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بودجه  انقباضي دولت و رياضتي مر دم 

رييسجمهوردرهنگامتقديماليحهبودجهبهمجلستاكيدكرد

خط قرمز، استقراض از  بانك مركزي 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بودجه 1401 دولت، در شرايطي كه هنوز تحريم ها لغو 
نشده و كشور با مشكالت كمبود درآمد ريالي و ارزي، تورم 
باال، نوس��ان دالر و نرخ ارز 30 هزار توماني در بازار مواجه 
است به مجلس تقديم ش��ده و از حيث كسري درآمدها 
نسبت به رشد هزينه ها با چالش هاي گسترده اي روبرو 
است. مردم از يكسو با افزايش قيمت ها و كاهش قدرت 
خريد و پايين ماندن حقوق و دستمزد و كوچك تر شدن 
طبقه متوسط و فقيرتر شدن بسياري از خانوارها و كسب 
وكارها مواجه هستند و از سوي ديگر از دولت انتظار دارند 
كه تورم را مهار كرده و قيمت ها را كاهش دهد و چاره اي 
براي رشد حقوق و دستمزدها ارايه كند.  از سوي ديگر، 
بسياري از مشكالت كش��ور از جمله برق و آب، آلودگي 
هوا، كمبود گاز، طرح هاي عمراني و... نيازمند رسيدگي 
و صرف بودجه و سرمايه گذاري هاي مختلف است و رفع 
آنها به بودجه و منابع نيازمند است.  اما نگاهي به كليات 
بودجه نشان مي دهد كه با توجه به تورم باالي 40 درصدي 
امسال، رشد قيمت ارز و ساير هزينه ها، رقم بودجه تنها با 
رشد 7 درصدي مواجه بوده و اين رقم حتي قادر به پوشش 
ميزان تورم موجود نخواهد بود و لذا نمي توان انتظار بودجه 
انبساطي براي رفع مشكالت و افزايش حقوق ها را داشت.  
بررسي ارقام بودجه سال آينده نشان مي دهد كه نه تنها 
درآمدهاي غير واقعي پيش بيني شده و دولت نمي تواند 
به اين اندازه درآمد نفت، فروش اوراق و ساير درآمدهاي 
عمومي را داشته باش��د، بلكه در مخارج و هزينه ها نيز با 
توجه به مشكالت كشور، حوادث غيرمترقبه و نياز شديد 
به بودجه براي آب، برق، گاز و... دچاركم اظهاري در مخارج 
و پيش بيني هزينه هاي بودجه است.  بر اين اساس، اين 
بودجه در مقايس��ه با بودجه سال هاي گذشته انقباضي 
است تا آنجا كه در بخش منابع بودجه عمومي دولت، تنها 7 
درصد رشد در مقايسه با قانون بودجه سال 1400 مشاهده 
مي شود.كل منابع بودجه عمومي دولت )به جز درآمدهاي 
اختصاصي و نيز شركت هاي دولتي( 1370 هزار ميليارد 
تومان اس��ت اين در حالي اس��ت كه اين عدد در قانون 
بودجه سال 1270 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. 
همچنين )منابع عمومي بودجه به اضافه منابع اختصاصي 
دولت( 1500 هزار ميليارد تومان اس��ت كه نس��بت به 
بودجه 1370 هزار ميليارد تومان سال 1400 حدود ۹.2 
درصد رشد نشان مي دهد.اين رشدهاي بسيار پايين در 
ارقام بودجه در شرايطي است كه دولت عزم جدي براي 
كنترل تورم 44 درص��دي دارد و از همين رو بودجه در 

انقباضي ترين حالت ممكن به مجلس ارايه شده است.

  اوراق مالي و مشاركت 
در اي��ن اليحه كل اوراق منتش��ره از س��وي دولت در 
س��ال آينده ۸۶ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. 
همچني��ن به ش��ركت هاي دولت��ي اين اج��ازه داده 
خواهد ش��د تا س��قف ۸0 هزار ميليارد توم��ان اوراق 
مش��اركت منتش��ر كنند. عالوه بر آن دولت مي تواند 
براي بازپرداخت اوراق سررسيد شده در سال 1401 تا 
100 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي منتشر كند. 
همچنين دولت اين امكان را دارد تا سقف 2۶ ميليارد 

يورو سرمايه گذاري خارجي )فاينانس( جذب كند.

  سهم 24 درصدي درآمد نفت 
كل سهم دولت از صادرات نفت 3۸0 هزار ميليارد تومان 
معادل 24 درصد از كل بودجه كشور است.در اين اليحه 
ميزان ماليات از درآمدهاي دولت به 5.3 ميليون ميليارد 
ريال رسيده كه نشان دهنده سهم 40 درصدي ماليات در 
منابع بودجه عمومي دولت دارد. در واقع دولت در شرايط 
تحريم و با استفاده از اين فرصت تالش كرده تا از بودجه 

نفتي فاصله بگيرد.

  ۱.2 ميليون بشكه نفت با قيمت ۶۰ دالر
 و نرخ تسعير 2۳ هزار توماني 

س��اير منابع دولت نيز واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
با 40۸ هزار ميليارد تومان اس��ت كه ح��دود 3۸1 هزار 
ميليارد آن را نفت و درآمدهاي نفتي تشكيل مي دهد و 
مابقي مربوط به فروش اموال منقول و غير منقول دولت 
مي ش��ود.ديگر محل درآمدي دولت در منابع عمومي، 
واگذاري دارايي هاي مالي با 2۹۹ هزار ميليارد تومان است 
كه مربوط به فروش اوراق يا واگذاري سهام شركت هاي 

دولتي مي شود. 
درآمدهاي حاصل از نفت و فرآورده هاي آن كه 3۸1 هزار 
ميليارد تومان در اليحه بودجه پيش بيني شده بر مبناي 
متوسط فروش 1.2 ميليون بشكه در روز با هر بشكه به طور 
متوسط ۶0 دالر و نرخ تسعير ارز 23 هزار توماني بسته 
شده اس��ت. دولت در اليحه بودجه سال گذشته درآمد 
نفت و فرآورده هاي آن را حدود 200 هزار ميليارد تومان 
پيش بيني ك��رده بود كه با دالر ح��دود 11 هزار و 500 
تومان، هر بشكه متوس��ط 40 دالر و فروش روزانه 2.3 
ميليون بشكه مصوب شد و در مجموع واگذاري دارايي 
س��رمايه اي به 3۹5 هزار ميليارد تومان رسيد. كسري 
300 ه��زار ميليارد توماني تراز عمليات��ي براي بودجه 
سال آينده در حالي ثبت شده كه دولت افزايش چنداني 

در هزينه هاي جاري نداشته است در حالي كه در سال 
جاري تا 100 درصد هزينه هاي جاري نسبت به پارسال 
افزايش داشته و ۹1۸ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود.

  خرج ۷۰ درصد پول دولت
 براي حقوق كاركنان

از منابع عمومي دولت ۹۶5 هزار ميليارد تومان بالغ بر 
70 درصد به هزينه هاي جاري اختصاص دارد كه عمده 
آن براي پرداخت حقوق كاركنان است. همواره در بودجه 
س��االنه در بخش منابع عمومي دولت كه در واقع پول 
اصلي براي اداره كشور به حساب مي رود عمده منابع به 
سمت پرداخت هزينه هاي جاري كه بيش از ۸0 درصد 
آن را حقوق و دستمزد در بر مي گيرد، اختصاص پيدا 

مي كند و سهم حداقلي به پروژه هاي عمراني مي رسد.
از مجموع منابع 1372 هزار ميليارد توماني منابع عمومي 
دولت در اليحه بودجه س��ال آينده، بالغ ب��ر ۹۶5 هزار 
ميليارد تومان به هزينه ه��اي جاري اختصاص دارد كه 
نسبت به رقم مصوب امسال كه ۹1۸ هزار ميليارد تومان 
بود حدود 50 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. مصارف 
ديگر منابع عمومي دولت، 251 هزار ميليارد تومان يعني 
حدود 1۸.2 درصد مربوط به بودجه هاي عمراني است 
كه اين رقم در مقايسه با 17۶ هزار ميليارد مصوب بودجه 
امس��ال با افزايش حدود 70 هزار ميليارد توماني همراه 
ش��ده اس��ت. در رابطه با بخش ديگر منابع عمومي نيز 
حدود 11.2 درصد معادل 155 هزار ميليارد تومان نيز 
به واگذاري دارايي هاي مالي اختصاص دارد كه اين رقم 
عمدتا صرف پرداخت اصل و سود اوراقي مي شود كه در 

سال هاي گذشته منتشر شده است.

  حقوق ۳۰۰ هزار ميليارد كم آورد
تراز عملياتي بودجه سال آينده بيش از 300 هزار ميليارد 

تومان كسري دارد كه نشان مي دهد دولت اين مبلغ را 
نتوانسته از درآمدهاي خود تامين كند.اما در سال هاي 
گذش��ته با وجود كاهش درآمده��اي نفتي همچنان 
درآمدها كه شامل ماليات و ساير درآمدها مانند عوارض 
گمركي مي شود نتوانسته جايگزيني براي نفت و تامين 
هزينه هاي جاري دولت باشد. اين در حالي است كه در 
بودجه سال آينده درآمدها حدود ۶۶4.4 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده است كه از آن 532 هزار ميليارد 
ماليات و مابقي ساير درآمدها است.در مقابل دولت حدود 
۹۶5 هزار ميليارد تومان هزينه جاري دارد كه عمده آن را 
حقوق و دستمزد تشكيل مي دهد. بر اين اساس از محل 
درآمدها فقط ۶۶4.4 هزار ميليارد تومان براي هزينه هاي 
جاري تامين مي شود و حدود 300 هزار ميليارد تومان 
ديگر باقي مي ماند كه بايد را از محل ساير منابع تامين 
ش��ود. ميانگين افزايش حقوق كارمندان دولت نيز در 
اليحه بودجه س��ال آينده، 10 درصد پيش بيني شده 
است. ميزان حقوق و دستمزدها تنها حدود 10 درصد 

رشد كرده است. 
ميزان سن بازنشس��تگي نيز 2 سال افزايش يافته و اين 
موضوع اگرچه باي��د در گذش��ته و در دوره وفور درآمد 
نفتي اجرا مي ش��د تا جامعه خود را ب��ا آن وفق دهد، اما 
در دوره كنون��ي مي تواند به معناي كمبود منابع دولت 
براي بازنشسته كردن كاركنان باشد. براين اساس مزد و 
حقوق بگيران همچنان با فشار هزينه ها و كمبود درآمدها 
جهت تامين زندگي خود مواجه هس��تند.  حذف دالر 
4200 توماني و حفظ آن تنها براي دارو و گندم نيز به اين 
معناست كه پرداخت يارانه غير مستقيم براي بسياري از 
كاالها از بين رفته و عمال رشد قيمت ها را شاهد خواهيم 
بود و از محل رشد قيمت ارز نيز هزينه هاي مردم درخريد 
برخي كاالهاي اساسي افزايش خواهد داشت.  به عبارت 
ديگر، نه تنها بودجه سال 1401 نوعي بودجه انقباضي 

است و رشد آن حتي قادر به تامين اثر تورم سال 1400 
نخواهد بود، بلكه فش��ار هزينه اي بر خانوارها را افزايش 
داده و رش��د 10 درصدي حقوق و ح��ذف دالر 4200 
توماني، به معناي نوعي سياست رياضت اقتصادي براي 
طبقات متوسط و كم درآمد جامعه است.  از سوي ديگر، 
ت��راز بودجه از نظر درآمد و هزينه با كس��ري 300 هزار 
ميليارد توماني مواجه است و همين موضوع عمال تورم را 
به اقتصاد تحميل مي كند و هر چند كه اعالم شده دولت 
اس��تقراض از بانك مركزي نخواهد داشت اما روش سه 
ماه اخير در دولت جديد نشان داده كه به جاي استقراض 
از بانك مركزي، از روش هاي ديگر مانند افزايش بدهي 
دولت به بانك ها، فروش اوراق، رشد پايه پولي و افزايش 
شديد معامالت بين بانكي، اضافه برداشت بانك ها، رشد 
مطالبات معوق، افزايش بدهي دولت به بخش خصوصي 
و بانك ها و... را در دس��تور كار قرار داده است و لذا در اين 
روش ها نيز عمال چاپ پول و رش��د پايه پولي و افزايش 

نقدينگي و تورم ادامه خواهد داشت. 
دليل مدعا اين است كه اگرچه ظاهرا بانك مركزي به دولت 
پول نداده اما دولت از بانك ها و منابع ديگر تامين مالي كرده 
و همه اين موارد منجر به رشد نقدينگي و پايه پولي مي شود 
و به شكل ديگري بدهي دولت به سيستم بانكي را افزايش 
مي دهد كه اثر تورمي خواهد داشت.  دولت حتي اگر تمام 
كسري خود را از بانك ها جبران كند، بازهم به هنگامي كه 
بانك ها دچار كسري شوند از بانك مركزي اضافه برداشت 
خواهند داشت يا از ساير بانك ها قرض مي گيرند و همه 
اين موارد، موجب رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم مي شود. 
لذا همچنان فشار تورم وجود دارد و باعث افزايش قيمت ها 
شده و فش��ار بر مردم را افزايش مي دهد. نرخ ارز افزايش 
يافته و هزينه هاي اقتصاد را افزايش مي دهد.  اين وضعيت 
تنها در صورتي مي تواند به بهبود اوضاع اقتصادي كمك 
كند كه هزينه هاي دولت و مردم و كل اقتصاد از طريق لغو 
تحريم ها و كاهش شديد هزينه هاي مبادله اقتصاد مانند 
نرخ ارز، تجارت، نق��ل و انتقال بانكي و... بهبود يابد و اگر 
تحريم ها لغو شود مي تواند به بهبود درآمد ارزي و ريالي، 
كاهش هزينه ها، كاهش نرخ ها و قيمت ها كمك كند و 
كسري هاي موجود و فشار هزينه اي موجود را كنترل نمايد.  
دولت در بخش درآمدها نيز فروش 1.2 ميليون بشكه نفت 
را پيش بيني كرده است كه فعال با شرايط تحريم و آنچه در 
سال 1400 حاكم بوده، متناسب نيست و مشخص نيست 
كه دولت برچه اس��اس اين رقم فروش نفت و بازگشت 
درآمد ارزي آن را قابل تحقق ديده اس��ت. از سوي ديگر، 
از ارقام پول هاي بلوكه شده ايران، هنوز نتايج ملموس و 
اثرگذاري را بر بازار ارز شاهد نيستيم و با اينكه گفته شده 
بخشي از پول ها آزاد شده اما خزانه داري امريكا آن را تكذيب 
كرده است. براين اساس بايد ديد كه دولت از طريق فروش 
نفت و آزادسازي پول هاي بلوكه شده تاچه حد مي تواند 
به گشايش هاي ارزي و درآمدي سال آينده كمك كند.  
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي روز يكشنبه هنگام تقديم 
اليحه بودجه س��ال 1401 كل كشور به مجلس شوراي 
اسالمي گفت: در بودجه 1401 استقراض از بانك مركزي 
و افزايش پايه پولي خط قرمز است؛ برنامه اين است كه اين 
اتفاق نيفتد چون مشكالت جدي براي اقتصاد كشور ايجاد 
ادامه در صفحه2 مي كند.  

يادداشت- 1

نخست( بررس��ي ابعاد و 
زواي��اي كوناگون بودجه 
1401 نش��ان مي ده��د 
ك��ه بودجه س��ال آينده 
كل كش��ور با مشكالت و 
تناقضات فراواني روبه رو 
اس��ت و بودجه بر اساس 
اعداد و ارق��ام غير واقعي 
بسته شده است. به عنوان نمونه در شرايطي كه رشد 
اقتصادي كشور منفي 1الي2درصد است، دولت در 
بودجه رشد اقتصادي ۸درصدي را پيش بيني كرده 
است كه با توجه به شرايط و ظرفيت هاي فعلي كشور، 
امري غير محتمل و ناشدني است. ضمن اينكه رشد 
اقتصادي قرار نيست از طريق بودجه تحقق پيدا كند. 
اساسا اين طرز تفكر كه تصور مي كند، رشد بودجه 
دولت باعث رشد اقتصادي مي شود، تفكري عوامانه 
و غيركارشناسي است. براي اينكه رشد اقتصادي در 
كشوري ايجاد ش��ود، بايد فضاي كسب و كار براي 
فع��االن اقتصادي )به خص��وص بخش خصوصي( 
فراهم شود تا توليد ملي كشور افزايش و رفاه ملي باال 
برود، درآمد سرانه ارتقا پيدا كند و نهايتا وضعيت كلي 
اقتصادي مطلوب تر شود. بنابراين متغير بودجه تنها 
يك گزاره اثرگذار اقتصادي است. اگر قرار بود از طريق 
ادامه در صفحه6 رشد بودجه، رشد اقتصادي... 

روياي  رشد 8درصدي
يادداشت

مهدي پازوكي

يادداشت-2

يادداشت-3

تاثير اختالالت رفتاري از 
جنيني تا نوجواني

22۰ مساله صنعت!

 سكوت دولت 
در مواجهه با بورس

بسياري از زوج هاي جواني كه 
قصد فرزند آوري دارند، بايد به 
اين نكته توجه داشته باشند كه 
طول بارداري، يكي از مهم ترين 
دوره هايي اس��ت كه بايد آن را 
بدون اضط��راب، تنش و البته 
محرك هاي عصبي طي كنند. 
بسياري از افراد فكر مي كنند 
كه حاال هنوز بچه متولد نشده و رفتارهاي ما نمي تواند هيچ 
تاثيري بر سالمت جنين بگذارد در حالي كه اين طرز فكر 
كامال اشتباه است. هر گونه رفتارهاي عصبي، تنش هاي 
خانوادگي به جنين منتقل و باعث بروز بيماري هاي عصبي 
در او مي شود. با بروز اختالفات خانوادگي و افزايش تنش و 
نگراني در خانواده، تپش قلب مادر افزايش يافته و سيستم 
سمپاتيك فعال مي شود، اين مساله باعث ترشح آدرنالين 
شده و جنين از طريق بند ناف با دريافت مواد غذايي و خون 
مادر، اين محرك ه��اي اضطرابي را هم دريافت مي كند. 
در واقع بسياري از پدر و مادرهاي جوان از شب نخوابي ها، 
گريه هاي بي موقع و بي تابي نوزادان شان شكايت مي كنند. 
اين در حالي است كه وقتي نوزاد مورد بررسي قرار مي گيرد 
متوجه مي شويم كه مادر دوران بارداري آرامي را نداشته 
است. توجه به اين نكات شايد به نظر خيلي ساده و پيش 
پا افتاده باش��د اما اگر باور كنيم، از زماني كه نطفه بسته 
مي شود تا زماني كه جنين متولد شود هم بايد رفتارهاي 
خود را كنترل كنيم تا تاثير منفي بر روي جنين نگذاريم آن 
زمان مي بينيم كه چقدر اين اتفاق در به دنيا آمدن نوزادي 
سالم و شاد تاثير داشته است. اما بعد از آن هم بايد تمام اين 
مسائل را مراعات كنيم. نمي توانيم به اين بهانه كه بچه هنوز 
زبان باز نكرده و در مورد اطرافش خيلي درك زيادي ندارد، 
رفتارهاي ناخوشايند از خود بروز دهيم. بايد به خاطر داشته 
باشيم در اين دوران، كودك عليرغم عدم درك الفاظ ركيك 
و بي احترامي، احساسات و عواطف پدر و مادر، لحن صدا و 
زبان بدن را فهميده و اين احساسات ميزان امنيت محيط 
ادامه در صفحه8 پيراموني را براي او تعيين مي كند. 

وزير صمت اخيرا از احصا 220 
مساله اساس��ي حوزه صنعت 
خبر داده كه براي هر يك از آنها 
راه حل هايي آماده ش��ده است. 
ايشان با اش��اره به »وجود بيش 
از ۸0 هزار واحد صنعتي، 5 هزار 
واحد معدني فع��ال و چند هزار 
واحد صنفي در كشور« عنوان 
داشته كه »الزم نيست مش��كالت هر كدام از اين واحدها 
را جداگانه حل كنيم، بلكه مسائل را به طور كلي شناسايي 
و راه حل   هاي اساس��ي ب��راي آنها پيدا مي كني��م«. آقاي 
فاطمي امين ضمن اشاره به اينكه مشكالت اين حوزه طي 
دوره هايي ۶ماهه و دوساله رفع مي شود، اضافه كرده »حل 
مشكالت اين حوزه نيازمند صبر و تحمل است و نمي توان 
انتظار داشت يك شبه اين مس��ائل حل شوند.« )رسانه ها 
-۹/20(  به اين سخنان نقدهايي وارد است. اينكه 220 سوال 
در حوزه صنعت احصا شود كمتر نشانگر تيزبيني و دقت نظر 
مجموعه وزارت صمت در مساله يابي اين حوزه و بيشتر بيانگر 
سردرگمي است و ديگر آنكه اين حجم بزرگ از وجود مساله 
هم به هيچ وجه باعث افتخار و سربلندي نيست. چرا كه براي 
شنونده و خواننده، اين سوال ايجاد مي شود كه پس مسووالن 
محترم در طي اين سال ها به چه كاري مشغول بوده اند كه 
ادامه در صفحه4 چنين حجمي از سوال و مشكل در ... 

بعد از ارايه بودجه سال 1401، 
يك��ي از ابهام��ات ج��دي در 
خصوص بودجه، نحوه مواجهه 
دولت با مطالبات س��هامداران 
بازار س��رمايه از طريق بودجه 
است. در واقع دولتي كه مدام در 
خصوص حمايت از سهامداران 
و حمايت از ب��ورس، صحبت 
و وعده ه��اي متعدد ارايه مي كند در زم��ان تدوين و ارايه 
بودجه، هيچ سهمي براي رش��د بورس در بودجه در نظر 
نگرفته است؛ موضوعي كه پرس��ش هاي جدي در ذهن 
سهامداران و فعاالن اقتصادي ايجاد كرده است، البته روند 
برنامه ريزي هاي دولت در خصوص بورس، حتي پيش از 
ارايه بودجه 1401 نيز با مشكالت فراواني روبه رو بوده است. 
دولت برخالف وعده هايي كه براي رشد بازار ارايه كرده بود در 
عمل تصميماتي را اخذ كرد كه باعث بروز مشكالت جدي 
در مسير فعاليت هاي اين بازار شد. بر اين اساس، دولت سعي 
كرد با محدود كردن بانك ها از يك طرف در جذب سپرده و 
فروش اوراق خودش با نرخ جذاب مانع از سرايت نقدينگي 
به ساير بازارها شود و ركود تورمي را با مدلي كه قبال علي 
طيب  نيا )وزير اقتصاد دولت يازدهم( در اقتصاد كشور پياده 
ادامه در صفحه7 كرده بود حداقل به... 

