت و درمان به اين موضوع توجه 
مي كند و نه حتي پزش��كاني كه مطب ش��ان براي 
اس��تفاده اين افراد مناسب س��ازي نشده است. به 
عنوان مثال وزارت بهداشت در دوران كرونا، باتوجه 
به ريس��ك باالي ابتالي معلوالن به دليل تماس با 
س��طوح، هيچگونه بس��ته حمايتي براي معلوالن 
چه در مراكز و چه در منازل تخصيص نداده است.

     نداشتن بيمه مكمل درماني
نماينده ملي تشكل هاي مردم نهاد معلوالن جسمي 
و حركتي كشور همچنين به وضعيت بيمه معلوالن 
اش��اره كرده و مي افزايد: از آنجايي كه دولت هزينه 
مربوط به بيمه سالمت معلوالن را كه رقمي نزديك 
به ۱۰۰ ميليارد تومان است پرداخت نكرده بسياري 
از معل��والن در اي��ران بيمه مكمل درمان��ي ندارند. 
اوهمچنين با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق 
معلوالن از جمله دريافت مستمري معادل حقوق و 
دستمزد مي گويد: با اين بودجه بهزيستي، نمي توان 

قانون حمايت از حقوق معلوالن را اجرا كرد.

     نگاهي به مفاد قانون حمايت 
از حقوق معلوالن

در ماده ۳۱ قانون حمايت از حقوق معلوالن در راستاي 
تحقق مفاد اين قانون و ب��ا هدف نهايي اعمال نظارت 
عاليه بر حس��ن اجراي كليه قواني��ن معطوف به افراد 
داراي معلوليت يا اثرگذار بر زندگي آنها، به تش��كيل 
كميته هماهنگ��ي و نظارت بر اجراي اي��ن قانون در 
زيرمجموعه ش��وراي عالي رفاه و تأمي��ن اجتماعي، 
با رياس��ت مع��اون اول رييس جمه��وري و به دبيري 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اش��اره و مقرر ش��ده 
كه دبيرخانه اين كميته در س��ازمان بهزيستي ايجاد 
ش��ود. هرچند اين كميته در راس��تاي اجراي قانون 
حمايت از حقوق معلوالن تشكيل شد و طبق ماده ۳۲، 
دستگاه هاي مش��مول موظف شدند هر ساله گزارش 
اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجراي قانون به 
كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون ارسال 
كنند، اما اظهارات مس��ووالن مربوطه حكايت از اين 
دارد كه طي اين سال ها، گزارش دقيق و موثقي از سوي 
دستگاه ها دريافت نشده اس��ت. در اين راستا منصور 
 اهلل وردي، مسوول دبيرخانه كميته هماهنگي و نظارت 
بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن با اش��اره به 
تاريخچه تصويب اين قانون به ايس��نا مي گويد: قانون 
حمايت از حقوق معلوالن در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و در ارديبهشت 
سال ۱۳۹۷ به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد اما به دليل 
اينكه قانون، بعد از قانون بودجه ابالغ ش��ده بود، عمال 
اعتباري براي اجراي موادي كه نيازمند اعتبار بود، ابالغ 
و در نظر گرفته نشد. در عين حال بسياري از مواد قانون 
نياز به اعتبارات مالي ندارند، اما قابليت اجرايي دارند. او 
ادامه مي دهد: براساس ماده ۳۲ قانون حمايت از حقوق 
معلوالن دستگاه هاي مشمول، موظف هستند ساالنه 
گزارش اقدامات خود را به كميته هماهنگي و نظارت 
بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن ارايه دهند. 
از سالي كه قانون به تصويب رسيد شروع به جمع آوري 
گزارشات كرديم و تا امروز سه جلسه در كميته تشكيل 
شده كه دستگاه ها بايد گزارش عملكرد خود را به كميته 
ارايه مي دادند، اما متاس��فانه طي اين سال ها، گزارش 

دقيق و موثقي از سوي دستگاه ها دريافت نشده بود.