حسين ابراهيمي مقدم

حسين حقگو 

محسن عباسي

س��يد ابراهيم رييسي با حضور در صحن علني مجلس 
شوراي اسالمي پس از تقديم اليحه بودجه طي سخناني 
اظهار كرد: تاكيدات مقام معظم رهبري نسبت به اصالح 
ساختار بودجه را همه ما ش��نيديم و بارها بر آن تأكيد 
كرده اند. ارتقاء س��رمايه گذاري و اشتغال همواره مورد 
تاكيد ايشان بوده است و امروز يكي از مسائل كشور است 
و در استان هايي كه به آنها سفر كرده ام از محوري ترين 
مسائل، اشتغال است كه خواست مردم است . وي افزود: 
اص��الح نظام بانكي همواره مورد تاكيد همگان اس��ت. 
مساله بهبود فضاي كسب و كار همواره مورد تاكيد بوده 
و هست. ما در آسيب شناسي هاي اقتصادي وقتي كه به 
شرايط نگاه مي كنيم رشد اقتصادي كاهنده را در كشور 
داريم، بي ثباتي اقتصاد و تورم فزاينده را شاهد هستيم.  
رييس��ي ادامه داد: نامتوازن بودن توس��عه سرزمين را 
شاهدش هستيم و نهايتاً كيفيت نامناسب بودجه ريزي. 
اينها اقتضا مي كند ك��ه يك بازنگاهي به آنچه كه انجام 
شده و برنامه ريزي براي آنچه كه بايد انجام شود داشته 
باش��يم. رييس جمهوري تاكيد كرد: اشكال جدي كه 
در قبل همه را رنج مي داد اي��ن بود كه اقتصاد را به اراده 
بيگانگان گره زده بودند و اين باعث مي ش��د كه با وجود 

استفاده از ظرفيت هاي بسياري كه در كشور وجود دارد 
به ويژه نيروي انساني متراكم و ذخاير ارزشمندي كه در 
جاي جاي كشور وجود دارد، ما مشكالت جدي اقتصادي 
داشته باشيم.  وي با بيان اينكه جذب سرمايه گذاري به 
ميزان استهالك نمي رسد، يادآور شد: رشد اقتصادي در 
حد چهار دهم درصد است و افزايش هزينه ها ده برابري، 
اينها كساني كه مي بيينند شرايط را، به ويژه كساني كه 
دغدغه مشكالت مردم را دارند، رنج مي دهد.  رييسي با 
اشاره به اهدافي كه دولت در اليحه بودجه مدنظر دارد، 
اظهار كرد: اولين هدف در بودجه 1401 ثبات اقتصادي 
است. بايد اقتصاد ما از يك ثباتي بهره مند شود كه اين ثبات 
بايد بتواند براي توليدكننده، مصرف كننده و براي بازار 
اطمينان بخش باشد. الزمه ثبات اقتصادي آن است كه ما 
بودجه اي را ارايه كنيم كه كسري بودجه نداشته باشد. اگر 
كسري بودجه داشته اين ريشه بسياري از مشكالت در 
كشور خواهد شد. رييس جمهوري گفت: نكته دوم مساله 
انضباط بانك هاست. بانك ها بايد منضبط اداره شوند. بانك 
مركزي منضبط اداره شود. اين انضباط نظام پولي و مالي 
كشور به ويژه انضباط در بانك ها، مورد تاكيد است. در اين 
بودجه استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي خط 

قرمز است. برنامه اين است كه اين اتفاق نيفتد چون اين 
مشكالت جدي براي اقتصاد كشور ايجاد مي كند. وي 
افزود: ما در اين چندماهه دولت هم تالش مان اين بوده 
كه بتوانيم كشور را بدون استقراض از بانك مركزي اداره 
كنيم و اين هم آثار خودش را نش��ان مي دهد؛ وضعيت 
تورمي دارد شكل كاهشي پيدا مي كند. حاال تا كي برسد 
به مرحله يك رقمي، اما اين كار بايد بشود اما اين اميد را ما 
داريم كه تورم اين چنيني )دورقمي( كه االن وجود دارد و 
خاطر مردم و فعاالن اقتصادي و همه را نگران كرده، تبديل 
شود به يك تورم حداقل كاهشي و يك شرايط مناسبي. 
ما اين را دور از نظر نمي دانيم كه اين اتفاق با بودجه اي كه 
ارايه شده رخ دهد. رييسي تصريح كرد: بودجه نگاه ملي 
مي طلبد. بايد نگاه كاماًل ملي باشد براي اينكه يك رشد 
اقتصادي ۸ درصدي هدف گيري شود و اتفاق بيفتد. نكته 
دوم در اين بودجه مساله آن است كه يك رشد اقتصادي ۸ 
درصدي هدف گيري شده، بايد تالش شود كه به اين نقطه 
برسيم و اين تالش همگان را مي طلبد.  رييس جمهوري 
با طرح اين پرسش كه رشد اقتصادي ۸ درصدي چگونه 
امكان پذير است، اظهار كرد: اينكه بشود 3 و نيم درصد از 
ادامه در صفحه6 افزايش بهره وري و 4 و نيم درصد با...  

تجويز 
ماليات 

از 
»لوكس ها« 

و 
»نوسازها« 

مروراليحهبودجه
1401اززاويهمسكن
شهرسازيوحملونقل

 رهبرانقالبدرديدار
جمعيازپرستارانوخانوادههايشهداي

مدافعسالمت:

صفحه 2    

مستكبرين از رنج 
ملت ايران لذت مي برند

درنامهرييساتاقايران
بهرييسجمهورتجويزشد

 نسخه آبي اتاق 
براي حل بحران آب 

صفحه 7         



ادامه از صفحه اول|
دكتر رييسي با بيان اينكه در آسيب شناسي هاي اقتصادي 
كشور، شاهد رشد اقتصادي كاهنده، بي ثباتي اقتصادي، تورم 
فزاينده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمين و كيفيت نامناسب 
بودجه ريزي، هستيم،  گفت: اين شرايط اقتضا مي كند كه 
بازنگاهي به آنچه كه انجام شده و برنامه ريزي براي آنچه كه بايد 
انجام شود، داشته باشيم. رييس جمهور گفت: اشكال جدي 
كه در قبل همه را رنج مي داد اين ب��ود كه اقتصاد را به اراده 
بيگانگان گره زده بودند. امروز دولت به دنبال ثبات اقتصادي 
است و الزمه ثبات اقتصادي ارايه بودجه بدون كسري است. 
رييس جمهور با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري نسبت 
به اصالح ساختار بودجه و ارتقاي سرمايه گذاري و اشتغال 
اظهارداشت: مساله اشتغال و در كنار آن اصالح نظام بانكي 
و بهبود فضاي كسب و كار همواره مورد تاكيد بوده و هست. 
ان شا اهلل بودجه اي در شأن و گرهگشاي مسائل كشور ارايه 
شود.با مشكالت جدي در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي مواجه هستيم.براي برداشتن مشكالت از پيش 
پاي مردم نيازمند برنامه و كار جهادي هستيم. دكتر رييسي 
با اش��اره به اينكه عدم برابري ميزان جذب سرمايه گذاري 
به نسبت استهالك، رش��د اقتصادي در حد ۴ دهم درصد 
و افزايش هزينه ه��اي ۱۰ برابري، مردم، نمايندگان و همه 
كساني كه اين شرايط را مي بينند و دغدغه مشكالت مردم 
را دارند، رنج مي دهد، اظهار داش��ت: اولين هدف در بودجه 
۱۴۰۱ ثبات اقتصادي اس��ت. اقتصاد بايد از ثبات بهره مند 
شود كه اين ثبات بتواند براي توليدكننده، مصرف كننده و 
بازار اطمينان بخش باشد. دكتر رييسي افزود: الزمه ثبات 
اقتصادي اين اس��ت كه بودجه اي ارايه كنيم كه كس��ري 
نداشته باشد. اگر كسري بودجه وجود داشته باشد خود اين 
مساله ريشه بسياري مشكالت در كشور خواهد شد. نكته 
دوم مساله انضباط بانك هاست. بانك ها بايد منضبط اداره 
شوند. بانك مركزي منضبط اداره شود. اين انضباط در نظام 
پولي و مالي كشور به ويژه انضباط در بانك ها مورد تاكيد است. 
همچنين نياز به توجه جدي براي رفع مشكالت صندوق هاي 
بازنشستگي، تاكيد بر عادالنه شدن نظام جذب نيروي انساني، 
سامان دهي نظام پرداخت حقوق و دستمزد و اجراي طرح 
رتبه بندي معلمان بايد مورد توجه باشد.  آيت اهلل رييسي ادامه 
داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه 
پولي خط قرمز است. برنامه اين است كه اين اتفاق نيفتد چون 
مشكالت جدي براي اقتصاد كشور ايجاد مي كند. كما اينكه 
ما در اين چند ماهه دولت هم تالش كرديم بتوانيم دولت را 
بدون استقراض از بانك مركزي اداره كنيم و اين آثارش را در 

كاهش تورم نشان مي دهد.

  تالش دولت براي كاهش تورم
 رشد 8 درصدي و عدالت

براي اينكه رش��د اقتصادي ۸ درصدي هدف گيري شده و 
اتفاق بيفتد به دنبال آن هستيم تا سه ونيم درصد رشد مورد 
نظر از محل افزايش بهره وري و چهارم ونيم درصد آن از محل 
افزايش سرمايه گذاري اتفاق بيفتد. اين امكان پذير است، فقط 
كار و تالش و برنامه ريزي مي خواهد.  بخش ساختمان براي 
رسيدن به اين هدف رش��د اقتصادي ۸ درصدي كه عرض 
كردم، معادل ۱۱,۴ درصد، بخش كشاورزي معادل ۹ درصد، 
بخش صنايع معادل ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و س��اير 
معادن معادل ۷.۹ درصد و بخش انرژي معادل ۵ درصد برنامه 
ارايه كرده اند. مساله عدالت در توزيع ظرفيت ها و امكانات در 
كشور است. در حال حاضر توزيع ناعادالنه است و بايد متوازن 
شود.آمايش سرزميني حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد. بودجه 
در استان ها قابل نظارت و اندازه گيري است و مي شود گفت كه 

چقدر از بودجه را مصرف يا تخلف كرده است.

  پيش بيني سامانه يكپارچه مديريت مالي بخش 
عمومي 

درباره كاهش ۱۵ درصدي هزينه هاي دولت به غير از حقوق 
هم باي��د از پرخرج بودن دولت بكاهيم.ارقام كاهش رش��د 
هزينه هاي دولت در اليحه بودجه سال آينده نيز نشان دهنده 
انقباضي بودن بودجه دولت است كه نه تنها ارقام متناسب با 
تورم افزايش نيافته بلكه ارقام نسبت به بودجه ۱۴۰۰ نيز در 
مواردي كاهش داشته است.  رييسي با اشاره به مساله اصالح 
س��اختار بودجه، گفت: در اين بودجه كاهش كس��ري تراز 
عملياتي از ۴۶۴ هزار ميليارد تومان به ۲۷۱ هزار ميليارد تومان، 
كاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار ميليارد تومان به 
۴۷ هزار ميليارد تومان، كاهش خالص استقراض دولت از بازار 
سرمايه به منفي ۴۰ هزار ميليارد تومان، افزايش نسبت ماليات 
به توليد ناخالص از ۵,۴ درصد به ۶.۹ درصد، كاهش رش��د 
هزينه هاي دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاري 
به ۵ درصد در اليحه بودجه سال آينده از مشخصه هاي اين 
بودجه است كه دقت شده تا آن اتفاقي كه بايد در رابطه با رشد 
اقتصادي حاصل شود. تبديل صندوق كارآفريني به صندوق 
عدالت و پيشرفت، اهتمام دولت براي حمايت از توليد، حمايت 
از واحدهاي صنفي آسيب ديده از كرونا و كاهش ۵ واحد درصد 
از ماليات، ضرورت اصالح نظام حمايتي و جلوگيري از هدر 

رفت ارز نيز جزو ساير محورهاي بودجه است. 

  رشد 7 درصدي بودجه عمومي
ارقام كالن اليحه بودجه ۱۴۰۱ نشان مي دهد كه كل منابع 
عمومي دولت در اليحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه 
س��ال جاري، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. درآمدهاي عمومي در اين اليحه نسبت 
به قانون بودجه س��ال قبل ۴۶ درصد، درآمدهاي مالياتي و 
گمركي ۱۳ درصد و منابع حاص��ل از واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزايش 

داشته اند.
اين نكته نشان مي دهد كه رشد درآمد نفت اندك و ۳ درصد 
است. درآمد مالياتي و گمركي نيز با وجود شرايط تحريم و 
ركود نسبي، رشد ۱۳ درصدي دارد اما درآمد هاي عمومي 
كه احتماال از محل فروش شركت ها يا اوراق است رشد باالي 

۴۶ درصدي دارد و دولت باز هم دنبال آن است كه از ابزارهاي 
سال جاري براي درآمد خود بهره ببرد. 

به عبارت ديگر، از كل منابع بودجه عمومي كشور ۲۲ درصد از 
محل واگذاري دارايي هاي مالي يعني خصوصي سازي، فروش 

شركت و اوراق و... تامين شده است. 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كش��ور از حيث مناب��ع و مصارف 
افزون ۳۶۳۱ هزار ميليارد تومان است كه با رشد ۷ درصدي 
منابع بودجه عمومي دولت نس��بت به ۱۴۰۰ مواجه است. 
در همين نقطه نخس��ت گزارش و مرتبط با اين رقم رشد ۷ 
درصدي در مقايسه با تورم باالي ۴۰ درصد كشور، مي توان 
نتيجه گرفت كه بودجه نه تنها انقباضي است بلكه نشانه يك 
سياست رياضت اقتصادي در بخش عمومي اقتصاد و براي 
خانوارها و كاركنان است. زيرا نه تنها كمتر از نرخ تورم رشد 
كرده است بلكه با توجه به كاهش درآمد مردم، پايين بودن 
حقوق و دستمزد كاركنان، كاهش قدرت خريد مردم از سال 
۱۳۹۷ تا امروز كه با تحريم، ۱۰ برابر شدن نرخ ارز و رشد باالي 
قيمت كاالها مواجه بوده اند، به جبران هزينه هاي مردم كمك 
نكرده است. حتي اگر هدف كاهش تورم از باالي ۴۰ درصد 
به زير ۳۰ درصد و ۲۰ درصد نيز تحقق يابد، باز هم نمي تواند 
به قدرت خريد مردم كمك كند و همچنان فشار بر بودجه 

خانوار را افزايش مي دهد. 

  فشار بر بودجه خانوار
در كنار رشد اندك درآمدها و منابع بودجه دولت، اعالم شده 
كه حقوق و دستمزد ۱۰ درصد رشد خواهد كرد و اين رقم 
اندك قادر به پوشش هزينه هاي زندگي و تورم سال آينده 
نخواهد بود. از س��وي ديگر، چند اتفاق ديگر نيز رخ داده كه 
بازهم فشار بر معيشت مردم و هزينه هاي زندگي خانوار را 
افزايش خواه��د داد. دولت اعالم كرده ك��ه عالوه بر حذف 
دالر ۴۲۰۰ توماني كه قرار است تنها براي دارو و گندم باقي 
بماند، س��اير كاالهاي اساس��ي تحت تاثير اين حذف دالر 
۴۲۰۰ توماني، افزايش قيمت خواهند داشت و لذا عالوه بر 
تورم موجود در كشور موضوع رشد قيمت كاالهاي اساسي 
و بسياري از كاالها كه تحت تاثير حذف دالر ۴۲۰۰ توماني 
هستند، باعث افزايش هزينه زندگي مردم و بسياري از كسب 

وكارها و رشد هزينه هاي صنايع مختلف مي شود. 
همچنين اعالم شده كه توزيع يارانه ها نيز نسبت به قبل تغيير 
خواهد كرد و همين موضوع، موجب رشد هزينه ها خواهد 
شد.  بر اين اساس روشن اس��ت كه بسياري از خانوارها كه 
در چهار سال اخير از طبقه متوسط به كم درآمد نقل مكان 
يافته اند با فشار هزينه اي بيش��تر مواجه خواهند شد. افراد 
بسياري كه در مناطق شمال و مركز شهر مستاجر بوده اند به 
حاشيه شهرها و شهرستان ها رفته اند. بر اين اساس با توجه 
به رشد ۱۰ درصدي حقوق و دستمزد كاركنان دولت، حتي 
اگر تورم به ۳۰ درصد كاهش يابد، باز هم فشار بيشتري را بر 
مردم وارد خواهد كرد.  برخي كارشناسان معتقدند كه اگر چه 
كاهش هزينه هاي دولت و بودجه انقباضي موجب مهار غول 
نقدينگي و تورم خواهد شد. اما واقعيت اين است كه عالوه 
بر دولت، بخش هاي ديگر اقتصاد از جمله بانك ها سياست 
انضباط مالي را رعايت نمي كنند و عالوه بر استقراض از بانك 
مركزي و رش��د پايه پولي و بدهي دول��ت به بانك مركزي، 
اكنون رشد بدهي دولت به بانك ها، اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي، معامالت بين بانكي و قرض گرفتن آنها نيز 
موجب رشد پايه پولي و نقدينگي مي شود. در نتيجه تنها با 
كاهش بودجه دولت نمي توان به كنترل تورم اميدوار بود و 
موضوعاتي مانند رشد قيمت دالر و ادامه هزينه هاي مبادله 
حاصل از تحريم، همچنان فشارهاي تورمي را حفظ مي كند. 

  جزييات افزايش حقوق و دس�تمزد كاركنان 
دولت در سال ۱۴۰۱

براساس اليحه بودجه حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير 
در سال آينده به  طور متوسط به ميزان ۱۰ درصد به گونه اي 
افزايش مي يابد تا طبقات پايين تر از درصد افزايش بيشتري 
برخوردار شوند. بررسي متن اليحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش 
تبصره ۱۲ پيرامون حقوق و دستمزد نشان مي دهد كه دولت 
تصميم دارد حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در تمامي 
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم 
توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان 
انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات 
به  طور متوس��ط به ميزان ۱۰ درصد به شرح زير به گونه اي 
افزايش يابد تا طبقات پايين تر از درصد افزايش بيش��تري 
برخوردار شوند.  بر اين اساس در ادامه تبصره ۱۲ اليحه بودجه 
سال آينده آمده است: در حكم كارگزيني تمامي گروه هاي 
مختلف حقوق بگير مذكور، مبلغ پنج ميليون و س��يصد و 
سي و هشت هزار )۵,۳۳۸,۰۰۰( ريال معادل ۱۷۰۰ امتياز 
براي مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري يا معادل 
اين امتياز براي مشمولين قانون نظام پرداخت و مشمولين 
مقررات خاص، در سطري جداگانه با عنوان افزايش حقوق 
سال ۱۴۰۱ درج مي شود كه مشمول كسورات بازنشستگي 

است و در محاسبه هيچ كدام از امتيازات مربوط به حقوق و 
مزاياي مستمر و فوق العاده ها و نظاير آن قابل محاسبه نيست. 
عالوه بر مبلغ مذكور، ضريب حقوق به ميزان سه درصد )%۳( 
افزايش مي يابد. همچنين در متن اليحه بودجه تاكيد شده 
است كه پس از اعمال افزايش هاي باال، مجموع مبلغ مندرج 
در حكم كارگزيني براي كاركنان رس��مي و پيماني و مبلغ 
قرارداد ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين )مشخص( 
و كاركنان طرح خدمت پزش��كان و پيراپزشكان در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، 
نبايد از چهل و پنج ميليون )۴۵,۰۰۰,۰۰۰( ريال كمتر باشد.
از سوي ديگر، رشد حقوق، مزايا و فوق العاده هاي كاركنان تابع 
قانون كار كه در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي مشغول به 
كار هستند، نمي تواند از سه درصد )۳%( مجموع مبلغ مندرج 
در آخرين حكم كارگزيني سال ۱۴۰۰ به عالوه پنج ميليون و 
سيصد و سي و هشت هزار )۵,۳۳۸,۰۰۰( ريال بيشتر باشد.

  سن بازنشستگي تا ۲ سال افزايش مي يابد
دولت در اليحه بودجه سال آينده براي پايداري صندوق هاي 
بازنشستگي پيشنهاد داد س��ن بازنشستگي زنان و مردان 
۲ س��ال افزايش يابد. تبصره ۲۰ اليحه بودجه س��ال آينده 
به منابع انس��اني اختص��اص دارد. در بن��د )د( اين تبصره 
دولت س��يزدهم پيش��نهاد داده براي پايدارس��ازي منابع 
صندوق هاي بازنشستگي، از ابتداي امسال سنوات خدمت 
براي بازنشستگي همه مستخدمان مرد و زن داراي حداقل 
مدرك كارشناسي معتبر در همه صندوق هاي بازنشستگي 
اعم از كش��وري، لشكري و سازمان تامين اجتماعي ۲ سال 
افزايش يابد. همچنين دولت پيشنهاد كرده حداقل و حداكثر 
سن بازنشستگي همه مس��تخدمان مرد و زن به هر ميزان 
سابقه خدمت در صندوق سازمان تامين اجتماعي ۲ سال 
افزايش يابد. احكام قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات 
اداري براي بازنشستگي از اين حكم مستثني است. محاسبه 
حقوق بازنشستگي در همه صندوق هاي بازنشستگي اعم از 
كشوري، لشكري، سازمان تامين اجتماعي، براساس متوسط 
حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. سقف پاداش 
پايان خدمت ۴۴۵ ميليون تومان تعيين شد پاداش پايان 
خدمت مشموالن ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات كشوري 

در اليحه بودجه سال آينده ۴۴۵ ميليون تومان تعيين شد.

  پرداخت حقوق بيش از ۳7 ميليون تومان
 ممنوع شد

در اليحه بودجه سال آينده سقف حقوق گروه هاي مختلف 
حقوق بگير در دستگاه هاي اجرايي در تمام مناطق كشور ۳۷ 
ميليون تومان پيشنهاد و پرداخت بيش از اين رقم ممنوع شد.

  معافيت مالياتي مشاغل با درآمد ساالنه
 زير ۱۰۰ ميليون

در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ به منظور حمايت از توليد و 
صاحبان كسب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا، واحدهاي 
صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد ريال در 

سال ۱۴۰۰ از معافيت مالياتي برخوردار مي شوند.
در بند )ق( تبصره ۶ اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كه به عوارض 
و ماليات مربوط اس��ت، آمده به منظ��ور حمايت از توليد و 
صاحبان كسب وكارهاي آس��يب ديده از كرونا واحدهاي 
صنفي با درآمد مش��مول ماليات كمتر از يك ميليارد ريال 
در سال ۱۴۰۰ عالوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و 
مشوق هاي مالياتي براي ماليات بر عملكرد سال ۱۴۰۰ از پنج 

واحد درصد بخشودگي برخوردار مي شوند.

  سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي 
از درآمدهاي نفتي سال آينده 

در بودج��ه پيش��نهادي دولت به مجلس، س��هم صندوق 
توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 
۲۰ درصد پيشنهاد شد. براساس بند الف تبصره يك اليحه 
بودجه ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از 
صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد 
تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و اعالم 
وصول، بانك مركزي مكلف است بالفاصله نسبت به واريز 
اين وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شركت ملي نفت ايران از كل 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي )معاف از تقس��يم سود 
سهام دولت( و نيز سهم ۱۴.۴ درصد شركت دولتي ذي ربط 
وزارت نفت از محل خالص ص��ادرات گاز طبيعي )معاف از 
تقسيم سهام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچنين سهم 
سه درصد اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از 
ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت ۲۰ 
درصد تا سهم قانوني ۴۰ درصد صندوق توسعه ملي از محل 

ورود اين صندوق به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود.

  پرداخت يارانه ها تغييري نكرد
براي سال آينده در مجموع بيش از ۷۳ هزار ميليارد تومان 
ب��راي يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني و همچنين يارانه 

معيشتي مربوط به بنزين پيش بيني شده است كه تغييري 
نسبت به گذشته ندارد و نش��ان دهنده افزايش مبلغ يارانه 

نيست مگر اينكه حذف انجام شود.
آنچه در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت يارانه 
نقدي در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، عدم تغيير مبلغي 
است كه براي پرداخت طي سال هاي گذشته اعمال شده بود؛ 
به طوري كه ۴۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بابت يارانه نقدي 
۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني و يارانه غيرنقدي پيش بيني شده است 
كه اين مبلغ طي سال هاي گذشته همواره در همين حدود 
ثابت بوده است. از سوي ديگر براي يارانه معيشتي كه از سال 
۱۳۹۸ و بعد از افزايش قيمت بنزين پرداخت مي شود ۳۱ هزار 

ميليارد تومان پيش بيني شده است.

  توزيع 7۳8 هزار ميليارد ريال يارانه نقدي
 و حمايتي در بودجه ۱۴۰۱

در اليحه بودجه سال آينده پرداخت ۴۲۸ هزار ميليارد ريال 
يارانه نقدي و غيرنقدي خانوار و ۳۱۰ هزار ميليارد ريال براي 

طرح حمايت معيشتي خانوارها پيش بيني شده است.
در تبصره ۱۴ اليحه بودجه ۱۴۰۱ كه به قانون هدفمندي 
يارانه هاي اختصاص دارد، در مجموع سه ميليون و ۳۶۴ هزار 
و ۴۵۰ ميليارد ريال براي اين بخش پيش بيني شده است. در 
اليحه بودجه سال آينده مصارف هدفمندي يارانه ها در ۱۴ 
محور پرداخت مي شود. بر اساس اين تبصره براي يارانه نقدي 
و غيرنقدي و طرح معيشت ۷۳۸ هزار ميليارد ريال، كاهش 
فقر مطلق خانوارها و كميته امداد ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد 
ريال، يارانه شير مدارس هش��ت هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال، 
س��ازمان تامين اجتماعي ۳۰ هزار ميليارد ريال، يارانه نان، 
گندم و جبران اصالح كاالهاي اساسي ۱۰ ميليون و ۶۰هزار 
ريال، نهاده هاي كشاورزي و تنظيم كاالهاي اساسي ۴۰ هزار 
ميليارد ريال، سازمان پژوهشي ۲ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال، 
حمايت از معلوالن ۳۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، صندوق ملي 
مسكن محرومين ۵۰ هزار ميليارد ريال، صندوق پيشرفت و 
عدالت ايران ۶۶۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال و خريد تضميني 
آب استحصالي و پساب تصفيه شده از بخش غيردولتي ۲۶ 
هزار ميليارد ريال است. توزيع ۷۳۸ هزار ميليارد ريال يارانه 

نقدي وحمايتي در بودجه ۱۴۰۱

  دولت از خانه هاي باالي ۱۰ ميليارد 
ماليات مي گيرد

در اين اليحه براي اولين  بار همه خودروهاي باالي ۱۰ ميليارد 
ريال و منازل مسكوني و ويالهاي باالي ۱۰۰ ميليارد ريال 
مشمول ماليات بر دارايي مي شوند كه به صورت ساالنه اخذ 
خواهد شد. در اين اليحه نرخ سوخت فوالد، پتروشيمي و 
پااليشي ها معادل نرخ خوراك مصرفي پتروشيمي ها تعيين 
ش��ده كه نش��ان از افزايش اين نرخ براي اين گروه ها دارد. 
طبق اليحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهاي مس��كوني و 
باغ ويالهاي باالي ۱۰ ميليارد تومان ماليات بر دارايي مي گيرد. 
در بند ث تبصره ۶ اليحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در سال 
۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي گرانقيمت به شرح 

بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي ساالنه مي شوند: 
نس��بت به مازاد يكصد ميليارد ريال ت��ا يكصد و پنجاه 
ميليارد ريال، يك در هزار نسبت به مازاد يكصد و پنجاه 
ميليارد ريال تا دويست و پنجاه ميليارد ريال، دو در هزار 
نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد ريال تا چهارصد 
ميليارد ريال، سه در هزار نسبت به مازاد چهارصد ميليارد 
ريال تا ششصد ميليارد ريال، چهار در هزار نسبت به مازاد 
ششصد ميليارد ريال به باال، پنج در هزار موارد زير مشمول 
اين ماليات نمي شوند: واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي در 
حال ساخت واحدهاي مسكوني و باغ ويالها در سال تملك 
همچنين، در بند )خ( تبصره ۶ اليحه بودجه سال آينده 
آمده است: همچنين بر اساس بند خ تبصره ۶ اليحه بودجه 
۱۴۰۱ اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم 
از مسكوني و غير آنكه بيش از ۳ سال از تاريخ احداث آنها 

نگذشته باشد مشمول ماليات ۲.۵ درصدي خواهند شد.

ارقام كالن بودجه ۱۴۰۱
بر اس��اس اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، سقف 
كل بودجه كش��ور در س��ال آينده بيش از ۳۶۰۰ هزار 
ميليارد تومان است كه از اين رقم ۲۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه شركت هاي دولتي و ۱۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه عمومي دولت اس��ت. بر اين اساس طبق 
ماده واحده اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور از حيث 
منابع و مصارف بالغ بر س��ي و شش ميليون و سيصد و 
ده هزار و هفتصد و چهار ميليارد و شش��صد و بيست و 
هشت ميليون )۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰( ريال 

به شرح زير است: 
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت 
از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر 
پانزده ميليون و پنجاه و دو هزار و سيصد و نود و شش ميليارد 
و يكصد و سيزده ميليون )۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰( 

ريال شامل: 
١- منابع عمومي بالغ بر سيزده ميليون و هفتصد و بيست هزار 

ميليارد )۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال.
۲- درآم��د اختصاص��ي وزارتخانه ه��ا و موسس��ات 
دولت��ي بالغ بر ي��ك ميليون و س��يصد و س��ي و دو هزار و 
س��يصد و نود و ش��ش ميليارد و يكصد و س��يزده ميليون 

)۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰( ريال.
ب- بودج��ه ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و موسس��ات 
انتفاعي وابس��ته به دولت از لحاظ درآمدها و س��اير منابع 
تأمين اعتبار بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده 
ه��زار و هفتاد و ن��ه ميليارد و س��يصد و هج��ده ميليون 
)۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰( ريال و از حيث هزينه ها 
و س��اير پرداخت ها بالغ بر بيس��ت و دو ميليون و سيصد و 
چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون 

)۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰( ريال است.

ايـران2   Mon. Dec 13. 2021  2104   دوشنبه 22 آذر 1400    8 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره 

 رهبر انقالب در ديدار
 جمعي از پرستاران و خانواده هاي شهداي مدافع سالمت:

مستكبرين از رنج ملت ايران لذت مي برند

رهبر معظم انقالب اس��المي صبح ديروز در ديدار 
جمعي از پرس��تاران و خانواده هاي شهداي مدافع 
س��المت، رفتار و س��خنان حض��رت زينب كبري 
)س��الم اهلل عليها( را نش��ان دهنده و تجّلي عظمت 
و ق��درت روح��ي، معن��وي و عقالن��ي جنس زن 
خواندند و با تبيين ابعاد مختلف »ارزش پرستاري 
و سختي ها و تلخي هاي اين شغل شريف«، تقويت 
جامعه پرس��تاري در زواياي گوناگ��ون را مطالبه 
اصلي پرس��تاران برش��مردند و تحقق اين مطالبه 
منطقي را وظيفه مس��ووالن و ضرورتي براي حال 
و آينده كشور و جامعه دانس��تند. ايشان با تبريك 
والدت حضرت زينب)س( و روز پرستار به تك تك 
پرستاران و فعاالن حوزه درمان و سالمت، گفتند: 
بانوي عظيم الش��أن كربال به همه بش��ريت و تاريخ 
اثبات كرده اس��ت كه »زن« با وج��ود همه تالش 
كوته فكراِن گذشته و حال از جمله غربي هاي مستبد 
براي تحقير زن، مي تواند اقيانوس عظيمي از صبر 

و تحمل و قله بزرگي از خردمندي و تدبير باشد.
رهب��ر انقالب صبر و بردب��اري حضرت زينب)س( 
در مقابل مصيبت ها را غيرقاب��ل توصيف خواندند 
و افزودند: »ايس��تادگي و تحمل شهادت ۱۸ نفر از 
عزيزان از جمله برادر بزرگوار و حجت خدا حضرت 
سيدالش��هدا و دو تن از فرزن��دان حضرت زينب«، 
»صبر در مقابل اهانت هاي اراذل و اوباش��ي كه آن 
بانوي باعزت خاندان رسول اهلل را مورد جسارت قرار 
مي دادند«، »تحمل مسووليت سنگين جمع آوري 
و اداره ده ه��ا زن و كودك داغ��دار و مصيبت زده« 
و »صب��ر زيب��ا در پرس��تاري از امام س��جاد)ع(« 
جلوه هايي از عظمت روحي و معنوي حضرت زينب 

به عنوان يك زن است. 
ايشان در تبيين رفتار خردمندانه و قدرت عقالني آن 
بانوي بزرگ، به رفتار مدبرانه و سخنان شگفت انگيز 
حضرت زين��ب در مقابل حكام جاب��ر و ياوه گويي 
همچ��ون ابن زياد و يزيد اش��اره كردن��د و گفتند: 
آن اقتدار تاريخ��ي، در مقابل مردم جاي خود را به 
تبيين و سخناني س��رزنش بار مي دهد كه بعدها به 
يكي از عوامل قيام تّوابين در كوفه منجر مي ش��ود. 
رهبر انقالب »جهاد روايت و تبيين« را از ديگر ابعاد 
خردمندي و تدبير عميق حضرت زينب برشمردند 
و افزودند: آن حضرت با روايت حقيقي، تاثيرگذار و 
ماندگاِر كربال، فرصت نداد روايت دشمن بر واقعيت 
غلبه كند. ايش��ان با تكرار تاكيدات گذش��ته خود 
درباره ضرورت روايت حقيق��ي »واقعيات جامعه، 
تاريخ انق��الب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون ۴۲ 
س��ال اخير« گفتند: اگر اين كار نشود كه در موارد 
متعدد نش��ده است، دش��من روايت تحريف آميز و 
دروغ خود را در افكار عمومي جاري و با عوض كردن 
جاي ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر ظالمانه خود را 
توجيه مي كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش 
ديگري از سخنان شان درباره ارزش هاي پرستاري 
گفتند: نقطه اصلي اين ارزش ها، كمك به انس��ان 
نيازمند يعني بيمار است كه در همه مسائل، نيازمند 

توجه و ياري پرستار است. 
رهبر انقالب، پرستاري را موجب اجر مضاعف الهي 
دانستند و افزودند: ايجاد امنيت خاطر براي بيمار، 
نزدي��كان بيمار و هم��ه مردم از ديگ��ر ارزش هاي 
برجس��ته پرس��تاري اس��ت و جامعه پرستاري در 
واقع به گردن همه ملت حق دارد. ايش��ان با اشاره 
به خوشحالي مستكبران عالم از رنج ملت ايران كه 
در حوادث��ي نظير »كمك به صدام ب��راي بمباران 
ش��يميايي و ايجاد درد عميق و رن��ج جانكاه براي 
مردم شهرهاي مرزي ايران« و نيز در مسائلي مانند 
»تحريم دارويي ملت ايران« كامال آشكار شده است، 
افزودند: با توجه به اين واقعيات وقتي پرستاران، با 
تالش و ايثار، لبخند بر لبان بيماران و نزديكان شان 
مي نشانند، در حقيقت در حال مجاهدت در مقابل 
استكبار كينه توز هستند كه اين كار، ارزش مضاعف 

جامعه پرستاري در ايران اسالمي است.
رهبر انقالب در ادامه، طبيعت كار پرستاري يعني 
»مشاهده درد و رنج بيماران و مراقبت شبانه روزي 
از آنان« را تلخ و سخت خواندند و گفتند: در بعضي 
از مقاط��ع مانن��د دوره دفاع مقدس ي��ا كرونا اين 
س��ختي ها چند برابر شده اس��ت. حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي افزودند: همچنان ك��ه در دوران جنگ 
تحميل��ي، پزش��كان و پرس��تاران و امدادگران در 
زي��ر بمب��اران كار مي كردن��د، در دوره كرون��ا نيز 
پرستاران با افزايش ساعات كار، كاهش مرخصي ها، 
حض��ور در بيمارس��تان در ايام تعطي��الت نوروز و 
مش��اهده دردناك مرگ و مير بيماران و همكاران، 
سختي هايي مضاعف و خطر ابتال به بيماري مهلك 

را تحمل كردند. ايشان با تاكيد بر اينكه ملت بايد اين 
سختي ها را درك و آنها را ارزشگذاري كند، حضور 
طيف هايي همچون دانش��جويان، طالب و جوانان 
براي كمك به پرس��تاران در دوره كرونا را از جمله 
حقايق درخش��ان برشمردند و افزودند: اين تعهد و 
احساس مسووليت كه در مقاطع مختلفي همچون 
مب��ارزات دوران انق��الب و دفاع مق��دس نيز بروز 
يافته بود، نش��ان دهنده هويت پرنشاط، پرتحرك 
و با وجدان ملت ايران اس��ت. رهبر انقالب، حركت 
عظيم علمي كشور را نشانه و محصولي از اين هويت 
رويش ساز دانستند و خاطرنشان كردند: قهرماناني 
مانند شهيدان سليماني، فخري زاده و شهرياري از 
درون اين حقيق��ت و هويت عظيم بيرون مي آيند. 
ايشان، با اش��اره به خأل روايت هنري از سختي ها و 
دش��واري هاي كار پرستاري، و زمينه ها و مايه هاي 
هنري فراوان براي پرداختن به اين حوادث گفتند: 
هنرمندان مس��وول و متعهد به ميدان بيايند و اين 
س��رمايه عظيم فرهنگي را در قالب انواع هنرها به 

نمايش بگذارند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس موضوع مطالبات 
پرستاران را مورد تاكيد قرار دادند و گفتند: مطالبه 
اصلي پرس��تاران در ي��ك جمله »تقوي��ت جامعه 
پرس��تاري« اس��ت كه ضرورتي براي حال و آينده 
كشور به شمار مي رود. ايشان افزودند: قضيه كرونا 
نشان داد كه اگر جامعه پرستاري تقويت نشود، در 

بزنگاه ها ضربه خواهيم خورد.
رهبر انقالب، »اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري« را از جمله مطالبات مشخص پرستاران 
خواندند و با اش��اره به تاكيدات س��ابق خود در اين 
زمين��ه گفتند: اي��ن قانون ۱۴ س��ال قبل تصويب 
شده اما متاس��فانه تا روزهاي آخر دولت قبل حتي 
آيين نامه ه��اي اج��راي آن تنظيم نش��ده بود كه 
اصرار دارم در اين دولت، وزارت بهداش��ت مس��اله 
تعرفه گذاري را دنبال و اجرا كند. »كمبود پرس��تار 
و ل��زوم تكميل س��رانه آن نس��بت ب��ه تخت هاي 
بيمارس��تاني« و »مساله امنيت شغلي« دو مطالبه 
ديگري بود كه رهب��ر انقالب تحقق آنها را ضروري 
دانستند و گفتند: در برخي مقاطع از جمله در دوره 
كرونا فراخوان هايي براي كار پرس��تاري داده شده 
است اما با پرستاران قراردادهاي كوتاه مدت بسته 
شده و پس از مدتي آنها را مرخص كرده اند در حالي 
كه پرستار بايد امنيت ش��غلي داشته باشد و نبايد 

همچون كارگر فصلي به آن نگاه شود.
»بازسازي شبكه بهداشت كشور« و »توزيع عادالنه 
پزش��ك« دو موضوع ديگري بود ك��ه رهبر انقالب 
درخصوص نظام سالمت بيان كردند. ايشان با اشاره 
به آثار و دستاوردهاي بسيار خوب نظام سالمت در 
دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ با تمركز بر مقوله بهداشت 
و پيشگيري، خاطرنش��ان كردند: البته درمان الزم 
اس��ت اما پيشگيري بهتر از آن اس��ت و بايد شبكه 
بهداشت، بازسازي و تقويت شود تا با هزينه كمتر، 
سالمت مردم بيش��تر تامين شود. حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي، توزيع پزش��ك در مناط��ق مختلف را 
ناعادالنه دانس��تند و افزودند: درباره مساله كمبود 
يا كافي بودن پزشك اظهارنظر نمي كنم اما توزيع 
پزشك در مناطق مختلف كشور عادالنه نيست كه 

اين مساله بايد مورد توجه قرار بگيرد.
رهب��ر انق��الب در پايان سخنان ش��ان، ت��وكل به 
پروردگار ق��ادر يعني كار و ت��الش در عين اعتماد 
به وعده بركت و ي��اري الهي را در همه امور زندگي 
و كشور راهگش��ا خواندند و ابراز اميدواري كردند 
فرداي ملت ايران بهتر از امروز آن باش��د و خداوند، 
ملت ايران را در همه عرصه هاي مواجهه با دشمنان 

پيروز و سربلند سازد.
پي��ش از س��خنان رهبر انق��الب اس��المي، بهرام 
عين الله��ي -وزي��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي- با تقدير از مجاهدت پرس��تاران و كادر 
درمان در ۲۲ ماه مقابله با كرونا، به توليد واكس��ن 
كرونا در پنج مرك��ز علمي و تحقيقات��ي داخلي و 
تامين گس��ترده و تزريق بيش از ۱۱۰ ميليون دوز 
واكس��ن اش��اره كرد و گفت: تا ام��روز ۷۴درصد از 
مردم ه��ر دو دوز و ۸۶درصد نيز يك دوز واكس��ن 
را درياف��ت كرده ان��د. عين الله��ي همچنين رفع 
بني��ادي دغدغه ه��اي جامعه پرس��تاري، كاهش 
هزينه ه��اي درمان، تقويت طرح پزش��ك خانواده 
و نظ��ام ارج��اع، حماي��ت از توليد داخل��ي دارو و 
تجهيزات ضروري، توس��عه گردشگري سالمت و 
اجراي صحيح سياس��ت هاي افزايش جمعيت را از 
جمله اولويت هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي برشمرد.

»تعادل« اولين بودجه دولت رييسي را بررسي مي كند

بودجه  انقباضي دولت و رياضتي مردم



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بان��ك مركزي با تاكيد بر اينك��ه ورود ارز 
حاصل از صادرات به چرخه تجاري و اقتصادي كشور 
را با جديت دنبال مي كنيم گفت: تس��هيل عرضه ارز 
صادركنندگان خرد با همكاري دستگاه هاي ذيربط 
و بر اساس مكانيزم هاي مشخص در دستور كار جدي 
بانك مركزي است.  دكتر صالح آبادي صبح امروز در 
گردهمايي روساي نمايندگي هاي جمهوري اسالمي 
ايران در كشورهاي همس��ايه با بيان اينكه گسترش 
مراودات اقتصادي و تجاري با همسايگان بسيار مهم، 
حياتي و داراي اهميت راهبردي است تاكيد كرد: اين 
نشست س��رآغازي براي همكاري هاي بانك مركزي 
و وزارت امور خارجه در راس��تاي گسترش تعامالت 
اقتصادي خواهد بود. دكتر صالح آب��ادي در ادامه به 
تشريح جزييات چرخه امور در سامانه نيما پرداخت 
و اف��زود: بانك مركزي دخالت��ي در تعيين نرخ ارز در 
سامانه نيما ندارد و توافق بين صادر كننده و وارد كننده 
تعيين كننده نرخ حواله ارز در اين سامانه است.  رييس 
ش��وراي پول و اعتبار با اشاره به ضرورت رفع تعهدات 
ارزي واردكنندگان تاكيد كرد: از ابتداي سال جاري 
تاكنون ۲۰ ميليارد دالر عرضه ارز در سامانه نيما انجام 
شده است كه به مراتب بيش از ميزان كل سال گذشته 
است؛ عالوه بر اين در سال جاري تاكنون ۳۶ ميليارد 
دالر تامين ارز در كشور صورت گرفته كه اين ميزان 
معادل كل سال گذشته است. وي با اشاره به افزايش 
درآمدهاي ارزي ناش��ي از صادرات نفت و ميعانات 
در سال جاري ابراز اميدواري كرد: اين روند تا پايان 

سال نيز تداوم و بهبود خواهد داشت.

    آزاد سازي منابع ارزي توان بانك مركزي 
براي مديريت بازار ارز را افزايش داد

رييس كل بانك مركزي همچنين گفت: در خصوص 

آزاد سازي منابع ارزي كش��ور اقدامات خوبي انجام 
شده است كه توان بانك مركزي براي مديريت بازار 
ارز را افزايش داده است. دكتر صالح آبادي با اشاره به 
كاهش نرخ تورم در ماه هاي اخير افزود: خوشبختانه 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ نيز مبتني بر واقعيت ها و 
بدون كس��ري تنظيم شده است كه نقش مهمي در 
كنترل تورم خواهد داشت. رييس كل بانك مركزي 

با بيان اينكه تكاليف متع��دد نظام بانكي در بودجه 
سال هاي گذشته موجب افزايش ناترازي بانك ها و 
فشار مضاعف به بانك مركزي شده بود تاكيد كرد: 
خوشبختانه اين تكاليف در بودجه سال آينده كمتر 
ش��ده اس��ت و اين موضوع نقش مهمي در كنترل 
خلق پول بانك ها توس��ط بانك مركزي دارد. دكتر 
صالح آبادي خاطرنشان كرد: موضوع رمزپول ملي از 

جمله موارد مهم در دس��تور كار بانك مركزي است 
كه زيرس��اخت و دس��تورالعمل هاي مربوط به آن 
تدوين ش��ده و در آينده نزديك به صورت آزمايشي 
راه ان��دازي خواهد ش��د. ريي��س كل بانك مركزي 
به هم��راه معاون ارزي بانك نيز در اين نشس��ت به 
پرس��ش ها و درخواست هاي سفرا و نمايندگي هاي 

ايران در كشورهاي همسايه نيز پاسخ داد.
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افزايش سود وام مسكن مهر
به ۱۸ درصد از خردادماه ۱۴۰۱

بررسي اليحه بودجه سال آينده حاكي از آن است 
كه از خردادماه تس��هيالت واحدهاي مسكن مهر 
فروش اقساطي نشده  به ۱۸ درصد افزايش خواهد 
يافت. جزييات اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ حاكي از 
آن است كه در تبصره ۱۱ )مسكن و حمل ونقل( و 
در بند الف به دولت اجازه داده ش��ده براي عمليات 
آماده سازي، محوطه سازي، تامين خدمات روبنايي 
و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرح هاي 
بازآفريني شهري، مصلي تهران،  طرح هاي مسكن 
و ساير موارد پيش بيني شده در قانون جهش توليد 
مس��كن اقدامات زير انجام شود؛  در بند يك آمده؛ 
وزارت راه مجاز اس��ت تا س��قف ۱۰ هزار ميليارد 
تومان از محل منابع داخلي يا تهاتر اراضي امالك 
ش��ركت هاي زيرمجموعه را به قيمت كارشناسي 
يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفط كاربري 
بعد از واگذاري با س��از و كار گردش خزانه از طريق 
صندوق ملي مسكن صرف طرح هاي فوق كند. ۱۰ 
هزار ميليارد ريال نيز براي تكميل عمليات اجرايي 
مصلي تهران هزينه مي شود. در بند ۴ اين تبصره نيز 
به مالكان مسكن مهر تا خرداد ۱۴۰۱ فرصت داده 
شده تا نسبت به فروش اقس��اطي واحدهاي خود 
مهلت داده، در غير اينصورت به بانك مسكن اجازه 
داده شده نرخ سود تسهيالت را به ۱۸ درصد افزايش 
دهد. در بند 5 ماليات واحدهاي مسكن مهر ۳۰۰ 
هزار تومان براي هر واحد تعيين شده است. اين در 
حالي است كه در شهرهاي جديد به خصوص پرند 
طي دو سال اخير ارقامي بين ۲ تا ۱۰ ميليون تومان 
تحت عنوان ماليات از متقاضيان دريافت شده است.