     نبود جايگاه قانوني و ساختاري 
اهلل وردي ب��ا بيان اينكه يك س��ال از فعاليت رس��مي 
دبيرخانه كميته هماهنگي و نظ��ارت بر اجراي قانون 
حمايت از حقوق معلوالن مي گذرد، مي افزايد: دبيرخانه 
چارت سازماني ندارد و يكي از مشكالت قانون اين است 
كه دبيرخانه اي كه به كميته اتصال دارد، متاسفانه جايگاه 
قانوني و ساختاري ندارد. هرچند مكاتبات متعددي با 
س��ازمان اداري استخدامي ش��ده، اما هنوز دبيرخانه 
مجوز قانوني فعاليت به صورت يك دبيرخانه رس��مي 
كشوري را ندارد. مسوول دبيرخانه كميته هماهنگي و 
نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن ادامه 
مي دهد: دبيرخانه از اس��فندماه سال ۱۳۹۹ مشغول 
به جمع آوري اطالعات شده و براي دريافت گزارشات 
عملكرد دستگاه ها در س��ال ۹۹، با دستگاه ها مكاتبه 
كرده و فرصت ۲ ماه هاي داده تا گزارشات خود را ارسال 
كنند؛ متاسفانه باوجود پيگيري هاي دبيرخانه، تعدادي 
از دس��تگاه هاي دولت دوازدهم پاس��خي به دبيرخانه 
نداده ان��د. او مي افزايد: در دول��ت جديد هم دو مكاتبه 
انجام داديم. در مجموع چهار مكاتبه براي اخذ گزارش 
عملكرد دستگاه ها از سال گذشته انجام شده كه با اين 
وجود هنوز پاسخ چند دستگاه شامل وزارت امور خارجه، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مس��لح، وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي، بانك مركزي، سازمان صدا 
و سيما، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها و سازمان وظيفه عمومي به دست دبيرخانه 
نرسيده است؛ به عبارتي دستگاه هاي مذكور گزارش 

عملكرد خود را به دبيرخانه اعالم نكرده اند.

     عدم توجه دستگاه ها به اجراي قانون
اهلل وردي با اشاره به جلسه  كميته اي كه با حضور معاون 
اول رييس جمهوري براي بررسي عملكرد دستگاه ها 
برگزار شده بود، خاطرنشان مي كند: در جلسه اي كه 
با حضور معاون اول برگزار شد، ايشان قصد داشتند 
جلس��ه را كنس��ل كنند، زيرا تعدادي از وزيران در 
جلسه شركت نكرده بودند و يكي ديگر از مشكالت 
ما اين است كه دس��تگاه ها اهتمام جدي نسبت به 
پيگيري و اجراي قانون ندارند. در همين راستا معاون 
اول رييس جمهوري براي بررس��ي مجدد عملكرد 
دستگاه ها، دس��تور به تشكيل يك كارگروه دادند تا 
بعد از آن، جلسه كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي 

قانون حمايت از حقوق معلوالن مجددا برگزار شود.

    حرف آخر
اصال جاي تعجب ندارد كه چرا قوانين مربوط به حقوق 
معلوالن براي اجرايي شدن با اين همه موانع ريز و درشت 

مواجه مي شود. وقتي جلسات كارگروه كميته هماهنگي 
و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن تا اين 
حد مورد بي مهري مس��ووالن دستگاه هاي دولتي قرار 
مي گيرد و نمايندگان اين دستگاه ها در جلسه حضور پيدا 
نمي كنند، هيچ گونه گزارشي از عملكرد خود در رابطه به 
وظيفه اي كه براي اجراي اين قانون به آنها سپرده شده، 
ارايه نمي دهند، نمي توان انتظار داشت كه قانون تصويب 
شده در سال هاي گذشته با اين روش ها ضمانت اجرايي 
الزم را داشته باشد. بنا بر اخبار منتشر شده در جلسه  روز 
چهارشنبه گذشته ۳۱ دستگاه مخاطب قانون بودند كه از 
آنها دعوت شد، اما تعدادي از دستگاه ها علي رغم مكاتبات 
و دعوت نامه كتبي غيبت داشتند، از آن جمله نماينده 
وزارت جهاد كش��اورزي، نماين��ده وزارت امور خارجه، 
نماينده وزارت دادگستري، نماينده وزارت نفت، نماينده 
بنياد شهيد، نماينده بانك مركزي و نماينده سازمان صدا 
و سيما مي توان اشاره كرد. حال بايد ديد كه قانون براي 
چنين بي توجهي هايي چه ماده و تبص��ره اي را در نظر 
گرفته است. به هر حال بي توجهي به حقوق معلوالن 
كه درصد قابل توجهي از جامعه را تشكيل مي دهند 
مي تواند آس��يب هاي جبران ناپذيري را به اين قشر 
آسيب ديده وارد كند. مساله تنها تصويب قانون نيست، 
مساله اجرايي شدن آن است كه متاسفانه در خيلي 
از زمينه ها قوانين ما در كشور ضمانت اجرايي ندارند.

گزارش

وزارتنیرو
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