پيشنهاد دولت براي اختيار 
بانك ها در پرداخت تسهيالت

دولت س��يزدهم در نخستين اليحه تقديمي خود 
به مجلس پيش��نهاد داد اختيار كلي در پرداخت 
تسهيالت تكليفي به سازمان برنامه و بودجه، بانك 
مركزي و هيات وزيران واگذار شود و در اين تبصره 
ميزان وام ازدواج نيز تعيين نشده است. تبصره ۱۶ 
ماده واحده اليحه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به تسهيالت 
تكليفي است. براس��اس اين تبصره بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران از طريق بانك هاي دولتي، 
خصوصي و موسسه هاي اعتباري غيربانكي مكلف 
به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه از محل ۱۰۰ 
درصد مانده سپرده هاي قرض الحسنه و 5۰ درصد 
سپرده هاي جاري شبكه بانكي پس از كسر سپرده 
قانوني به م��وارد مندرج در قوانين مصوب مجلس 
شوراي اسالمي از جمله قانون برنامه ششم توسعه 
اس��ت. همچنين در ادامه اين تبصره آمده است: 
موضوعات و ذي نفعان، ميزان تسهيالت پرداختي 
و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتي است كه 
در آيين نامه اجرايي اين بند كه توس��ط سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با همكاري بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران و معاونت امور مناطق 
محروم حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ اين قانون 
تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، تعيين 
مي شود. در س��ال هاي گذش��ته دولت رقم وام 
ازدواج جوانان را در تبصره ۱۶ پيشنهاد مي كرد 
اما امس��ال اين رقم اعالم نش��ده است. در قانون 
بودجه امس��ال وام ازدواج جوان��ان 5۰ ميليون 

تومان و ۱۰۰ ميليون تومان تعيين شده است.

اجراي ۴۵ درصدي
نسخه الكترونيكي در استان تهران

سرپرست اداره كل بيمه سالمت استان تهران با اشاره 
به اجراي نسخه الكترونيكي در مراكز طرف قرار داد 
اين اداره كل گفت: تاكنون ۴5 درصد اين طرح اجرايي 
شده است. سيده مريم حسيني روز يكشنبه در نشست 
خبري در اين باره به خبرنگاران گفت: از ابتداي دي ماه 
نس��خه هاي كاغذي پذيرفته نمي شود و پرداخت ها 
منوط به الكترونيكي شدن اسناد پزشكي است. وي 
افزود: اين طرح در ۲۲ استان كشور حدود ۸۰ درصد 
پيشرفته داشته و در استان تهران بدليل حجم زياد 
پزش��ك و مراكز درماني تاكنون ۴5 درصد پيشرفت 
داشته است. سرپرست اداره كل بيمه سالمت استان 
تهران ادامه داد: در اين اس��تان بدليل اينكه ۲۱ هزار 
پزشك فعاليت دارند تجهيز اين سامانه كمي سخت 
است اما تمامي بسترهاي الزم براي اجراي كامل طرح 
نسخه الكترونيكي تامين شده است. وي تاكيد كرد: 
موضوع نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي 
يك الزام قانوني است و بنا به اطالعات اين قانون از 
اول دي ماه در كشور اجرايي مي شود و از همان زمان 
هيچگونه پرداختي براي مراكزي كه نسخه خود را به 
صورت كاغذي نوشته يا دريافت مي كنند، صورت 
نمي گيرد. حسيني خاطرنشان كرد: در استان تهران 
از انتهاي سال ۹۷ نسخه الكترونيكي در برخي مراكز 
شروع شده بود، اما در حال حاضر و بر اساس شاخص 
كشوري ۲۲ اس��تان از اين طرح استفاده مي كنند 
و برخي از اس��تان ها به دليل نبود زيرساخت ها از 

شاخص ميانگين كشوري پايين تر هستند.

بودجه ۱۴۰۱ بدون كسري و 
استقراض از بانك مركزي بسته شد

مع��اون وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي با بي��ان اينكه 
برنامه محوري يك��ي از فرصت هاي پيش روي اليحه 
۱۴۰۱ اس��ت، گفت: نتيجه گ��را و نظارت پذير بودن 
از ويژگي هاي بودجه ۱۴۰۱ اس��ت. ه��ادي قوامي، با 
بيان اينكه اساسي ترين، فني ترين و مهم ترين مرحله 
بودجه ريزي؛ تهيه، تنظيم و پيشنهاد اليحه بودجه است، 
گفت: دولت س��يزدهم در ارايه نخستين بودجه خود 
تالش كرده است اصالح ساختار اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
را انجام دهد. با توجه به مش��كالتي كه در بودجه هاي 
سال هاي گذش��ته وجود داشت، نمايندگان در مسير 
تغيير رويكرد بودج��ه به دولت كم��ك كنند.برنامه 
محوري يكي از فرصت ه��اي پيش روي اليحه ۱۴۰۱ 
است، نتيجه گرا و نظارت پذير بودن از ويژگي هاي بودجه 
۱۴۰۱ است.با كنترل رشد هزينه ها، نرخ تورم كنترل 
مي ش��ود و توان خريد مردم را افزايش مي يابد. معاون 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: استقراض نكردن ار 
بانك مركزي، بودجه بدون كسري و كنترل هزينه هاي 
جاري، كنترل اضافه برداشت بانك هاي از بانك مركزي 
از ويژگي هاي اليحه بودجه ۱۴۰۱ است. وحيد شقاقي، 
كارشناس مسائل اقتصادي هم گفت: بايد تالش كرد 
نظام بودجه ريزي برنامه مح��ور، عملياتي و هدفمند 
شود و نظام بودجه ريزي با حداقل كسري تنظيم شود.

شفافيت، انضباط مالي، كاهش كسري بودجه از كارهاي 
انقالبي در بودجه ريزي است و با توجه به منتشر شدن 
اعداد غير رسمي در سال آينده كسري بودجه حداقلي 
را شاهد خواهيم بود. شقاقي با تأكيد بر اينكه هدفمند و 
برنامه محور نبودن در بودجه ريزي از اصلي ترين مباحث 
س��ال هاي گذشته بوده اس��ت، گفت: در دهه گذشته 
نتوانس��تيم از نظام بودجه ريزي براي رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري استفاده كنيم. ميانگين رشد اقتصادي 
دهه ۹۰، صفر درصد و ميانگين رشد انباشت سرمايه 
منهاي ۴.5 درصد شد.از سه سال گذشته اقتصاد ايران 
وارد مرحله فرسايش ش��ده يعني رشد هزينه هاي 
جبران استهالك بيشتر از رشد سرمايه گذاري است.

بانك ها به جاي بانكداري 
بنگاه داري مي كنند

نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
بانك ها به شكل گسترده به جاي بانكداري، بنگاه داري 
كرده و با توليد و بخش هاي مولد همراهي نمي كنند. 
سيدمرتضي حسيني در جلس��ه علني روز يكشنبه 
مجلس شوراي اسالمي در نطق ميان دستور خود گفت: 
در شعارهاي دولت مساله مردمي بودن و از مردم شنيدن 
و در ميان مردم بودن تكرار شده است. چرا كه اگر ما به 
معني واقعي كلمه مي خواهيم كنار مردم باش��يم بايد 
بي امان با فساد و مفسد مبارزه كنيم. نماينده مردم ميانه 
در مجلس شوراي اسالمي، افزود: بسترهاي فساد در قوه 
مجريه تشكيل مي شود. فرارهاي مالياتي، انحصارهاي 
بي بديل، سوءاستفاده از ارز ترجيحي، فعاليت هاي ناسالم 
سوداگرانه، قاچاق و امثال اينها، فسادهايي است كه بايد 
با پيگيري، برنامه و همت با آن مبارزه شود. حسيني با 
اشاره به مشكالت كشور، گفت: مشكل مسكن، اشتغال 
جوانان، تورم و گراني، قاچاق كاال و و واردات بي رويه از 
جمله اين مشكالت است. در حالي كه كشور ظرفيت هاي 
فراواني در بخش آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلي، 
همسايگان، استعدادهاي جوانان دارد. البته براي غلبه 
بر مشكالت بايد اين ظرفيت ها درست شناخته شده 
و از عناصر مومن و كاردان اس��تفاده شود. وي، كشور را 
نيازمند بازنگري در انقالب اداري عنوان كرد و گفت: از 
نظر گزينش و چينش مديران بايد آن دسته از عناصر 
و مديراني كه در به وجود آمدن وضع موجود س��هيم و 
شريك بودند، از چرخه تصميم سازي، تصميم گيري و 
اجرايي كنار گذاشته شوند. نماينده مردم ميانه در مجلس 
يازدهم با تاكيد بر مبارزه با مافياي واردات و قاچاق در 
دولت س��يزدهم تاكيد كرد: سال هاست كه بانك ها به 
صورت گس��ترده به جاي بانكداري، بنگاه داري كرده 
و با توليد و بخش ه��اي مولد همراهي نمي كنند. پول 
بي پشتوانه خلق كرده و به شدت بورس بازي مي كنند. 
طبق آمارهاي اعالم ش��ده از يك ميليون و ۷۰۰ هزار 
خانه خالي حدود يك ميليون و چهار صد دستگاه آن 
به بانك ها تعلق دارد و حدود ۹5 درصد پاساژها و مال ها 
و مراكز تجاري توس��ط شركت هاي وابسته به بانك ها 
ساخته مي شود و بايد نظام بانكي و پولي كشور يك بار 
براي هميشه اصالح شود. حسيني با اشاره به نارضايتي 
مردم از عملكرد خودروسازان گفت: خودروسازان خودرو 
گران، بي كيفيت و غيرقابل رقابت با خودروهاي خارجي 
توليد مي كنند و خدم��ات پس از فروش مطلوبي ارايه 
نمي دهند. ام��ا باز هم از آنها حمايت مي كنيم و قدمي 
اساس��ي براي اصالح صنعت خودروس��ازي كشور بر 
نمي داريم. وي درباره شرايط مدارس و تعليم و تربيت 
در كشور، خاطرنشان كرد: پيشرفت يك جامعه و كشور 
در گرو تعليم و تربيت و معلمان اس��ت و مجلس هم با 
اكثريت قاطع به حوزه آموزش و پرورش و حل مشكل 
اقتصادي و معيشتي معلمان تاكيد دارد. اما در مرحله 
عمل س��ازمان برنامه و بودجه به دليل كمبود اعتبار و 
افزايش نقدينگي براي تصويب اليحه رتبه بندي معلمان 
همكاري نمي كند. نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: دولت مي تواند با انجام اقداماتي نظير 
حذف يارانه دهك هاي باالي جامعه، حذف حقوق هاي 
نجومي، اخذ ماليات هاي معوقه و اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي اعتبار الزم براي اين 
اليحه را تامين كند. حسيني با اشاره به مشكالت حوزه 
انتخابيه خود گفت: حوزه انتخابيه با وجود ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي فراوان و جاري بودن ۳۳ درصد روان آبها 
در گسترده آن و با وجود ۴۲ سد كوچك و بزرگ از كمبود 
آب كشاورزي و آشاميدني رنج مي برد. وي خاطرنشان 
كرد: بي توجهي و ضعف مديريت باعث شده شهرستان 
ميانه به رغم مناب��ع و معادن مختلف و موقعيت خوب 
جغرافيايي و طبيعي بيشترين تعداد بيكاران را در استان 
داشته باشد و بيش از ۱۰۰ روستا فاقد راه مناسب و حدود 

۸5 روستا آب آشاميدني سالم و كافي ندارند.

اعطاي تسهيالت بانكي
بابت واردات كاالهاي اساسي

بر اساس اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ دولت به سه 
دستگاه شركت بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني 
ام��ور دام كش��ور و همچنين خدم��ات حمايتي 
كشاورزي مجوز دريافت تس��هيالت بانكي بابت 
واردات كاالهاي اساسي را داده است. اين بند براي 
اولين بار است كه در بودجه ساالنه ديده مي شود. 
تسهيالت در صورتي به اين سه شركت اعطا خواهد 
شد كه به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد 

و اين سازمان اين موضوع را مصوب كند.

رييس كل بانك مركزي: راه اندازي رمز  پول  ملي در  آينده  نزديك

برطرف شدن موانع موجود براي بازگشت ارز صادركنندگان و رفع تعهد ارزي واردكنندگان 

تداوم ريزش بهاي انواع سكه و طال

حسيني وزير اسبق اقتصاد: فروش ارز ۴۲۰۰  توماني يعني حراج ارز

توان بانك مركزي براي مديريت بازار ارز افزايش يافت

ارز ۴۲۰۰  از  بودجه سال آينده حذف شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكش��نبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰، بار ديگر در ب��ازار ارز آزاد 
قيمت ها كاهش يافت و قيمت دالر ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان، 
قيمت يورو ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان، پوند ۴۰ هزار و ۴۳۰ 
تومان و درهم امارات ۸ هزار و ۳۳۰ تومان اعالم شده است. 
در بازار طال نيز طالي ۱۸ عيار هر گرم يك ميليون و ۲۹۹ 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۳ 
ميليون و ۱۴۰هزار تومان، س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است. نيم سكه بهار 
آزادي ۶ ميليون و ۸5۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
۳ ميليون و۸۸۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۳5۰هزار تومان معامله شد. همچنين قيمت طالي ۲۴ 
عيار در هر گرم يك ميليون و ۷۲۸ هزار تومان و هر مثقال 
طال، 5 ميلي��ون و ۶۳۰ هزار تومان ارزش گذاري ش��ده 
اس��ت. در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر ۲۷ هزار 
و ۶۹۸ تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۷ هزار و ۱۴5 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۳۱ 
هزار و ۹۹۴ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۳۱ هزار و ۳۶۱ 
تومان اعالم شده است. كارشناسان مي گويند كه صبح 
يكشنبه قيمت س��كه در بازار تهران با ۱۲۰ هزار تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ ميليون و ۸۰ هزار 
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با كاهش 
۱۰۰ هزار توماني به قيمت ۱۲ميليون و ۷5۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۸۳۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸5۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳5۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۲۹۲ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج  ميليون و 5۹۸ هزار تومان شد.همچنين قيمت 
اونس جهاني طال بدون تغيير قيمت نسبت به روز كاري 

گذشته به يك هزار و ۷۸۳ دالر و ۳۴ سنت معامله شد.

    ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال آينده حذف شد
از سوي ديگر، در اليحه بودجه سال آينده پيش بيني در 
رابطه با پرداخت ارز ترجيحي نشده و نشان از اقدام دولت 
براي حذف ارز ۴۲۰۰ دارد. در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
كه به مجلس ارايه شد در تبصره ها خبري از پرداخت 
ارز ترجيحي نيست و به نظر مي رسد دولت برنامه خود 
براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را در س��ال آينده اجرايي 
خواهد كرد. با اين حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به 
هدفمندي يارانه ها در دو رديف مبالغي را براي جبران 
اصالح نرخ كاالهاي اساسي در نظر گرفته است به طوري 
كه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان براي جبران اصالح نرخ 
كاالهاي اساسي، دارو، يارانه نان و خريد تضميني گندم 
پيش بيني شده و در بخش ديگر ۴۰۰۰ ميليارد تومان 
براي يارانه نهاده هاي كشاورزي، تنظيم بازار كاالهاي 
اساسي و ضروري و تاديه تعهدات مربوطه پيش بيني 
شده است. در بودجه سال جاري دولت هشت ميليارد 
دالر بابت ارز ۴۲۰۰ توماني پيش بيني كرده بود كه در 
نيمه س��ال اين رقم به پايان رسيده بود.در حال حاضر 
شش قلم كاالي اساسي شامل گندم، جو، ذرت، سويا، 
روغن خام و دانه هاي روغني به همراه بخش��ي از دارو و 

تجهيزات پزشكي ارز ۴۲۰۰ دريافت مي كنند.

    فروش ارز ۴۲۰۰ توماني يعني حراج ارز
وزير اسبق اقتصاد گفت: وقتي در شرايطي كه با محدوديت 
عرضه ارز مواجه هستيم، حراج ارزي مي گذاريم، نتيجه اش 
افزايش تقاضاي ارز اس��ت و از نگاه بنده فروش ارز ۴۲۰۰ 
توماني يعني حراج ارز. شمس الدين حسيني وزير اسبق 
اقتصاد با تاكيد براينكه فروش ارز ۴۲۰۰ توماني يعني حراج 
ارز، اظهار كرد: يكي از مسائلي كه امروز بازار ارز ما را مختل 
كرده، سياست ارزي است كه در اين سياست دوگانه ارزي، 
اختالل در بازار بسيار باالست.  وي گفت: هرچند وزير نفت و 
رييس جمهور در گزارشي به مجلس اعالم كردند كه فروش 
نفت ايران افزايش يافته است اما اينكه چه ميزان درآمدي 
از آن حاصل مي شود و چه مقدار رشد داشته بسيار مهم و 
تعيين كننده وضعيت اس��ت. در واقع آمار و ارقام ۸ ماهه 
امسال موضوع خاصي را نشان نمي دهد.  وزير اسبق اقتصاد 
افزود: به هر حال وقتي در اين شرايطي كه با محدوديت 
عرض��ه ارز مواجه هس��تيم، ح��راج ارزي مي گذاريم، 
نتيجه اش افزايش تقاضاي ارز است و از نگاه بنده فروش 
ارز ۴۲۰۰ توماني يعني حراج ارز.  حسيني تصريح كرد: 
وقتي يك دارايي كمياب شود و آن را با قيمت پايين عرضه 
كنند و حتي به ميزاني هم وجود نداشته باشد كه كل 
تقاضا را پوشش دهد، اطمينان داشته باشيد كه قيمت 
پايين نمي آيد؛ بلكه تقاضاهاي سوداگرانه يا سفته بازي 

شكل مي گيرد كه قيمت را هم افزايش مي دهد.

    قيمت طال صعودي يا نزولي خواهد بود؟
عوامل بنيادي بازار طال از اوايل نوامبر ۲۰۱۹ تا اواخر 
سپتامبر ۲۰۲۰ صعودي يا روند مثبت بوده و از اوايل 
اكتبر ۲۰۲۰ تا اواخر اكتبر س��ال جاري روند نزولي يا 
منفي داشتند. محرك اصلي قيمت طال و فلزات گرانبها 
كاهش نرخ بهره واقعي اس��ت. كلمه مهم در اين روند 
كاهش است؛ كاهش نرخ هاي واقعي )يا بازده واقعي( 
جذابيت فلزات گرانبها را به عنوان پول افزايش مي دهد 

و افزايش نرخ هاي واقعي برعكس عمل خواهد كرد.
يكي از معيارهاي نرخ واقعي فل��زات گرانبها، نرخ واقعي 
صندوق هاي فدرال رزرو )FFR( اس��ت و در حال حاضر، 
FFR واقعي به سمت نزول و ادامه نزول آن بسيار بعيد و طال 

نيز در حال بازگشت به نرخ هاي واقعي است. طال در سال 
۲۰۱۱ به اوج خود رسيد و اين شاخص تا اوايل سال ۲۰۱۳ 
به پايين ترين سطح خود بازنگشت اما در آگوست ۲۰۲۰ 
اوج دوباره را تجربه كرد و اين شاخص يك سال بعد پايين 
آمد. اگر نرخ تورم از ۶ درصد به ۳ تا ۴ درصد كاهش يابد و 
فدرال رزرو چند بار نرخ ها را افزايش دهد )يك سناريوي 
قابل قبول(، نرخ هاي بهره واقعي چندين درصد افزايش 
مي يابد. كاهش قيمت طال مي تواند بازتابي از احتمال موارد 
ذكر شده يا نتايج مشابه باشد. نرخ بهره واقعي بايد پايين 
و منفي بماند تا بار بدهي تحت كنترل باشد اما دوره هايي 
وجود خواهد داشت كه نرخ هاي بهره واقعي دوباره افزايش 
مي يابند. عوامل بنيادي در صعودي نشدن طال و روند نزولي 
آن امكان خريد را فراهم كرده است اما موج قيمت طال پس 

از افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تغيير خواهد كرد.

    فروكش كردن نوسان هاي بازار ارز 
با اخذ ماليات از بازار قاچاق

تنگ كردن فضا براي اخاللگ��ران ارزي با روش هاي 
مختلف از جمله اخذ مالي��ات و برخوردهاي قضايي، 
زمينه مهار نوسانات ارزي را فراهم مي آورد. نوسانات 
نرخ ارز همزمان ب��ا دور جديد مذاكرات ايران در وين 
براي احياي برجام در كش��ور آغاز شد. نوساناتي كه 
بيش از آنكه وابسته به شرايط اقتصادي باشد، حاصل 
جوسازي دالالن در بازارهاي هرات و سليمانيه است. 
آمارها نشان مي دهد تامين ارز در كشور در مقايسه با سال 
گذشته بهتر ش��ده و از همين رو نمي توان كمبود ارز در 
بازار داخلي را دليل نوس��انات قيمت در بازار دانست.  در 
همين رابطه رييس كل بانك مركزي پيش از اين گفته 
بود كه از ابتداي سال تاكنون در مجموع ۳۶ ميليارد دالر 
ارز براي كل كاالها بخشي در س��امانه نيما و بخشي در 
شبكه بانكي تامين شده كه نسبت به سال گذشته افزايش 
داشته اس��ت.  علي صالح آبادي تاكيد كرد: سال گذشته 
كمتر از ۳۶ ميليارد دالر ارز عرضه شده است در حالي كه 
امسال در كمتر از ۹ ماه ۳۶ مليارد دالر عرضه ارز بانكي، 
نيما و ارز اشخاص توسط بانك مركزي عرضه شده است. 
همچنين در بازار متشكل ارزي يا بازار اسكناس ارزي نيز 

۱.۳ ميليارد دالر از ابتداي سال معامله انجام شده كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشد داشته 
كه اين عرضه عمدتا توسط صادركنندگان بوده است. با 
وجود آنكه شواهد كمبودي در بازار ارز را نشان نمي داد اما 
در هفته گذشته برخي كانال هاي تلگرامي، اقدام به اعالم 
قيمت هاي افزايشي و جهت دادن به بازار كردند و تالش 
داشتند تا نرخ دالر در بازار آز اد را تا سقف ۳۱ هزار و ۶۰۰ 
تومان باال ببرند؛ قيمتي كه ميزان معامله واقعي روي آن 
مشخص نبود و از همين رو به دليل كاهش تقاضاي دالر در 
بازار، بسياري از تحليلگران آن را غيرمنطقي مي دانستند. 
قيمت سازي در بازار مجازي باعث شد تا رييس جمهوري 
نيز نس��بت به آن واكنش نش��ان دهد.  آيت اهلل رييسي 
گفت: »برخي شبانه روز در تالشند همزمان با مذاكرات، 
نرخ ارز را باال ببرند و مذاك��رات را به اقتصاد گره بزنند تا 
خواس��ته هاي خود را به ملت ايران تحميل كنند«. وي 
تاكيد كرد: »مناب��ع ارزي موجود در وضعيت خوبي قرار 
دارد و بر خالف روزهاي اولي كه دولت را تحويل گرفتيم، 
نگران وضعيت نيستيم«. اين عوامل دست به دست هم 
داد تا اواخر هفته گذش��ته وزارت اطالعات با اعالم خبر 
دستگيري پنج نفر از اخالگران ارزي وارد عمل شود. در 
ادامه وزارت اطالعات تاكيد كرد كه حس��اب هاي بانكي 
۸۴۱ فعاالن غيرمجاز را مس��دود كرده اس��ت. »محمد 
مسيحي« معاون درآمدهاي مالياتي با بيان اينكه بر اساس 
فهرست اعالمي بانك مركزي، فعاالن غيرمجاز بازار ارز 
مشمول ماليات مي شوند، تاكيد كرد: اين ماليات مشمول 
فعاالن تجاري و اقتصادي كه از طريق سامانه نيما دادوستد 
مي كنند، نمي شود. تجربه سال هاي گذشته در بازار ارز و 
حضور برخي افراد همچون جمش��يد بسم اهلل ها در بازار 
قاچاق ارز كه نوسانات ارزي را تشديد مي كردند حكايت 
از اي��ن دارد كه برخورد برنامه ريزي ش��ده از جنبه هاي 
قضايي، حقوقي، بانكي و مالياتي حضور اين افراد را در بازار 
غيررسمي ارز كمرنگ و به مرور از ميان خواهد برد. تجربه 
تلخ تزريق ارز به بازار غيررسمي در دولت هاي گذشته، 
روش��ي براي كنترل نوسانات ارزي محسوب مي شد كه 
خود به عاملي براي ايجاد سوداگري در بازار ارز تبديل شده 
بود، اما در دولت جديد، نهاد بازارساز ارزي با تغيير رويه 
در اين زمينه و توجه به مسائل بنيادين اقتصاد و تقويت 
جانب عرضه ارز و تغيير و اصالح مقررات همچون تعديل 
موارد ۲5 گانه ارزي و برنامه ريزي براي راه اندازي سامانه 
فروش ارز براي نيازهاي خرد هموطنان در كنار تقويت 
عرضه ارز در دو بازار متشكل و نيما، ضمن مديريت بهينه 
منابع محدود ارزي به خوبي نيازهاي واقعي ارز را پوشش 
داده است. برخورد قضايي و مالياتي با اخاللگران بازار ارز 
بايد بر مبناي يك برنامه مدون و مكانيزم منظمي انجام 
ش��ود، چرا كه تجربه برخورد صرف قضايي بدون ايجاد 
محدوديت هاي بانكي و اخذ ماليات، نتيجه اي نخواهد 
داش��ت در اين زمينه الزم است شعب ويژه رسيدگي به 
تخلفات ارزي در بازار ارز مستقر شوند و با هشدار به تمامي 
افراد حقيقي و حقوقي كه موجب اخالل در نظام ارزي 
و پولي كشور مي شوند، تاكيد شود در شرايط اقتصادي 
كه تحريم هاي يك جانبه، عرصه معيشتي مردم را تنگ 
كرده است، اخالل در بازار ارز به مانند بازي كردن در زمين 

دشمن بوده و قابل چشم پوشي و اغماض نيست.



تعادل|
 روز گذش��ته اليح��ه بودج��ه س��ال 1401 توس��ط 
رييس جمهوري تقديم مجلس ش��د اما؛ اين موضوع 
نتوانست تاثير مثبت روي بازارسهام بگذارد و طي روز 
يكشنبه ش��اهد افت 1.77 درصدي شاخص كل بازار 
بوديم. بودجه اين س��ال انقباضي است و نبايد انتظار 
رش��د و ترقي اقتصادي در حال��ت ادامه اين تحريم ها 
داش��ت.در ابتدا سوالي مطرح مي شود كه چرا در زمان 
ريزش بازار س��امانه هاي معامالتي بورس از دسترس 
خارج مي شوند. اگر وضعيت دسترسي به سامانه هاي 
معامالتي را بررسي كنيم متوجه مي شويم كه اغلب در 
زمان ريزش هاي عميق يا استقبال هاي عمده سامانه 
معامالتي از دسترس خارج مي شود و دليل اين موضوع 
واضح نيست.روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت 
فناوري بورس درباره داليل قطعي سامانه هاي معامالتي 
بورس، اظهار داش��ت: در يكي از مراك��ز داده، قطعي 
برق اتفاق افتاده و مس��اله خاصي نيست. اين موضوع 
سيستم هاي آنالين را تحت تأثير قرار داده و سامانه هاي 
سفارش گيري كارگزاري ها مشكلي نداشتند. در حال 
حاضر مشكل رفع شده و همه سيستم ها فعال هستند. 
ما مي توانيم تا اليه اتصال ش��ركت هاي نرم افزاري به 
س��امانه معامالت را كنترل كنيم، ام��ا اينكه درگاه ها 
كار مي كنند يا خير، تحت كنترل و نظارت ما نيس��ت. 
شركت هاي نرم افزاري در حال حاضر به سامانه معامالت 
متصل هستند.مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري 
بورس در واكنش به موضوعات مطرح ش��ده بر عمدي 
بودن اختالل در سامانه هاي معامالتي، گفت: من درباره 
داليل قطعي سامانه هاي معامالتي بورس فقط مي توانم 
از نظر فني صحبت كنم، اما قطعي برق يك مركز داده 

نمي تواند ارتباطي به اين موضوع داش��ته باشد. فقط 
معامالت برخط دچار مشكل شده اند. از ديدگاه فني، 
نمي توانم اين موض��وع را بپذيرم، چ��ون دور از ذهن 
به حس��اب مي آيد.به هر ترتيب اين صحبت ها نشان 
مي دهد كه اين مش��كل از نظر فني نيست و مشكل از 
جاي ديگري است. اما يك سوال مطرح مي شود كه چرا 
مسووالن مربوطه از سال 98 تاكنون نتوانسته اند منشأ 

اين مشكالت را پيدا كنند.

    بودجه به مجلس رسيد
همان گونه كه گفته شد روز گذشته پاي بودجه 1400 
به مجلس باز شد، در وهله نخست اغلب كارشناسان 

پيش بيني مي كردند كه در روز تقديم اليحه بودجه 
بورس صعودي شود و در مقابل طي روز يكشنبه ركورد 
كمترين ارزش معامالت سال شكسته شد و شاخص در 
كانال يك ميليون و 300 هزار واحدي ماند تا وزنه زيان 
در بازار سنگين تر شود. همان گونه كه در گزارش هاي 
پيشين اش��اره شد مهم ترين رقم تاثيرگذار بودجه بر 
بورس، تغيير در نرخ خوراك گاز سوخت صنايع باشد. بر 
اساس ارقام بودجه 1401 نرخ گاز سوخت پتروشيمي، 
پااليش و فوالدي ها به 100 درصد نرخ خوراك رسيد 
كه اين شاخص در س��ال قبل معادل 30 درصد نرخ 
خوراك پتروشيمي ها بوده است. اين در حالي است كه 
نرخ گاز سوخت صنعت سيمان مطابق سال قبل معادل 

10 درصد نرخ خوراك پتروشيمي هاس��ت.در اليحه 
بودجه سال 1401 در تبصره ها خبري از پرداخت ارز 
ترجيحي نيس��ت و به نظر مي رسد دولت برنامه خود 
براي حذف ارز 4۲00 توماني را در سال آينده اجرايي 
خواهد كرد. با توجه به نرخ تسعير ۲3 هزار توماني در 
بودجه 1401 به نظر مي رس��د به زودي نرخ تسعير 

بانك ها نيز به اين نرخ افزايش خواهد يافت.
همچنين تامين مالي دولت از طريق انتشار اوراق مالي 
اس��المي 88 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه 
نشانگر افت معنادار وابستگي بودجه به انتشار اوراق 

نسبت به سال هاي 1399 و 1400 است.
فروش ام��وال منقول و غيرمنق��ول دولت ۲۶ هزار 
ميليارد تومان و واگذاري ش��ركت هاي دولتي 71 
هزار ميليارد ريال برآورد ش��ده است كه در مجموع 
نش��ان دهنده وابس��تگي 97 هزار ميليارد توماني 
بودجه به فروش دارايي هاي دولت اس��ت. براساس 
اليحه بودجه 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجاز اس��ت نس��بت به واگذاري مجوزها و معادن 
از طريق بازار س��رمايه اقدام كن��د. در نهايت ۶هزار 
ميليارد تومان ه��م به عنوان صندوق تثبيت بورس 
در بودجه 1401 لحاظ ش��ده است.طبق اين موارد 
بودجه انقباضي دولت را با اين وضعيت تورم، تحريم 
و امثال اين موارد بايد مثبت تلقي كرد البته، تحقق 
تمامي موارد موجود در بودجه كمي س��خت است 
اما؛ مثبت ترين نكت��ه اين بودجه را مي توان كاهش 
وابستگي دولت به بورس براي تامين مالي دانست. 
اين موض��وع مي تواند زمينه خروج ب��ورس از روند 
اصالحي را فراهم س��ازد و آينده س��هامداران را از 

تاريكي نجات دهد.

تاالرشيشهاي

ادامهازصفحهاول
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ركورد كمترين ارزش
معامالت سال شكسته شد

شاخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته 
يعني يكش��نبه، ۲1 آذرماه با ۲3 هزار و 730 واحد 
كاهش، در جايگاه يك  ميليون و 3۲0 هزار واحدي 
ق��رار گرفت. در معام��الت اين روز بي��ش از چهار 
ميليارد و 4۵۲ ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۲3 هزار و 8۶3 ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با پنج 
هزار و 88۲ واحد كاهش به 3۵۵ هزار و ۶1۲ واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با سه  هزار و 701 واحد 
افت به ۲۲3 هزار و 7۶۶ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول، ۲0 ه��زار و ۶7۶ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم، 
37 هزار و 440 واحد كاهش داش��تند. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»خودرو و س��اخت قطعات«، »فلزات اساس��ي« و 
»محصوالت ش��يميايي« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »اطالعات و ارتباطات« 
و »الستيك و پالس��تيك« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »خودرو«، »خساپا« و »بركت« لقب 
بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »خمحور«، 
»دشيمي« و »س��غدير« معطوف بود.عالوه بر اين 
در بين همه نمادها، شركت صنعت غذايي كورش 
با نماد »غك��ورش« با 1۲4 واحد، به پرداخت ملت 
با نماد »پرداخت« ب��ا 44 واحد، بانك خاورميانه با 
نم��اد »وخاور« با 37 واح��د، پرداخت الكترونيك 
سامان كيش با نماد »س��پ« با 18 واحد، پاكسان 
با نماد »شپاكس��ا« با 17 واحد و سيمان بجنورد با 
نماد »سبجنو« با 1۶ واحد تاثير مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.

220 مساله صنعت!
اين حوزه تلنبار شده است؟! ظاهرا مسووالن محترم 
جز ايجاد مش��كل و مس��اله براي صنعت كار خاصي 
نكرده اند؟! اميدواريم مس��ووالن فعلي تمام اين ۲۲0 
مساله را هم به حس��اب دولت قبل نگذارند كه به هر 
حال مملكت قواي ديگر و نهادهاي ناظر و س��تادها و 
شوراهاي مهم و قدرتمند ديگري هم داشته كه بايد 
مانع اين مساله آفريني ها مي شدند.  وزير صمت اگرچه 
به درستي حل اين مسائل را يك شبه امكان پذير ندانسته 
و نيازمند صبر و تحمل عنوان كرده اما از سوي ديگر از 
حل اين مسائل در دوره هاي ۶ ماهه و دو ساله خبر داده 
است. البته در يك حساب سرانگشتي اگر وزارت صمت 
بخواهد اين ۲۲0 مساله را در طي چهار سال دولت فعلي 
حل كند مي بايست هر ماه حدود پنج مساله و هفته اي 
تقريبا يك مساله را حل نمايد! اما واقعيت آن است كه 
چنين چيزي امكان پذير نيس��ت و اصوال نگاه رياضي 
و مهندس��ي وار به مسائل و مشكالت صنعت و توسعه 
صنعتي غلط اس��ت.  بخش صنع��ت علي رغم تمامي 
ناماليمات چند دهه اخير، همواره موتور محركه اقتصاد 
كشور بوده است. چنانكه بر اساس گزارش اخير موسسه 
مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگان��ي )1400/8/۲۲( 
در فاصله س��ال هاي 99-13۶8علي رغم سهم 14.۵ 
درصدي صنعت از تولي��د ناخالص داخلي كه كمتر از 
س��هم بخش هاي خدمات و نفت به ترتيب با ۵۲.8 و 
1۵.8درصد بوده است اما عالوه بر آنكه بيشترين تاثير را 
بر رشد اقتصادي ساير بخش ها گذاشته همچنين خود 
نيز باالترين متوسط رش��د را در بين كليه بخش هاي 
اقتصادي كسب كرده اس��ت. چنان كه متوسط رشد 
افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت در فاصله دوره زماني 
فوق الذكر )99- 13۶8( حدود 4.۶ درصد بوده اس��ت 
رقمي باالتر از متوسط رشد ارزش افزوده بخش هاي ديگر 
اقتصاد )كشاورزي3.۶، خدمات 4.۲، نفت 1، ساختمان 
۲.8 درصد(. همين اعداد و ارقام نشان از پتانسيل عظيم 
اين حوزه براي عبور از موانع و مش��كالت دارد. موانع و 
مشكالتي كه بر اساس تمامي تحليل ها كمتر ناشي از 
مسائل دروني بخش صنعت و عمدتا برآمده از مسائل 
فراكالن و كالن اقتصادي سياسي نظيرساختار اقتصاد 
دولتي، بسته و نفتي است كه راه را بر مداخالت دولت 
و ايجاد فضاي رانتي گش��وده و امكان جذب سرمايه و 
دانش فن��ي و... را براي اين حوزه هر روز تنگ و تنگ تر 
نموده است و مانع تحقق ظرفيت هاي عظيم صنعت و 
صنعتگران كشورمان شده است. صنعتگران و مديران 
بنگاه هاي اقتصادي كه علي رغم اين مجموعه عظيم از 
موانع و مسائل و مشكالت همچنان به كار توليد مشغولند 
و ميدان را خالي نكرده اند.  واقعيت آن است كه »صنعت« 
و »توسعه صنعتي« در جهان مدرن نه زير بخش اقتصاد 
بلكه مرحله اي از توس��عه اقتصادي و گذار به توس��عه 
همه جانبه و عامل كليدي براي ارتقاي بهره وري ديگر 
بخش هاي اقتصادي و افزايش درآمد ملي، ايجاد اشتغال 
پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي است. لذا مي بايست با 
نگرشي كالن و راهبردي و در قالب الگو و مدلي علمي و 
آزمون شده در سطح جهاني، در قالب يك سند ملي اقدام 
به تحليل و آسيب شناسي وضعيت موجود و استخراج 
چند سوال اصلي و اولويت بندي آنها نمود و امكان حل 
اين س��واالت پايه اي را فراهم آورد. سواالتي نظير آنكه 
چرا بنگاه هاي صنعتي ايران در اندازه هاي بزرگ شكل 
نگرفته اند؟ چرا كم��اكان بنگاه هاي صنعتي به منابع 
بيرون از صنعت وابسته اند؟ چرا بنگاه هاي صنعتي بدون 
حمايت هاي متنوع دولتي با خطر نابودي روبرويند؟ و...

با نگاه محدود مهندسي وار و راه حل هاي كوتاه مدت و در 
فقدان نگرش راهبردي و مدل اقتصادي مشخص، جز 
افزايش مسائل و مشكالت نتيجه اي حاصل نمي شود. 
اگر حل ۲۲0 مساله فعلي به گفته وزير صمت يك شبه 
ممكن نيست اما بايد توجه داشت كه اين مساله آفريني ها 
يك شبه هم نبوده است و حاصل تلنبار شدن چند دهه 
برخورد غيرعلمي و غيركارشناسي با اقتصاد و صنعت و 

فضاي كسب و كار بوده است!

دولت بدون دغدغه امالك 
مازادش را در بورس كاال بفروشد

تسنيم| صادق قاسمي، كارش��ناس بازارسرمايه 
توضيح داد: در كنار تمام مزيت هايي كه بورس كاال 
براي عرضه اموال مازاد دولت��ي دارد، اينكه مديران 
دولتي در اين بازار شفاف در معرض شائبه و اتهام قرار 
نمي گيرند، اهميت بسيار زيادي دارد. به گفته وي، 
مشكالت و كندي زيادي كه در فروش اموال و امالك 
ش��ركت هاي دولتي طي س��ال هاي اخير به وجود 
آمده، باعث شده تا مديران دولتي در واگذاري اموال 
و امالك دستگاه تحت مديريت خود دغدغه داشته 
باشند تا مبادا مش��كلي پيش آيد و به دليل ساختار 
سنتي اين روند، شائبه هايي ايجاد شود اما بورس كاال 
با ابزارهايي كه در اختيار دارد از دستگاه هاي دولتي 
در قبال هر گونه مشكلي صيانت مي كند چراكه در 
اين سازوكار همه چيز شفاف و قابل رصد است. اين 
كارش��ناس بورس كااليي اضافه ك��رد: پايين بودن 
كارمزد معام��الت در كارگزاري هاي بورس كاال نيز 
يكي از مزيت هاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار 
بگيرد زيرا به طور معمول در روش هاي غيربورس��ي 
به خصوص در معامالت ب��زرگ، كارمزدهايي حتي 
تا 1۵ درصد نيز دريافت مي ش��ود كه به نفع خريدار 
و فروش��نده نيس��ت، اما در بورس كاال معامالت با 
نازل ترين كارمزد انجام مي شود.مديرعامل كارگزاري 
آرمون بورس با اشاره به شفافيت معامالت در تابلوي 
بورس كاال، گفت: هرچند در روش واگذاري به صورت 
مزايده، عرضه كننده مشخص است ولي بسياري از 
فاكتورها و ش��رايط دارايي عرضه ش��ده براي عموم 
مشخص نيست. اين در شرايطي است كه در بورس 
كاال با باالترين سرعت، تمام اطالعات مربوط به معامله 
در اختيار عموم قرارمي گيرد.قاسمي تأكيد كرد: با 
توجه به اينكه قيمت كارشناس��ي شده و همينطور 
قيمت نهايي در فروش ام��وال و امالك مازاد دولت 
اهميت بس��يار زيادي دارد، قيمت كش��ف  شده در 
بورس كاال به دليل اينكه بر مبن��اي عرضه و تقاضا 
است، همان قيمت واقعي است اما واقعيت اين است 
كه در روش هاي ديگر قيمت گذاري مكانيزم شفافي 
ندارد.وي ادامه داد: از سوي ديگر در فرآيند مزايده كه 
متقاضيان بايد پيشنهادهاي قيمتي خود را در پاكت 
به عرضه كننده ارايه كنند، شبهات زيادي وجود دارد 
و متاسفانه احتمال فساد در اين روند وجود دارد اما 
زماني كه واگذاري از طريق بازار سرمايه انجام شود، 
دست تمام دالالن و افراد اهل زد و بند كوتاه مي شود.

اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه در بورس 
كاال بسترهاي واگذاري اموال مازاد دولت فراهم است، 
يادآور شد: به دليل اينكه چندين نوبت فروش اموال 
مازاد برخي از دس��تگاه هاي دولتي و بانك ها انجام 
شده است، تمام نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري و 
سامانه ها نيز طراحي شده است ضمن اينكه بسترهاي 

قانوني اين كار نيز در قوانين متعددي وجود دارد.

نگاه مثبت دولت به بازار سرمايه 
در اليحه بودجه ۱۴0۱

 سنا| پيمان حدادي، كارشناس بازارسرمايه انتقال 
تمامي ماليات حاصل از نقل و انتقال سهام به صندوق 
توسعه بازار را از نكات مثبت در اليحه بودجه برشمرد 
و تصريح كرد: اين موضوع كه در راس��تاي حمايت از 
بازار اس��ت، براي نخستين بار اس��ت كه رخ مي دهد. 
بر اين اساس دولت براي نخستين بار تصميم گرفته 
اس��ت درآمد معامالت بازار سرمايه را صرف خود اين 
بازار كند و بدين ترتيب صندوق تثبيت بازار سرمايه را 
بيش از پيش به رسميت شناخته و بدين ترتيب از بازار 
حمايت مي كند.وي با بيان اينكه در اليحه بودجه نكات 
مثبت ديگري نيز است كه به صورت غيرمستقيم به 
بازار سرمايه ياري مي رساند، ابراز كرد: به نظر مي رسد 
اليحه بودجه سال آتي، نسبت به سال هاي گذشته، با 
كسري كمتري همراه باشد. اين نكته به ويژه در موضوع 
تراز عملياتي تا حد زيادي به ثبات نسبي در اقتصاد طي 
سال هاي آينده منجر مي ش��ود.اين كارشناس بازار 
سرمايه ادامه داد: موضوع يادشده، تورم را تا حد زيادي 
كنترل مي كند و همچنين در مبحث سرمايه گذاري، 
س��رمايه ها به س��مت توليد و اقتصاد واقعي هدايت 
مي شوند. اين موضوع اگرچه زمان بر است اما در نهايت 
به نفع بازار سرمايه است. براي نمونه، نفت ۶0دالري 
با فروش يك ميليون و ۲00 هزار بش��كه اي كه دولت 
در نظر گرفته، كامال به نظر مي رسد واقع بينانه باشد و 
قابل محقق شدن است.وي با اشاره به ايجاد پايه هاي 
جديد مالياتي همچون ماليات بر مسكن و خودروهاي 
لوكس گفت: بازارهاي مسكن و خودرو به نوعي رقباي 
بازار سهام هستند، ايجاد ماليات بر كاالهاي يادشده 
مي تواند به صورت غير مس��تقيم به نفع بازار سرمايه 
باش��د. به بياني ديگر، بازارهاي موازي اين بازار، بايد 
ماليات بدهند، اين در حالي است كه با تصميم جديد 
دولت ماليات ش��ركت ها كاهش پي��دا مي كند و اين 
بودجه وارد چرخه صنعت كشور مي شود كه خروجي 
نهايي آن به نفع سهامداران خواهد بود.حدادي انتشار 
اوراق بدهي در س��ال پي��ش رو را مدنظر ق��رار داد و 
خاطرنشان كرد: الزم است در اين زمينه شفاف سازي 
و برنامه ريزي بيشتري صورت پذيرد. براي نمونه، در 
حوزه انتش��ار اوراق بدهي، ميزان انتشار اگر چه حايز 
اهميت است، اما زمان انتشار اوراق از اهميت باالتري 
برخوردار است. اگر وزارت اقتصاد جدول زمان بندي در 
ارتباط با انتشار اوراق بدهي در سال 1401 منتشر كند، 
اين موضوع از ش��وك رواني بر بازار مي كاهد و فعاالن 
بازار از زمان انتشار اوراق از سوي دولت باخبر مي شوند.

وي در ارتباط با راهكار افزايش نرخ حامل هاي انرژي، 
پيش��نهاد داد: اگر بهاي تمام شده شركت ها افزايش 
مي يابد، بهتر است شركت ها و صنايعي كه به صورت 
عمده ارزآور هستند، نرخ فروش ارز آنها نيز در اختيار 
خود ش��ركت ها باش��د كه در بازار آزاد باش��د يا آن را 
در سامانه س��نا به جاي سامانه نيما عرضه كنند. اين 
موضوع، تبعات منفي را از بين مي  برد و در مجموع بازار 

سرمايه از اين مهم منتفع مي شود.

اصالح بازار با عدم دسترسي به سامانه هاي معامالتي همراه شد

بورس در مقابل بودجه كم آورد

ماينرها براي بورس بوده!
مجيد عش��قي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
صبح امروز ۲1 آذرماه در نشست خبري با خبرنگاران 
در محل سازمان گفت: با توجه به نوسانات نامناسبي 
كه از سال گذشته در بازار شاهد بوديم، اميدواريم به 
زودي اين نوسانات به حداقل برسد. با تالش هايي كه در 
سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه سياست گذاري 
دولت و مجلس و كمكي كه رسانه ها و فعاالن بازار در 
راستاي شفافيت بازار انجام مي دهند، بتوانيم به ثبات 
برس��يم. وي افزود: مهم ترين دغدغه س��ازمان بحث 
بازگشت اعتماد مردم به بازار است و تمام تالشمان نيز 
در اين راستا شكل گرفته است. البته به واسطه اتفاقاتي 
كه در سال گذشته رخ داده، اين بازگشت سخت و زمان 
بر خواهد بود. در سياست گذاري و بودجه ريزي دولت 

اين مهم مورد تأكيد واقع شده است.

  رانت در روش جديد عرضه اوليه
عشقي در پاسخ به پرسشي در مورد توزيع رانت در روش 
جديد عرضه اوليه اعالم كرد: نمي توان گفت رانت براي 
عده خاصي است. روش قبلي هم با توجه به تجاربي كه 
بود معايب و مزايايي داشت. مشكل اصلي كه در عرضه 
سهم هاي كوچك وجود داشت اين بود كه وقتي سهام 
كوچكي عرضه مي شود و متقاضيان به چند ميليون نفر 
مي رسد مديريت سهامداران به معضلي تبديل شده و 
اين شركت تا ابد گرفتار تعداد زياد سهامداران مي شود. 
عرضه اوليه چنين شركت هايي به روش قبلي منفعتي 
هم براي سرمايه گذاران ندارد و چيزي جز دردسر براي 
سهامداران و شركت ندارد. رييس سازمان بورس تاكيد 
كرد كه در عرضه هاي خرد بايد سياستي وجود داشته 
باشد كه به نفع كل بازار باشد. به دنبال آن هستيم كه 
تا جاي ممكن عرضه ها به صورت عمومي باشد.وي در 
ادامه در پاسخ به سوالي مربوط به افزايش ظرفيت بازار 
سرمايه اعالم كرد: شركت هاي ثبت شده زيادي داريم، 
اما نكته مهم حجم فعاليت اين شركت هاست. با توجه 
به اينكه صنايع مختلفي در بازار وجود دارند وقتي سهم 
صنايع در بورس را از كل صنايع حساب كنيم، عدد قابل 
توجهي مشاهده مي شود؛ بنابراين شركت هاي بزرگ 
اكثراً در بورس پذيرش شدند. البته با حضور گسترده 
مردم در سال هاي گذشته در زمان هايي زيرساخت هاي 
ما پاسخگوي درخواس��ت ها نبود، اما از سال گذشته 

زيرساخت ها در حال ارتقا هستند.

     ورود استارتاپ ها به بورس تسهيل مي شود
عشقي در پاسخ به شرايط پذيرش استارتاپ ها در بورس 
گفت: اميدواريم با تمهيداتي كه انديشيده شده ورود 
شركت هاي تكنولوژي محور را در بورس داشته باشيم. 
االن نزديك به ۲0 شركت در صف عرضه هستند و ورود 

شركت هاي ديگر نيز در حال بررسي است.

   تحقيق و تفحص از سازمان بورس
عشقي با اشاره به اس��تقبال سازمان بورس از طرح 
تحقيق و تفحص مجلس از س��ازمان گفت: با توجه 
به ابهامات شكل گرفته اميدواريم بعد از اين تحقيق 
و تفحص اش��كاالت موجود احصا و اصالحات الزم 
انجام ش��ود. هم اكنون كارگ��روه مربوطه در حال 
شكل گيري است، اما فكر نمي كنم اين موضوع روي 

نهاد هاي مالي اثر خاصي داشته باشد.

    لزوم اجراي مصوبات شوراي عالي بورس
وي در پاس��خ به س��والي درباره عدم اج��راي برخي 
تصميمات شوراي عالي بورس گفت: به عنوان سازمان 
بورس ملزم به اجراي تمام تصميمات ش��وراي عالي 
بورس هستيم. تصميمات شوراي عالي توسط بخش 
خصوصي يا دولتي اتخاذ نمي ش��ود بلكه تصميمات 

نهايي خروجي اجماع اعضاي شوراي عالي است. برخي 
اهداف بانك مركزي ممكن است با اهداف فعاالن بورس 
هم خواني نداشته باشد در اين راستا كميته مشترك 
با بانك مركزي براي هماهنگي نهايي تصميمات بانك 

مركزي و بورس تشكيل شده است.

  عرض�ه خودرو ه�اي موجود در س�ازمان 
اموال تمليكي در بورس كاال

رييس سازمان بورس در پاسخ به سوالي درباره عرضه 
خودرو هاي موجود در سازمان اموال تمليكي در بورس 
كاال گفت: درصورتي كه يك كاال تقاضاي پذيرش در 
بورس هاي كااليي بدهد اين پذيرش به ش��رط حايز 
 ش��دن ش��رايط انجام مي ش��ود. در اين خصوص نيز 
وزارت خانه ه��اي مربوط��ه مث��ل وزارت اقتص��اد 
تصميم گيري مي كنن��د. اما زير س��اخت هاي الزم 
براي اين عرضه در بورس كاال وجود دارد. فعال قيمت 
و شرايط ابن عرضه اعالم نشده است و مذاكرات الزم 

براي پذيرش اين خودرو ها در حال انجام است.

     واريز منابع صندوق توسعه ملي
 به صندوق تثبيت بازار

عش��قي درباره وضعيت نهايي واريز منابع صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار گفت: ابن صندوق 
براي حمايت از بازار تش��كيل ش��ده و دولت نيز عزم 
جدي براي بزرگ ش��دن اين صندوق دارد. اخيرا در 
ستاد اقتصادي مصوب شد كه يك مبلغ مشخص براي 
واريز به صندوق تثبيت لحاظ شود. همچنين براي 
اين موضوع يك مبلغ قابل توجه نيز در بودجه 1401 
لحاظ شده است.رييس سازمان بورس با اشاره دوگانه 
كنترل تورم در ش��رايط كالن اقتصاد كشور و عبور 
بورس از رشد تورمي گفت: بازار سرمايه بايد در نهايت 
به تشكيل س��رمايه و تامين مالي توليد كمك كند. 
يكي از داليلي كه از ورود نقدينگي در بازار استفاده 
خوبي نش��د اين بود كه منابع سرگردان وارد بخش 
واقعي توليد نش��د. برنامه ما اين است كه در صورت 
حل شدن مشكل نقدينگي و بازگشت اعتماد به بازار، 
پذيرش شركت هاي جديد و تقويت شركت هايي كه 
در حوزه تامين مالي فعالند در دستور كار قرار خواهد 
گرفت. در اين صورت شاهد شكل گيري يك بازار با 
ثبات خواهيم بود.وي افزود: با تالش هاي س��ازمان 
بورس، مجموعه سياس��ت گذاري دولت و مجلس و 
كمك رس��انه ها و فعاالن بازار س��رمايه، در راستاي 
شفافيت و ثبات بازار تالش مي كنيم. اصالح ساختار ها 
و رايزني ها در خصوص بودجه ريزي و سياست گذاري 
از جمله فعاليت هايي هستند كه در دستور كار ما قرار 

گرفته است.

    حذف قيمت گذاري دستوري
وي با اش��اره به قيمت گذاري دس��توري گفت: اكنون با 
توجه به اقدامات صورت گرفته و تالش هاي انجام ش��ده 
از سوي دولت و سازمان بورس، قيمت گذاري دستوري از 
ساير كاال هاي بورس كاال حذف شده است كه اين صنايع 
س��هم بزرگي از ب��ورس را به خود اختص��اص مي دهند. 
عش��قي با تاكيد بر اينكه اين مسير بايد ادامه پيدا كند و 
تالش خود را براي لغو قيمت گذاري در ساير كاال ها انجام 
خواهيم داد، افزود: چالش صنايع حاضر در بورس منحصر 
به قيمت گذاري دستوري نيس��ت، در اين مسير برخي 
از فرآيند ها مشكل دار هس��تند كه بايد درصدد رفع آنها 
هم برآييم.رييس س��ازمان بورس با بيان اينكه در بخش 
پااليشگاه ها از دولتي بودن آن رنج مي بريم، گفت: اكنون 
صادرات محصوالت پااليش��گاه ها توس��ط دولت انجام 
مي شود، در حالي كه اين پااليشگاه ها خصوصي شده اند و 
80 درصد آن ديگر در اختيار دولت قرار ندارد. وي معتقد 
است كه برخي از صنايع با چالش هاي ديگري در اين بازار 
همراه هستند و نمي توان آن را فقط به بحث قيمت گذاري 
دستوري ربط داد. عشقي اعالم كرد: براي مثال در صنعت 
خودرو فقط با مش��كل قيمت گذاري دس��توري همراه 
نيستيم بلكه در اين مجموعه با برخي مشكالت در زمينه 
ساختار مديريتي و مالي مواجه هستيم كه بايد آنها را مورد 
اصالح قرار داد. بحث قيمت گذاري دستوري و لغو آن را از 
طريق رايزني ها با سياست گذاران مختلف انجام مي دهيم.

    واگذاري اموال مازاد دولت
 از طريق بازار سرمايه

وي در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه آيا واگذاري اموال 
مازاد دولت از طريق بازار س��رمايه انجام مي شود يا خير، 
گفت: اموال مازاد دولت، امالك و مستغالت مازاد دولت 
است كه فعاليت اصلي آن توسط سازمان خصوصي سازي 
و وزارت اقتصاد در حال پيگيري اس��ت. عش��قي با بيان 
اينكه براس��اس صحبت هاي انجام ش��ده قرار اس��ت تا 
واگذاري امالكي كه امكان عرضه آن در بورس كاال وجود 
دارد به طور حتم از طريق اين بازار انجام ش��ود، گفت: در 
وضعيت فعلي از نظر زيرساختي با مشكلي مواجه نيستيم، 
همچنين توافقي با وزارت اقتصاد انجام شده است كه در 
دستورالعمل هاي مربوطه قرار اس��ت تا اين واگذاري از 
طريق بورس و نيز س��امانه هاي دولت انجام شود. اكنون 
مذاكرات در حال انجام است تا اموالي كه امكان پذيرش 

در بورس كاال را دارند از طريق اين بورس صورت گيرد.

    تصميم سازمان بورس
 براي حذف دامنه نوسان

مجيد عشقي با اشاره به نشست روز گذشته هيات مديره 
سازمان بورس با رييس قوه قضاييه اظهار كرد: در اين 

نشست مباحث تخصصي زيادي مطرح شد كه امكان 
پاسخ دادن به همه اين مباحث در اين جلسه امكان پذير 
نبود، اما همه اين مباحث در سازمان مورد بررسي قرار 
مي گيرد. وي در مورد دامنه نوسان در بورس توضيح 
داد: دامنه نوس��ان ابعاد مختلفي دارد كه سازمان در 
حال بررس��ي آن است تا متناسب با ش��رايط بازار در 
مورد آن تصميم گيري شود. اين مطلوب است كه مانند 
بورس هاي بزرگ دنيا دامنه نوس��ان پويايي داش��ته 
باش��يم، اما درحال حاضر با عدم تعادل در بازار مواجه 
هس��تيم و اگر دامنه نوس��ان وجود نداشته باشد، اين 
نوسانات شديدتر مي شود.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: اين موضوع در هيات مديره سازمان در 
حال بررسي است و اگر شرايط آماده باشد، روش هاي 
مختلفي براي باز كردن دامنه نوسان وجود دارد كه از 
جمله آن مي توان به باز كردن دامنه نوسان براي سهام 

شركت هايي اشاره كرد كه تعادل و بازارگردان دارند.

     وضعيت سهام عدالت
مقرر ش��ده كارگروهي تشكيل شود تا ساختار فرآيند 
اجرايي س��هام عدالت را مورد بررس��ي قرار دهيم و به 
سرعت اقدامات اصالحي را ش��روع كنيم و اين سهام 
عدالت را كه دارايي خوبي براي مردم است بحث مالكيت 
و مديريت آن را به صاحبان اصلي منتقل كنيم. از نظر 

زيرساختي براي عرضه اموال دولتي مشكلي نداريم.

     بورس كاال؛ بازاري شفاف و رقابتي
وقتي محصوالت ش��ركت هاي بورسي در يك بازار 
ش��فاف و رقابتي فروش مي رود اطمين��ان در بازار 
و همينطور بين س��هامداران حاكم مي شود. به جد 
پيگيريم كه محصوالت شركت هاي بورسي در بورس 
كاال عرضه شود. سازمان بورس از تحقيق و تفحص 
اس��تقبال مي كند. به دليل مسائل سال گذشته در 
ب��ازار، ابهاماتي وجود دارد كه اميدواريم با تحقيق و 
تفحص آسيب ها مشخص شود تا مجددا مشكالت 
رخ ندهد. به هر نتيجه اي برس��يم اصالحات الزم را 
انجام خواهيم داد. مشكل خودرو فقط قيمت گذاري 
نيس��ت، بايد س��اختار مديريتي و مالكيتي صنعت 
خ��ودرو اصالح ش��ود. قيمت گذاري دس��توري در 

بسياري از موارد در بورس كاال لغو شده است.

    شفافيت در انتشار صورت هاي مالي
در انتش��ار صورت هاي مالي شركت ها از لحاظ زماني 
پيشرفت خوبي داشتيم و بيش از 99 درصد شركت ها 
صورت هاي مال��ي را در زمان خود منتش��ر كردند و 
مشكلي نداشتيم. در بحث انتشار اطالعات اغماضي 
نمي كنيم و اساس ش��فافيت بر اين است كه دارايي 
شركت ها در سامانه كدال منتشر شود. همچنين اصرار 
كرديم كه ش��ركت ها به صورت جداگانه در خصوص 
زمين و س��اختمان و دعاوي مربوط اطالعيه بدهند. 
اگر الزم باشد در خصوص مسائل ديگر هم اين كار را 
خواهيم كرد. از لحاظ كميت گزارشات مشكلي نداريم، 

ولي روي كيفيت گزارش ها كار مي كنيم.

     توضيحاتي درباره ماينرهاي شركت بورس
مجيد عشقي بيان كرد: ماينرها كال متعلق به شركت 
بورس بوده و بعد از دو سه ماه فعاليت، راكد بوده اند. اين 
ماينرها متعلق به شخص خاصي نيست. تخلفي صورت 
گرفته و در  كميته تخلفات هم بررسي شده. راي قطعي 
صادر شده و ما از طريق كميته تخلفات خودمان و ساير 
دستگاه ها پيگير موضوع هستيم. ضمن اينكه ابعاد آن 
عدد ناچيزي بود و آنقدر گسترده نيست كه در مورد آن 
به صورت مستمر صحبت كنيم. قطعا برخورد خواهد 

شد و اگر نياز به صلب صالحيت باشد انجام مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
با تقديم اولين بودجه ساالنه دولت سيزدهم به مجلس، 
مشخص شد كه در س��ال 1401 نيز دولت اخذ ماليات 
ساالنه از امالك لوكس را در دستور كار خود قرار داده است. 
افزون بر اين، دولت در اليحه بودجه سال آينده، اخذ ماليات 
2.5 درصدي از واحدهاي نوس��از را به مجلس پيشنهاد 
كرده است. اين ماليات ها در شرايطي در نظر گرفته شده 
است كه به باور گروهي از كارشناسان مسكن، اخذ ماليات 
ساالنه بايد همانند كشورهاي پيشرفته از تمام واحدهاي 
مسكوني كشور گرفته شود تا سوداگري و سفته بازي از 
اين بازار رخت بربندد و واحدهاي خالي از س��كنه به بازار 
عرضه و قيمت هاي كنوني متعادل شود. روزنامه »تعادل« 
اما طي سلسله مطالبي كه طي سه ماهه اخير انتشار داده، 
استدالل كرده است كه اگر چه اخذ ماليات ساالنه از همه 
امالك كش��ور مي تواند در اقتصادهاي غيرتورمي موثر 
باشند، اما از آنجا كه اقتصاد ايران مبتال به »تورم مزمن دو 
رقمي« است، اخذ چنين مالياتي از سويي، اقشار متوسط 
و رو به پايين جامعه را كه پس از سال ها صاحبخانه شده اند 
اما هم اينك به دليل عدم تناسب رشد دستمزدها با نرخ 
تورم در تنگناي معيشتي قرار دارند، در فشار بيشتر مالي و 
معيشتي قرار مي دهد. و از سوي ديگر، اخذ چنين مالياتي 
از طبقه مرفه يا سفته بازان به دليل حاشيه سود باالي سفته 
بازي، همچنان زمينه هاي داللي را ريشه كن نمي كند و 
كارآيي الزم را ندارد. در واقع، هنگامي اخذ ماليات ساالنه 
از كل امالك كشور مفيد و كارآمد خواهد بود كه فاصله نرخ 
»ماليات تورمي« از نرخ »ماليات ساالنه از امالك« بيش 
از 3 درصد نباش��د. در اين حال، به گزارش »تعادل«، در 
بودجه سال 1401 منابع قابل توجهي نيز براي طرح هاي 
حمل و نقل ريلي و جاده اي ديده شده و اهداف مشخصي 
در اين حوزه براي دستگاه هاي مجري تعيين شده است 
به گونه اي كه از نگاه مسووالن شهري، با توجه به بودجه 
در نظر گرفته شده براي طرح هاي حمل و نقل جاده اي 
اهدافي نظير باز سازي 5 هزار دس��تگاه اتوبوس درون 
ش��هري و تكميل 43 كيلومتر خط��وط متروي درون 
شهري و برون شهري با همكاري شهرداري ها به سرانجام 
خواهد رسيد. بودجه سال آينده وزارت راه و شهرسازي 
نيز ۶۶ درصد افزايش يافته اس��ت كه انجام و پيشبرد 

برخي از طرح هاي حمل و نقلي را ممكن مي كند.

     جزييات ماليات 
بر واحدهاي مسكوني لوكس 

به استناد اليحه بودجه 1401 واحدهاي مسكوني و باغ 
ويالهاي گران قيمت مشمول ماليات مي شوند. بر مبناي 
اين اليحه، واحدهاي مسكوني و باغ ويالهايي كه قيمت 
آنها زير 10 ميليارد تومان باشد، از پرداخت اين ماليات 
معاف است و به عبارتي واحد مسكوني لوكس محسوب 
نمي شود. اما واحدهاي مسكوني باالي 10 ميليارد تومان 
مشمول ماليات اس��ت. در همين رابطه، خانه هايي كه 
قيمت آنها بين 10 تا 15 ميليارد تومان باشد، مشمول 
ماليات يك دهم درصدي مي شوند. مالكان خانه هايي كه 
قيمت آنها بين 15 تا 25 ميليارد تومان است، مشمول 
ماليات دو دهم درصدي مي ش��وند. در ش��رايطي كه 
قيمت واحد مسكوني بين 25 تا 40 ميليارد تومان باشد، 
مشمول 3 دهم درصد ماليات مي شوند. عالوه بر اين، اگر 
قيمت واحد مسكوني بين 40 تا ۶0 ميليارد تومان باشد، 
مش��مول 4 دهم درصد ماليات مي ش��وند و واحدهاي 
مسكوني باالي ۶0 ميليارد تومان نيز مشمول ماليات 
نيم درصدي مي شوند. بر اساس اليحه پيشنهادي دولت، 
س��ازمان امور مالياتي مكلف شده كه حداكثر تا خرداد 
1401، دارايي هاي مشمول اين ماليات را مشخص كند 

و آن را مشموالن اين ماليات اطالع دهد.

    ماليات 2.5 درصدي
 از جابه جايي خانه هاي نوساز 

بر اس��اس اليحه بودجه سال 1401، اولين نقل و انتقال 
قطعي س��اختمان هاي نوساز اش��خاص حقيقي اعم از 
مسكوني و غيره كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي 
پايان كار آنها نگذشته باشد، مشمول ماليات مقطوع به 
نرخ دو و نيم درصد )2.5 %( به ماخذ ميانگين قيمتهاي روز 
منطقه مبناي تعيين ارزش معامالتي امالك موضوع ماده 
)۶4( قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود و اشخاص 
حقيقي، مشمول ماليات ديگري بابت نقل وانتقال و درآمد 
حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

     ماليات مسكن مهر هم تعيين شد
طبق اليحه بودجه سال آينده ماليات مسكن مهر معادل 
300 هزار تومان به ازاي هر واحد مسكوني تعيين شده 
اس��ت. در بند الف تبصره 11 اليحه بودجه سال آينده 
آمده است: ماليات مسكن مهر )ش��امل آماده  سازي، 
محوطه سازي، زيربنايي و روس��تايي( در قراردادهاي 
س��ه جانبه، تعاوني و خود مالك كه توسط پيمانكاران 
پرداخت مي ش��ود، معادل 300 هزار تومان به ازاي هر 
واحد مسكوني تعيين مي شود. در اين زمينه، سازمان 
امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حس��اب مالياتي 
پس از دريافت ماليات اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
در شهرهاي جديد به خصوص پرند طي دو سال اخير 
ارقامي بين 2 تا 10 ميليون تومان تحت عنوان ماليات از 

متقاضيان – نه پيمانكاران- دريافت شده است.

    افزايش سود وام مسكن مهر به ۱۸ درصد 
در همين حال، بررسي اليحه بودجه سال آينده حاكي از 
آن است كه از خردادماه تسهيالت واحدهاي مسكن مهر 
كه فروش اقساطي نشده  به 1۸ درصد افزايش خواهد يافت. 
در بند 4 از تبصره 11 به مالكان مسكن مهر تا خرداد 1401 
فرصت داده شده تا نسبت به فروش اقساطي واحدهاي 
خود مهلت داده، در غير اين صورت به بانك مسكن اجازه 
داده شده نرخ سود تسهيالت را به 1۸ درصد افزايش دهد. 
در بند الف از تبصره 11 )مس��كن و حمل ونقل( به دولت 
اجازه داده شده براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، 
تامين خدمات روبناي��ي و زيربنايي و تكميل واحدهاي 
مسكن مهر، طرح هاي بازآفريني شهري، مصلي تهران، 
 طرح هاي مسكن و ساير موارد پيش بيني شده در قانون 
جهش توليد مسكن اقدامات زير انجام شود؛  در بند يك 
آمده؛ وزارت راه مجاز است تا سقف 10 هزار ميليارد تومان 
از محل منابع داخلي يا تهاتر اراضي امالك شركت هاي 
زيرمجموعه را به قيمت كارشناس��ي يا فروش از طريق 
مزايده مش��روط به حفط كاربري بعد از واگذاري با ساز و 
كار گردش خزانه از طريق صندوق ملي مس��كن صرف 
طرح هاي فوق كند. 10 هزار ميليارد ريال نيز براي تكميل 

عمليات اجرايي مصلي تهران هزينه مي شود.

     سرعت گرفتن طرح هاي ريلي 
و جاده اي در ۱۴۰۱

در بودجه سال 1401 منابع قابل توجهي براي طرح هاي 
حمل و نقل ريلي و جاده اي ديده شده و اهداف مشخصي 
در اين حوزه براي دستگاه هاي مجري تعيين شده است. 
از جمله اين اهداف تعيين ش��ده در بودجه سال 1401 
مي توان به »افزايش طول خط��وط راه آهن از 12190 
كيلومتر به 12700كيلومتر«، »افزايش ظرفيت بارگيري 
و تخليه از 2۸5 به 290 ميليون ت��ن«، »افزايش طول 
بزرگراه ها از 19۶00ب��ه 19۸00 كيلومتر«، »افزايش 
طول ش��بكه آزاد راهي از 2730 ب��ه 2950 كيلومتر«، 
»تكميل 43 كيلومتر خطوط متروي درون ش��هري و 
برون شهري با همكاري شهرداري ها« و »از سازي 5 هزار 
دستگاه اتوبوس درون شهري با همكاري شهرداري ها 
در 70 ش��هر كشور« اشاره كرد. براساس بند ب تبصره 
11، به  منظور توس��عه  زيربناهاي حمل  و نقل  كشور 
و ارتقاي س��طح  بهره وري در اين  بخش ، وزارت راه و 
شهرسازي از طري�ق  ش�ركت ه�ا و سازمان هاي تابع�ه  
مج�از ب�ه  مولدسازي اموال منقول و غيرمنقول خود 
و همچنين  تغيير كاربري و فروش زمين هاي مازاد در 
اختيار تاسقف  يكصد هزار ميليارد ري�ال اس�ت . من�ابع  
حاصله  پس  از واريز به  حساب صندوق توسعه  حمل  
ونقل  نزد خزانه داري كل  كشور صرف تكميل ، توسعه  
و نگهداري زيرس��اخت هاي حمل  و نق�ل  ج�ادهاي، 

ريل�ي ، ه�وايي ، دريايي  و تجهيزات و ناوگان مي شود.

    تشكيل صندوق مسكن محرومين 
براساس اليحه بودجه سال 1401 5 هزار ميليارد تومان 
براي راه اندازي صندوق مس��كن محرومين اختصاص 
پيدا خواهد كرد، ضمن اينكه از ظرفيت دارايي هاي غير 
منقول وزارت راه و شهر سازي و منابع صندوق پيشرفت 
و عدال��ت براي تقوي��ت منابع صندوق ملي مس��كن 
استفاده خواهد شد. در اليحه بودجه سال 1401 براي 
تامين اراضي طرح مسكن به استعداد 4 ميليون واحد 
مسكوني تا پايان سال 1401 برنامه ريزي شده است.  
برهمين اساس، اعتبارات صندوق ملي مسكن تقويت 

و برنامه ريزي براي اجرايي شدن دو ميليون مسكن تا 
پايان سال آينده كه 30 درصد آن به پايان خواهد رسيد، 
انجام شده است. 5 هزار ميليارد تومان براي راه اندازي 
صندوق مس��كن محرومين اختص��اص پيدا خواهد 
كرد.   از ظرفيت دارايي هاي غي��ر منقول وزارت راه و 
شهر س��ازي و منابع صندوق پيشرفت و عدالت براي 
تقويت منابع صندوق ملي مسكن استفاده خواهد شد.

    افزايش ۶۶ درصدي بودجه 
وزارت راه و شهرسازي

مطابق اليحه بودجه سال 1401 بالغ بر 20 هزار و ۶00 
ميليارد تومان براي وزارت راه و شهرسازي در قالب منابع 
و مصارف عمومي در نظر گرفته ش��ده كه نسبت به رقم 
پيشنهادي سال گذشته ۶۶ درصد افزايش نشان مي دهد. 
اين بودجه از طريق منابع عمومي شامل درآمد عمومي 
به مبلغ ۶99 ميليارد و ۶۶3 ميلي��ون تومان، واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي به مي��زان 242 ميليارد و ۶54 
ميليون تومان، درآمد اختصاصي به مبلغ 232 ميليارد 
و 200 ميليون تومان و منابع عمومي دولت به ميزان 19 
هزار و 42۶ ميليارد و 55۸ ميليون تومان حاصل خواهد 
ش��د. مصارف عمومي وزارت راه و شهرسازي نيز شامل 
مصارف هزينه اي به مبلغ 1102 ميليارد 4۶3 ميليون 
تومان، تملك دارايي هاي سرمايه اي به ميزان 19 هزار و 
2۶۶ ميليارد و 412 ميليون تومان، مصارف اختصاصي 
هزينه اي به مبلغ 197 ميليارد تومان، تملك دارايي هاي 

سرمايه اي به مبلغ 35 ميليارد تومان است.
همچنين در بند »و« از تبصره 2 اليحه بودجه 1401 
كل كشور آمده است: شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه 
وزارت راه و شهر س��ازي پس از پرداخت حقوق دولتي 
)ش��امل50 درصد س��ود ويژه و ماليات( مكلفند سود 
قابل تقسيم ساالنه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف 
10 هزار ميليارد ريال به حساب صندوق توسعه حمل 
و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق 
مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت 
به تأمين مالي طرح ها و پروژه هاي مربوط به شركت 
يا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد.
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افزايش قيمت خريد
پسماند خشك از شهروندان

محمدمهدي عزيزي، سرپرس��ت س��ازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران، از افزايش قيمت 20 تا 100 
درصدي انواع پس��ماند خش��ك كه توسط غرفه هاي 
بازيافت، اپليكيشن  ها و ماشين  هاي ملودي جمع آوري 
مي ش��وند، خبر داد. ب��ه گزارش مه��ر، عزيزي گفت: 
به طور متوسط 30 درصد از پس��ماندهايي كه روزانه 
توس��ط ش��هروندان در تهران توليد مي شود، خشك 
اس��ت و كم تر از 10 درصد از اين ميزان توس��ط غرف 
بازيافت، اپليكيشن ها و خودروهاي ملودي جمع آوري 
مي شود. وي با بيان اينكه اين ميزان مشاركت در تحويل 
پسماندهاي خشك توسط شهروندان پايين است، ادامه 
داد: تمام تالش ما اين اس��ت تا با اجراي سياست هاي 
تشويقي ميزان مشاركت مردم در اين زمينه را افزايش 
دهيم. به همين منظور، در روزهاي گذش��ته با ارسال 
دستورالعمل جديد، قيمت خريد پسماندهاي خشك 
توسط شهرداري تهران را افزايش داده ايم. عزيزي با تاكيد 
بر اينكه اين تصميم همزمان با افزايش قيمت بسياري 
از محصوالت بهداشتي گرفته شده است، تصريح كرد: 
در مقايسه با قيمت پسماند خشك در بهمن ماه 1399، 
در آذرماه 1400 قيمت برخي از اقالم مانند پسماند نان 
خشك با ۶7 درصد، مقوا و كارتن با 4۸ درصد، كاغذ و 
روزنامه با 100 درصد، ظروف پالستيكي با حدود 71 
درصد، شيش��ه با 74 درصد و پسماند خشك درهم با 
4۶ درصد افزايش همراه بوده است. وي با بيان اينكه اين 
افزايش قيمت شامل تمامي محصوالت مي شود، گفت: 
در مجموع، قيمت خريد پسماند خشك در مجموع 23 
درصد افزايش يافته است. مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند ش��هرداري تهران عنوان كرد: به طور معمول، 
روزانه 4 تن پس��ماند توسط اپليكيشن ها جمع آوري 
مي شود. عالوه بر اين، هر يك از 445 غرفه بازيافت روزانه 
حدود 150 تا 200 كيلو پسماند خشك را از شهروندان 
تحويل مي گيرند. البته اين ميزان در مقابل ميزان پسماند 
خش��كي كه روزانه توسط ش��هروندان توليد مي شود 
چندان قابل توجه نيست. از اين رو، اميد داريم تا با اجراي 
طرح مذكور، ميزان مشاركت شهروندان در جمع آوري 

پسماند خشك و حفظ محيط زيست افزايش يابد.

درخواست لغو
 2 طبقه اضافه پاساژعالالدين

رييس شوراي ش��هر تهران گفت: رأي صادره در مورد 
ساخت اضافه دو طبقه بنا در عالء الدين بايد لغو شود.

مهدي چمران در حاش��يه جلس��ه امروز شوراي شهر 
تهران در پاسخ به س��والي درباره پاساژ عالالدين و راي 
كميس��يون ماده 3۸ گفت: اين كميسيون مربوط به 
معامالت شهرداري و نه مس��ائل شهرسازي است، در 
حالي كه در مورد ماجراي عالء الدين مساله شهرسازي 
در كميس��يون مطرح شده اس��ت. در مديريت سابق 
ش��هرداري و حدود 5 سال پيش يك طبقه اضافه اين 
ساختمان حذف ش��د و االن راي گرفتند كه دو طبقه 
اضافه بسازند. رييس شوراي شهر تهران گفت: بر همين 
اساس روز گذشته نامه اي به كميسيون ماده 3۸ ارسال 
كردم كه در آن تاكيد شد در اين كميسيون تنها بحث 
معامالت و اختالفات شهرداري پيگيري مي شود و بايد در 
حيطه قانون و وظايف خود عمل كنند. پرونده اين پاساژ 
در دوره گذشته نبايد به اين كميسيون مي رفته كه به 
اشتباه يا هر دليل ديگري رفته و چنين رايي داده شده 
است. قطعا و يقينا بايد اين راي برگردد و چنين چيزي 
عملياتي نخواهد شد. چمران با تأكيد بر اينكه رأي صادره 
در مورد ساخت اضافه دو طبقه بنا در عالء الدين بايد لغو 
شود گفت: جايي كه خالف داشت و بر اساس كميسيون 
ماده 100 آن را خراب كرده ايم االن مردم چه مي گويند 
كه دوباره تصميم به ساخت دو طبقه اضافه گرفته شود.

زلزله، سيل و فرونشست
در رأس مخاطرات تهران

علي نصيري، سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران زلزله، سيل و موضوع فرونشست 
زمين را در رأس مخاطرات شهر تهران اعالم كرد. به 
گزارش ايسنا، نصيري در جريان بازديد نمايندگان دفتر 
هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل متحد )اوچا( 
از مركز عمليات اضطراري مديريت بحران شهر تهران و 
آشنايي با امكانات و سامانه هاي به كار رفته در اين مركز 
به ساختار مديريت بحران در شهر تهران و نقش شهردار 
تهران به عنوان مسوول مديريت بحران پايتخت اشاره 
كرده و توضيحاتي در خصوص فعاليت كارگروه هاي 
14 گانه در اين س��اختار ارايه داد. وي گفت: تهران از 
قديم با مخاطرات متعددي مواجه است كه در راس آنها 
زلزله، سيل و موضوع فرونشست قرار داشته و امروزه نيز 
مخاطراتي چون كرونا و موضوعات بيولوژيك در قالب 
فعاليت هاي مديريت بحران مورد بررسي قرار مي گيرد. 
وي افزود: بر مبناي دستورات شهردار تهران، برنامه هاي 
مقابله با كرونا در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت 
و در نتيجه اقدامات متنوعي در اين زمينه انجام شد 
كه راه اندازي مراكز شهر-واكسن، استفاده از ظرفيت 
پايگاه هاي مديريت بحران، استفاده از ظرفيت مساجد 
در شهر تهران، راه اندازي مراكز خودرويي، اتوبوسي و 
استفاده از خودروهاي ون براي واكسيناسيون افراد 
آسيب پذير و مهاجراني كه فاقد كارت هويتي بودند، 
بخش��ي از اين اقدامات به ش��مار مي آيد. نصيري بر 
آمادگي تهران در خصوص همكاري متقابل با سازمان 
مل��ل در زمينه انتقال تجربي��ات مديريت بحران به 
كشورهاي منطقه تاكيد كرد و گفت: كشور ما و تهران 
توانمندي هاي زيادي در حوزه مديريت بحران به دست 
آورده كه مي توان در قالب يك همكاري مشترك اين 
تجربي��ات را انتقال داد. وي يادآور ش��د: ما با اينكه 
توانايي بسياري در بخش آمادگي داريم، اولويت مان 
در حوزه پيش��گيري اس��ت و با توجه به دارا بودن 
امكانات زيرساختي مي توانيم به كشورهاي منطقه 
با استفاده از ظرفيت نخبگان، كارهاي پژوهشي 

و محتواهاي مناسب، آموزش دهيم.

هزينه دريافت وام مسكن
به ۱۰۰ ميليون تومان رسيد

هزينه وام مس��كن با افزايش قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن به حدود 100 ميليون تومان رسيد. به گزارش 
مه��ر، اوراق گواهي حق تقدم مس��كن در معامالت 
يكش��نبه 21 آذر ماه فرابورس با افزايش 5 درصدي 
قيمت در اكثر نمادهاي زيرمجموعه اين اوراق 100 
هزار تومان را رد كرد. بر اساس اين گزارش، در معامالت 
ديروز اوراق تسهيالت مسكن صادره در سال جاري 
و همچنين اوراق تس��هيالت صادره در سال گذشته 
بين 97 تا 103 هزار تومان به فروش رسيد. ميانگين 
قيمت بيشتر نمادهاي تسه در دامنه 101 تا 102 هزار 
تومان قرار داش��ت. با توجه به اينكه سقف تسهيالت 
خريد مسكن زوجين در تهران 4۸0 ميليون تومان 
اس��ت، متقاضيان بايد 9۶0 برگه 500 هزار توماني 
خريداري كنند كه با احتساب متوسط قيمت هر برگه 
102 هزار تومان، 97 ميليون و 920 هزار تومان هزينه 
دريافت هر تسهيالت مسكن خواهد شد. همچنين 
متقاضيان دريافت وام مسكن مجردها در تهران 
تا سقف 2۸0 ميليون تومان بايد 5۶0 برگه اوراق 
تسهيالت خريداري كنند كه با محاسبه هر برگه 
102 هزار تومان، هزينه تمام شده دريافت اين وام 

57 ميليون و 120 هزار تومان خواهد بود.

 جزييات تسهيل شرايط 
ثبت نام در مسكن دولتي

محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد: مقرر است تا 
در تمامي شهرها سامانه براي ثبت نام متقاضيان 
مس��كن باز شود. به گزارش ايس��نا، محمودزاده 
اظهار كرد: مقرر است تا دو شرط از شرايط ثبت نام 
شامل سابقه مالكيت و سابقه سكونت در شرايط 
ثبت نام متقاضيان س��هل ش��ود. پيش تر سابقه 
مالكيت بيش از 1۶ سال بود كه به 5 سال كاهش 
مي يابد و سابقه س��كونت نيز به غير از تهران در 
تمامي شهرهاي به يك سال كاهش خواهد يافت.

پيش بيني بارش هاي نرمال
و باالتر از نرمال در زمستان ۱۴۰۰

رييس مركز ملي خشكسالي سازمان هواشناسي با اشاره 
به خشكسالي شديد تا بسيار شديد كشور در سال 99 
گفت: پيش بيني مي شود بارندگي هاي زمستان امسال 
نرمال و باالتر از نرمال باشد. احد وظيفه در گفت وگو با 
تسنيم، اظهار كرد: سال گذشته را با خشكسالي شديد 
به پايان رس��انديم و خشكس��الي در همه جاي كشور 
حاكم بود. وي ادامه داد: عالوه بر ايران، تمام حوزه هاي 
مشترك در غرب، شرق و... با خشكسالي همراه بود، در 
واقع حوزه ها در افغانستان، عراق، تركيه، تركمنستان و... 
در خشكسالي سال را به پايان رساندند. در كشور حدود 
40 درصد كم بارش��ي داشتيم، وقتي اين را به شاخص 
خشكس��الي تبديل مي كنيم حدود 95 درصد كشور 
خشكسالي شديد تا بسيار ش��ديدي در سال گذشته 
داش��ت. وي افزود: اكنون امسال تقريبًا بيش از 2.5 ماه 
س��ال آبي سپري ش��ده اس��ت كه در اين مدت به طور 
ميانگين 2۸.5 ميلي متر بارندگي داشته ايم، اين عدد در 
بلندمدت 49.2 ميلي متر بوده است يعني 20.7 ميلي متر 
كاهش بارندگي داشته ايم. وي يادآوري شد: سال گذشته 
در پاييز به طور ميانگين ۶0.4 ميلي متر بارندگي داشتيم و 
بارش ها بهتر از نرمال بوده است، بنابراين مقدار بارش هاي 
امسال نصف سال قبل هم نبوده است. وضعيت خوبي از 
نظر بارش ها در كشور نداشته ايم، از سوي ديگر در دومين 
سال خشكسالي قرار داريم و شرايط نسبت به سال قبل 
بدتر شده است. رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي گفت: امس��ال از يك دوره 
خشك به دوره خشك تر وارد شده ايم. از نظر دمايي هم 
تقريباً باالتر از ُنرمال بوده ايم، خيلي آنومالي )ناهنجاري( 
شديد نداشته ايم و كمتر از يك درجه در كشور بوده است. 
وظيفه بيان كرد: مجموع شرايط كم بارشي و افزايش دما 
بيش از نرمال باعث شده است در شرايط مطلوبي قرار 
نداشته باشيم. وي درباره پيش بيني بارش ها در زمستان 
1400 نيز گفت: يك س��ري مراكز در دنيا هستند كه 
پيش بيني فصلي خود را به روز رساني كرده اند كه مركز 
اقليم مشهد يكي از آنهاست، بر اين اساس زمستان بدي 
نخواهيم داشت، اين هفته شرايط نسبتاً خشك خواهد 
بود. اواخر هفته جاري موجي از سمت غرب مي آيد كه 
باعث بارندگي مي شود و باعث بهبود غرب و جنوب غرب 
مي شود. وي با بيان اينكه »كمبودهاي جدي بارش ها در 
حوزه غرب و جنوب غرب داريم«، اضافه كرد: پيش بيني 
مي شود بارندگي هاي خوبي را در اين مناطق خواهيم 
داشت. در هفته هاي بعدي نيز بارندگي ها در حد ُنرمال 
خواهد بود، حداقل طي 4 هفته آين��ده. وي ادامه داد: 
ضمن اينكه بر اساس پيش بيني فصلي مركز اروپايي، 
زمستان امسال بارندگي ها در شرايط ُنرمال و حتي فراتر 
از نرمال خواهد بود. با توجه به تغييرات در شاخص هاي 
دورپيوندي مانند دوقطبي اقيانوس هند يا پيش بيني 
درباره مسيرهاي توفان از روي اقيانوس اطلس انتظار 
مي رود زمس��تان گذر امواج ناپايدار جوي را بيشتر از 
روي كشور داشته باشيم كه ما را به بارندگي ها اميدوار 
كند. وي تأكيد كرد: حدود 45 درصد بارندگي هاي 
س��االنه كش��ور در فصل زمس��تان روي مي دهد، 
بنابراي��ن اگ��ر پيش بيني ها به حقيق��ت بپيوندد 

مي تواند شرايط را بهبود قابل مالحظه اي بدهد.

مرور اليحه بودجه 1401 از زاويه مسكن، شهرسازي و حمل و نقل

نوسازها«  تجويز اخذ ماليات از »لوكس ها« و »

ديروز در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

تعديل ۱۱ هزار ميلياردي بودجه سال جاري شهرداري 
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز در حالي با كاهش بودجه 
سال جاري شهرداري موافقت كردند كه برخي از اعضا رقم 
بودجه امسال را غير واقعي دانسته و آن را دام شوراي پنجم 
براي ش��وراي شش��م خواندند. اليحه »اصالحيه بودجه 
مصوب سال 1400 ش��هرداري تهران« در جلسه ديروز 
اين شوراي بررسي ش��د. در ابتدا محمد آخوندي رييس 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در اين باره گفت: 
عدد بودجه سال 1400 با توجه به تفريغ بودجه و درآمد 
شهرداري بودجه مناسبي نبوده است و در ۶ ماه اول سال 
تنها 52 درصد درآمد ش��هرداري محقق شده است. وي 
افزود: در تفريغ بودجه سال 99 كل عملكرد و مبلغ محقق 
شده، 27 هزار ميليارد تومان بوده است. اگر مي خواستيم 
اين را لحاظ كنيم بايد بودجه كم تري براي س��ال 1400 
در نظر مي گرفتيم. بنابر اين دوستان شهرداري تصميم 
به اصالح بودجه گرفتند و طبق قانون در صورت انحراف 
بودجه بيش از 20 درصد، ش��هرداري مكلف به اصالح آن 
است. در همين رابطه خواستار رسيدن بودجه به حدود 37 

هزار ميليارد تومان هستيم. همچنين در حوزه فروش اموال 
غير منقول شاهد كاهش 4 هزار ميليارد توماني هستيم. 
آخوندي عنوان كرد: برخي رديف هاي بودجه اي ازجمله 
براي احداث بزرگراه ش��هيد شوشتري، اصالح تقاطع ها، 
آسفالت بزرگراه ها و غيره نيز پيشنهاد شهرداري براي اضافه 
شدن به اليحه بودجه است. به عالوه افزايش حقوق برخي 
سازمان ها ازجمله سازمان اتوبوسراني، شركت مترو و غيره 

نيز در اصالحيه اليحه بودجه در نظر گرفته شده است.

     نگران پيامدهاي اين اليحه
 براي بودجه سال آينده 

در ادامه ناص��ر اماني گفت: اگر يك تيم قوي اقتصادي در 
ماه هاي گذشته، مطالبات و درآمدهاي شهرداري را پيگيري 
مي كرد، امروز بخش زيادي از درآمد ش��هرداري محقق 
مي شد. در تيم گذش��ته شهرداري رسمًا اعالم كرد كه به 
دنبال كار عمراني و ساخت و ساز نيست و حتي كارهاي دوره 
قبلي را هم از بين بردند. عضو شوراي شهر اظهار داشت: در 

جلسه برنامه هاي آقاي زاكاني اعالم كرديم 70 هزار ميليارد 
بدهي داريم و ايشان گفتند كه اين رقم چيزي نيست اما در 
حال حاضر شاهد كاهش بودجه عمراني و نگهداشت شهر 
هستيم و اين موضوع خالف وعده هاي دولت است. بنده 
نگران پيامدهاي اين مصوبه و كاهش بودجه 1401 هستم. 
در ادامه پرويز سروري نايب رييس شوراي شهر گفت: 
ما وارث يك تنبلي مفرط در شهرداري هستيم اما اين 
بودجه در طي س��ه ماه قابل تحقق نيست و شهردار 
تهران نيز براي تحقق بودجه سوپرمن نيست. در ادامه 
مهدي اقراريان گفت: در يكي از رديف ها اعتباري 7 
هزار ميليارد تومان براي شوراياري ها در نظر گرفته 
شده كه بدون در نظر گرفتن توافق بوده است. از سوي 
ديگ��ر در برخي موارد معاونين ش��هرداري از جمله 

معاون فرهنگي در اين موضوعات پاسخگو نيست.

    در بودجه آب بسته شده است
سپس مهدي چمران نيز گفت: در بودجه سال گذشته 

آب بسته شده بود. اگر دوستان شهرداري خيلي زرنگ 
باشند، نهايتاً 34 هزار ميليارد تومان از بودجه سال جاري 
را محقق خواهند كرد كه خيلي هم زرنگ نيستند. وي 
افزود: مبناي بودجه س��ال آينده م��ا 50 هزار ميليارد 
نيست بلكه همين حدود 37 هزار ميليارد تومان كه با 
واقعيت تطابق دارد، است. اگر ما از اين بودجه كم نكنيم، 

رقم عملياتي آن باز هم حدود همين رقم خواهد بود.
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لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ریزي، توسعه 
سرمایه انساني و امور شورا شهرداري تهران با 
اشاره به پیگیري هاي انجام شده براي افزایش 
سهم شهرداري ها در الیحه بودجه 1401 كشور 
گفت: تا حدودي خواس�ته ش�هرداري ها در 

بودجه محقق شده است.
فروزنده در حاشیه برگزاري سي امین جلسه 

ش�وراي ش�هر تهران درباره با الیحه بودجه 
كشور نیز گفت: خوشبختانه با پیگیري هایي كه 
انجام شد تغییراتي در این الیحه درخصوص 
س�هم ش�هرداري ها صورت گرفت و موضوع 
فاینانس حل شده است. همچنین مقرر شده 
كه بدهي هاي دولت به صورت تهاتر پرداخت 
ش�ود. عالوه بر اینكه اوراق مش�اركت نیز در 

الیحه بودجه 1401 كشور در نظر گرفته شده 
است. فروزنده با بیان اینكه تاحدودي خواسته 
شهرداري در بودجه 1401 كشور محقق شده 
است، گفت: این مس�اله خیلي بهتر از بسته 
ش�دن ابتدایي الیحه بودجه 1401 كشور بود. 
همچنین پیگیري هاي الزم نیز در مجلس انجام 

خواهد شد تا سهم شهرداري ها افزایش یابد.

سهم شهرداري ها از بودجه ۱۴۰۱ كشور بهتر شد
مديريت شهري



ادامه از صفحه اول
افزايش سرمايه گذاري كار را دنبال كرد. اين امكان پذير است. 
كار و تالش مي خواهد و برنامه ريزي مي خواهد. پس هدف 
دوم در اين بودجه تقديمي تضمين رشد اقتصادي است. وي 
تاكيد كرد: نكته س��وم به عنوان هدف اين بودجه، مساله 
عدالت در توزيع است. عدالت در توزيع ظرفيت ها و امكانات 
در كشور، توزيع ما توزيع ناعادالنه است و بايد متوازن شود. 
طبيعتًا اينجا مساله آمايش س��رزميني مورد توجه قرار 
مي گيرد. محوربودن اجراي عدالت هم براي مجلس و هم 
دولت و  هم براي بخش هاي مختلف امروز مس��اله بسيار 
مهمي است. رييسي با بيان اينكه ما بايد به سمت محور 
قراردادن عدالت حركت كنيم، يادآور شد: توسعه را بايد در 
بخش هاي مختلف توسعه متوازن كنيم. اساس اين بودجه 
بر برنامه محوري قرار دارد، به نحوي كه بودجه قابل فهم و 
ساده باشد، نظارت پذير باشد، نتيجه گرا باشد و كمك كننده 
باشد به رشد و ثبات اقتصادي در كشور. رييس جمهوري 
گفت: بودجه بنايش اين است كه اختياراتي را به مسووالن 
بدهد در استان و به مس��ووالن مختلف در وزارتخانه ها و 
دستگاه ها، كه آنها را مسووليت پذير و پاسخگو كند نسبت 
به آنچه از بودجه در اختيار آنها قرار مي گيرد.  وي خطاب به 
نمايندگان مجلس اظهار كرد: االن اگر شما برخي از مسائل 
را بپرسيد كه در رابطه با فرهنگ، در رابطه با رفع آسيب هاي 
اجتماعي، در رابطه با رش��د اقتصادي، اين استان چه كار 
كرده؟ اين وزارتخانه سهمش چقدر بوده و چقدر اين سهم 
را انجام داده است؟ اينها قابل نظارت و اندازه گيري نيست. 
شايد بودجه اي بتوان گفت كه چقدر بودجه مصرف كرده يا 
تخلف كرده از اين تبصره، اما اينكه يك سهمي دارند در رابطه 
با رشد فرهنگي، در رابطه با رفع آسيب هاي اجتماعي و رشد 
اقتصادي و چقدر اين س��هم را انجام داده اند، قابل پايش و 
اندازه گيري نيست. اما اگر مسووليت محول شد هم براي 
مجلس و هم براي دس��تگاه هاي نظارتي در كش��ور قابل 
اندازه گيري و نظارت است و هم مسووالن مي دانند كه چه 
وظايفي برعهده دارند. رييسي با اشاره به ديگر محورهاي 
اليحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار كرد: پيش بيني سامانه يكپارچه 
مديريت مالي بخش عمومي به نحوي كه بودجه در بستري 
واحد و نظارت پذير با شناسه مشخص به دست ذي نفع نهايي 
برسد. اين هم از مشخصات اين بودجه است.  رييس جمهوري 
با اشاره به عادالنه كردن پرداخت هاي پرسنلي، ادامه داد: 
يكي از نكاتي كه رنج مي دهد همه را اين است كه يك نظام 
ناعادالنه پرداخت را متاسفانه مي بينيم كه در بخش هاي 
مختلف وجود دارد. اين بايد تبديل به نظامي عادالنه شود و 
اين كاماًل امكان پذير است. افزايش حقوق طبقات پايين و 
محدودكردن رش��د حقوق طبقات باال با سازوكاري كه 
پيش بيني شده، در بودجه به آن اشاره شده است.وي افزود: 
بايد با كاهش ۱۵ درصدي هزينه هاي دولت به غير از حقوق 
از پرخرج بودن دولت بكاهيم. همچنين اصالح س��اختار 
بودجه مساله ديگري است. در اين بودجه كاهش كسري 
تراز عملياتي از ۴۶۴ هزار ميليارد تومان به ۲۷۱ هزار ميليارد 
تومان، كاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار ميليارد 
تومان به ۴۷ هزار ميليارد تومان، كاهش خالص استقراض 

دولت از بازار س��رمايه به منفي ۴۰ ه��زار ميليارد تومان، 
افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ 
درصد. كاهش رش��د هزينه هاي دولت از ۱۰۴ درصد در 
قانون بودجه سال جاري به ۵ درصد در اليحه بودجه سال 
آينده، از مشخصه هاي اين بودجه است كه قابل توجه است 
و دقت شده كه آن اتفاقي كه بايد در رابطه با رشد اقتصادي 
بيفتد. رييسي با تاكيد بر مساله توليد و اشتغال به عنوان 
محور، اظهار كرد: امس��ال س��ال حمايت از توليد است و 
موضوع همه استان ها مساله نگراني از بيكاري است. تعيين 
اهداف رشد اقتصادي براي بخش ها و استان ها و تعيين سهم 
هر شهرستان و مسووليت پذير كردن مس��ووالن، وزرا و 
اس��تانداران براي تحقق اين رشد اقتصادي است. تبديل 
صندق كارآفريني به صندوق عدالت و پيشرفت و تشكيل 
صندوق هاي استاني و تامين ۲ هزار ميليارد تومان سرمايه 
براي هر استان، فروش اموال مازاد دولتي و سهم بهره مالكانه 
از معادن از ديگ��ر موارد اين بخش اس��ت. وي افزود: اين 
صندوق استاني مي تواند زمينه براي جلب مشاركت بخش 
خصوصي و نهادهاي عمومي را فراهم كند و مي تواند توليد 
و اشتغال در اس��تان را فراهم كند. اين صندوق ها در تمام 
استان ها مي تواند نقش مهمي داشته باشد. رييس جمهوري 
تاكيد كرد: اي��ن نگراني كه نمايندگان در نامه هايش��ان 
مي نويسند درباره مساله اشتغال در استان هايشان و اينكه 
پروژه هاي ناتمام را چگونه به س��امان برسانيم، اينجا كار 
شوراي برنامه ريزي استان است كه اولويت سنجي كند. ما 
پروژه نيمه تمام در كش��ور خيلي داريم، ده ها سال پروژه 
نيمه تمام در كشور وجود دارد اما بايد اولويت سنجي كرد 
كه كجا بايد نسبت به اولويت، بودجه اختصاص يابد. رييسي 
با بيان اينكه كاهش ۵ واحد درص��د از ماليات واحدهاي 
توليدي در برنامه حمايت از توليد ما پيش بيني شده است، 
افزود: كاهش ۵ واحد درصد از ماليات واحدهاي توليدي 
آسيب ديده از كرونا كه تعدادشان قابل توجه است. همچنين 
تقويت منابع صندوق تثبيت براي مديريت نوسان هاي 
بورس. اگر اين صندوق فعال شود مي تواند پشتوانه محكمي 

براي كساني باشد كه سهامدارند به ويژه آناني كه سهام خرد 
دارند. وي با اشاره به مساله مديريت نقدينگي اظهار كرد: 
تالش براي جلوگيري از هزينه هاي دولت به نظام بانكي و 
دست در جيب مردم كردن را در بودجه دنبال مي كنيم كه 
ديگر نباش��د همچني��ن دنبال اصالح نظ��ام حمايتي و 
جلوگيري از هدررفتن ارز به دست دالالن هستيم . برخي 
پول ها را وقتي رديابي بكنيم نتيجه همين مي ش��ود كه 
مشخص مي شود به جاي آنكه در سفره و زندگي مردم برود 
در داللي از ميان رفته است و سوداگران با سوداگري خود 
نگذاشتند اين پول به دست مردم برسد.  رييس جمهوري 
تصريح كرد: ما بايد بودجه دولت را با استحكام هم در نوشتن 
هم در تصويب كردن و هم اجراكردن دنبال كنيم كه اين 
اتفاق نيفتد تا بعد الزم باشد با عده اي پيگيري و برخورد انجام 
شود. ما بايد سازوكار خودمان را محكم ببنديم تا بخواهيم 
ديگران را متهم كنيم. اگر اين سازوكار محكم گرفته شود 
قطعاً بدانيد كه افراد سوداگر و سوءاستفاده چي نمي توانند 
زمينه سواستفاده بيابند. رييس��ي يادآور شد: در تمامي 
بخش هاي كشور تالش شده كه بگويند در اين رشد چه 
سهمي مي توانند داشته باشند و چه نقشي مي توانند ايفا 
كنند. برنامه از آنها خواسته شده و برنامه را ارايه كردند. مثاًل 
در بخش ساختمان براي رسيدن به هدف رشد اقتصادي ۸ 
درصدي، معادل ۱۱ و ۴ درصد و رشد بخش كشاورزي ۹ 
درصد و رشد بخش صنايع ۱۲ و ۶ درصد، رشد بخش نفت 
خام و ساير معادن ۷ و ۹ درصد و رشد بخش انرژي ۵ درصد. 
وي افزود: در مورد ارقام كالن اليحه بودجه ۱۴۰۱ تقريبا 
به صورت خالصه عرض كنم كه كل منابع عمومي دولت 
در اليحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاري، 
۷ درصد رشد داشته است و به ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان 
رسيده اس��ت. درآمدهاي عمومي در اليحه سال ۱۴۰۱ 
نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد افزايش داشته 
است. در اليحه پيشنهادي درآمدهاي مالياتي و گمركي ۱۳ 
درصد افزايش داشته است البته اين نسبت به بودجه ۱۴۰۰ 
است. منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در 

اليحه سال ۱۴۰۱ نس��بت به قانون بودجه سال جاري ۳ 
درصد افزايش داشته اس��ت. از كل منابع عمومي بودجه 
كشور ۲۲ درصد از محل واگذاري دارايي هاي مالي تامين 
شده است. رييس جمهوري تاكيد كرد: مساله صندوق هاي 
بازنشستگي هم بايد بعد از تقديم اليحه بودجه پيگيري شود 
كه اگر توجه جدي به آن نكنيم و راهكار نيابيم، مشكالت 
جدي براي بودجه نه فقط امسال كه سال هاي آتي هم ايجاد 
مي كند. بازنشستگان حقوقي دارند و بايد پرداخت شود اما 
بايد منابعش را فكر كرد. االن منابع كاماًل از دولت پرداخت 
مي ش��ود اما بايد براي منابعي كه مي تواند صندوق هاي 
بازنشستگي را اداره كند فكر جدي صورت بگيرد. رييسي 
ادامه داد: عادالنه كردن يارانه هاي پنهان و آشكار هم بايد 
مورد توجه قرار گيرد. با كمك مجلس اين موضوع بايد به 
صورت عادالنه در كشور سامان يابد. نكته سوم كه بسيار مهم 
است هم مساله عادالنه ش��دن نظام جذب و نگهداري و 
پرداخت نسبت به حقوق تمامي كاركنان است. هركس به 
نام دولت و از خزانه عمومي دارد استفاده مي كند چه عنوان 
شركتي، چه رسمي، چه پيماني دارد و چه خريد خدمت 
دارد بايد به صورت عادالنه باشد.  وي تصريح كرد: االن در 
هر كوي و برزني كه انس��ان مي رود نس��بت به اين مساله 
اعتراض وجود دارد كه چرا فالن كس آنقدر و ما اينقدر؟ با 
اينكه مدرك تحصيلي هم باهم يكي است يا حتي باالتر 
اس��ت و در يك اتاق كار مي كنند اما س��ه نوع يا چهار نوع 
پرداخت نسبت به افراد وجود دارد. در كليت ادارات هم كه 
چندين رقم پرداختي وجود دارد، سامان يافتن اين قضيه 
از مسائل بسيار ضروري است. رييس جمهوري تصريح كرد: 
ما بايد نظام پرداخت عادالنه  را با قدرت دنبال كنيم و بدانيم 
در اين قضيه ممكن اس��ت عده اي كمي ناراحت شوند اما 
براي ما مالك رضايت عموم مردم است نه رضايت خواص. 
چند نفري ممكن است حقوق از دست بدهند، ممكن است 
حقوق شان كم شود اما چه كنيم؟ ما رضايت خدا را كه به ما 
امر كرده بر اجراي عدالت و رضايت عموم مردم را دنبال كنيم 
يا چند نفري كه ممكن است حقوق شان يك مقداري كاهش 
پيدا كند، ما با همكاري مجلس حتما تالش خواهيم كرد كه 
نظام عادالنه پرداخت در كشور را پايدار كنيم. وي افزود: در 
مساله رتبه بندي معلمان هم بررسي انجام شده و نظر دولت 
هم با آنچه كه در مجلس دنبال مي شود و مبلغي كه بايد به 
آن در بودج��ه اختصاص يابد، اختص��اص يافته كه طرح 
رتبه بندي معلمان با قدرت اجرا شود و حق اين عزيزان ضايع 
نشود. رييس��ي يادآور ش��د: در اين چندماهه آخر دولت 
گذش��ته، هزينه هايي براي دولت جديد ايج��اد كردند، 
تعهداتي ايجاد كردند كه اين تعهدات چون كارشناسي الزم 
نسبت به آن انجام نشده بود هم ما را به زحمت انداخت و هم 
مجلس را.  وي در پايان تاكيد كرد: ما در كش��ور يك قشر 
نداريم، اقش��ار مختلفند، يك اداره نداريم، سازمان هاي 
مختلفند و يك بخش از تحصيلكردگان در جايي و بخش 
ديگري در جاهاي ديگر هستند، ما بايد آني كه مردم از ما 
توقع دارند يعني اجراي عدال��ت را پيش ببريم كه در آن 
بركاتي وجود دارد و هم به آرامش مردم و هم به رضايت آنان 

و هم به افزايش سرمايه اجتماعي خواهد انجاميد.
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روياي  رشد 8درصدي
 محق��ق ش��ود، دولت ه��ا در همه ج��اي جهان ب��ه جاي 
برنامه ريزي هاي زيربنايي تالش مي كردند، بودجه خود را 
باال ببرند و داراي رشد اقتصادي افزونتر شوند. رشد اقتصادي 
ارتباط مستقيمي با بهبود شاخص هاي فضاي كسب و كار، 
افزايش بهره وري و رش��د توليد واقعي اس��ت. اما در بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ يك چنين المان هايي به هيچ وجه مشاهده 
نمي ش��ود. براي درك اين موضوع بايد زير پوست بودجه را 
از منظر تحليلي بررس��ي كنيم. دوم( يكي از ايرادات جدي 
بودجه ۱۴۰۱، آن است كه واگذاري بخش دولتي به شدت 
گسترش پيدا كرده است، بنابراين در سال آينده اقتصاد دولتي 
ايران وسيع تر مي ش��ود.اين افزايش در بودجه شركت هاي 
دولتي به عينه پيداس��ت. در بودجه، واگذاري شركت هاي 
دولتي نسبت به سال قبل به شدت كاهش پيدا كرده است. 
در س��ال ۱۴۰۰ قرار بود ۲۵۵هزار ميليارد تومان ش��ركت 
دولتي به بخش غيردولتي واگذار شود كه اين روند در سال 
جاري به ۷۱هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. اين 
نشان مي دهد كه اقتصاد دولتي تر شده است. همچنين روند 
مولد س��ازي دارايي هاي دولت از ۴۵هزار ميليارد تومان به 
۲۶هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.نكته مهم تر 
آن است كه وابستگي بودجه به نفت افزايش پيدا كرده است. 
برخالف ادعاهايي كه پيش از اين توسط رييس سازمان برنامه 
و بودجه مطرح مي شد كه دولت براي شرايط تحريمي بسته 
شده است. من اميدوارم، هرچه سريع تر مناسبات ارتباطي 
ايران با جهان توسعه يافته )غرب( بهبود پيدا كند، اما به هر 
حال بودجه سنواتي كل كشور بايد تناسبي با شرايط فعلي 
و چش��م اندازهاي احتمالي آينده داشته باشد كه در بودجه 
۱۴۰۱ اينگونه نيس��ت. بر اين اساس، درآمد حاصل از نفت 
از ۳۴۹هزار ميليارد تومان قانون بودجه ۱۴۰۰ به۳۸۱ هزار 
ميليارد تومان افزايش پيدا كرده اس��ت. ضمن اينكه جدا از 
اين ارقام نفتي، منابع حاصل از صندوق توس��عه ملي را نيز 
در بودج��ه افزايش داده اند. يعني به زعم خ��ود قانون را دور 
زده اند تا مشخص نشود كه ميزان وابستگي به نفت به طرز 
چشمگيري افزايش پيدا كرده است. در بودجه ۱۴۰۰ منابع 
برآمده از صندوق توسعه ملي، ۳۶هزار ميليارد تومان كه در 
بودجه ۱۴۰۱ به ۱۳۷هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
يعني بيش از ۳۰۰درصد منابع حاصل شده از صندوق توسعه 
ملي براي مصرف دولت را افزايش داده اند. بايد توجه داشت 
كه منابع صندوق توسعه ملي به طور مستقيم به درآمدهاي 
نفتي وابسته اس��ت و وقتي سهم دولت از اين منابع افزايش 
پيدا مي كند به معناي افزايش وابستگي بودجه به نفت است. 
اين موارد از چشم عموم مردم، پنهان است و تنها كارشناسان 
خبره هستند كه مي توانند يك چنين رويكردهاي مخربي را 
احصا كنند. سوم( همزمان با افزايش وابستگي بودجه۱۴۰۱ 
به نفت در حركتي عجيب بودجه شركت هاي دولتي به شدت 
افزاي��ش پيدا كرده اس��ت. همواره گفته مي ش��ود، بودجه 
ش��ركت هاي دولتي از جمله بخش هاي غيرشفاف اقتصاد 
است و افزايش اين بودجه به معناي افزايش دامنه هاي فساد 
خواهد بود. بودجه شركت هاي دولتي در سال از ۱۵۷۱هزار 
ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۳۱هزار ميليارد تومان 
در س��ال ۱۴۰۱ افزايش پيدا كرده است كه بيانگر افزايش 
۶۶۰هزار ميليارد توماني بودجه شركت هاي دولتي است.

در واقع بودجه شركت هاي دولتي بيش از ۷۰درصد افزايش 
را نشان مي دهد.  چهارم( فاجعه ديگري كه در بودجه اتفاق 
افتاده است آن است كه بودجه سال آينده، شبيه بودجه هاي 
دوران احمدي نژاد شده است. يعني در بخش مخارج دولت، به 
عنوان نمونه مشخص نيست بودجه دانشگاه تهران يا دانشگاه 
مصطفي العالميه چقدر است. يعني رديف هاي بودجه را از بين 
برده اند و به صورت مبهم باقي گذارده اند. يعني كل بودجه 

دانشگاه هاي كش��ور در رديف بودجه وزارت علوم گنجانده 
شده است. كل بودجه دانشگاه هاي كشور در رديف بودجه 
وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است. در حالي كه در زمان 
دولت قبلي شفافيت مناسبي در رديف ها بودجه وجود داشت. 
با اين روش در هر وزارتخانه كش��ور بايد يك شعبه سازمان 
برنامه و بودجه تشكيل شود و بعد وزارت علوم بودجه را ميان 
دانشگاه هاي كشور به طرز دلخواه، تقسيم كند. در خصوص 
بودجه رياست جمهوري نيز پيش از اين هر كدام از بخش ها 
نمايان بود، اما در بودجه ۱۴۰۰ تمام رديف ها، كات شده و همه 
در يك رديف خالصه شده است. بودجه شفافيت خود را تا حد 
زيادي از دست داده است و ما با يك بودجه مبهم و غبارآلود 
طرف هستيم. در سال هاي قبل دولت دوازدهم، تالش كرد 
تا شفافيت را به بودجه بازگرداند و هر شهروندي مي دانست 
كه فالن نهاد و فالن ارگان چه س��همي از بودجه را دارد. بر 
خالف برخي اخبار كه در خصوص انقباضي بودن بودجه ارايه 
مي شود، معتقدم از يك چنين بودجه اي به هيچ عنوان، رشد 

اقتصادي ۸درصدي بيرون نمي آيد. 
پنجم( مش��كل بعدي بودجه آن اس��ت كه برخي نهادها و 
س��ازمان ها با افزايش عجيب و غيرض��روري بودجه مواجه 
شده اند در حالي كه معيشت مردم با رويكردهاي انقباضي 
روبه رو ش��ده است. به عنوان مثال بودجه مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام يا ش��وراي نگهبان به ش��دت افزايش پيدا 
كرده اس��ت. اين روند در خصوص بودجه صدا و س��يما هم 
به همين ش��كل اس��ت. در ش��رايطي كه افزايش دريافتي 
حقوق بگيران نهايتا ۱۰درصد است، صدا و سيما با افزايش 
بيش از ۵۰درصدي بودجه مواجه شده است. از سوي ديگر، 
پژوهشگاه شوراي نگهبان و شوراي نگهبان كه قبال منفك 
بود در سال جاري يكي شده است. بودجه بايد شفاف باشد و 
رديف ها كامال نمايان باشد. نمي توان بودجه دانشگاه شريف 
را به مصطفي العالميه داد و بودجه دانشگاه تهران را به دانشگاه 
گمنامي در قم الصاق كرد. من به عنوان يك كارشناس بودجه 
حاضرم، نيمي از حقوقم را بدهم تا آن را صرف چاپ رديف هاي 
بودجه كنند. وقتي من به عنوان يك كارشناس حوزه بودجه 
در زمان بررسي بودجه با دريايي از ابهامات و فضاي غير شفاف 
مواجه مي شوم، طبيعي است كه مردم عادي و يك شهروند 
قادر نيس��ت، تصويري از بودجه به دست بياورد. اگر اينطور 
است، چرا كل رديف هاي بودجه حذف نمي شود و تنها يك 
ردي��ف باقي نمي گذاريد؟ عدم ش��فافيت در بودجه به نفع 
رانت خواران، كاله برداران و سوداگران است. به نفع كساني 
است كه قصد دارند از طريق روابط خارج از محدوده، منافع 
نامشروع از بودجه داشته باشند. اين روند به نفع ملت ايران 
نيست.  ششم( بودجه بايد به گونه اي ارايه شود كه هر شهروند 
عادي، رسانه ها، نخبگان، دانشگاهيان، فعاالن اقتصادي و... 
بتوانند نظارت شفافي در بودجه اعمال كنند. اينكه در سالي 
كه قرار نيست انتخاباتي برگزار شود، بودجه شوراي نگهبان 
به دليل افزايش نظارت بر انتخابات )در حالي كه سال آينده 
قرار نيست انتخاباتي برگزار شود( افزايش پيدا كند، به معناي 
اتمسفر غير شفاف بودجه است.تصور مي كنم اين بودجه با 
فرض موفقيت مذاكرات وين تدوين شده است، چون سهم 
درآمدهاي نفتي به شدت افزايش پيدا كرده و نوعي انبساط 
خاطر در رديف هاي بودجه ايجاد ش��ده است. اينكه بودجه 
دانشگاه تهران در بودجه برخي موسسات نامشخص، هضم 
شود و اين دانشگاه براي دريافت بودجه چشم به دست وزير 
علوم داش��ته باشد، اس��تقالل و حريت دانشگاهي كشور را 
زير س��وال مي برد. اميدوارم، كارشناس��ان و صاحب نظران 
تحليل هاي جامعي در خصوص مش��كالت و ابهامات اين 
بودجه ارايه كنند تا در نهايت شفافيت الزم كه از بودجه ۱۴۰۱ 

رخت بربسته است، دوباره به بطن بودجه باز گردد.

رييس جمهور در هنگام تقديم اليحه بودجه به مجلس تاكيد كرد

خط قرمز، استقراض از  بانك مركزي

 آگهی مزايده عمومی يک مرحله ای 
به شماره ۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰9

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه در نظر دارد  واگ�ذاری و بهره برداری از 15 
تخته تابلو تبلیغاتی را با مبلغ اجاره بهای پایه سالیانه  350/000 ریال برای هر متر مربع از طریق مزایده 
عمومی)به  مدت یکسال (به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس�امی  واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن بازدید از محل پیشنهادی  
 برای اخذ اطاعات بیش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزایده از تاریخ 1400/09/23 س�ایت اینترنتی
 setadiran.ir)ستاد ایران ( مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن14-38249912-083)اداره اموربازرگانی ( 
تماس حاصل نمایند .ضمنا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 13:00 مورخ 1400/10/12 و زمان بررسی 

پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/13 می باشد .

خواب آلودگی و خستگی در حین رانندگی حادثه به دنبال دارد

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزيابی کیفی(
توجه: اعام آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونیكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرح�له ای شماره  م م/00/0243مربوط به  جایگزیني مخزن ذخیره آب ورودي كارخانه گاز و گاز مایع 900 
الف- شرح مختصر خدمات

- احداث كاروان كمپ و تجهیز كارگاه
- تهیه كاالهاي پروژه )برق، مكانیك و ابزار دقیق( به همراه بارگیري، حمل، تخلیه و انباركردن آنها

- كارهاي اجرایي پروژه شامل سیویل، برق و مكانیك و ...
- آزمایش و راه اندازي پروژه

- دوره نگهداري، برچیدن كارگاه و تسویه كاال
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در خوزستان، پازنان 2، گاز و گاز مایع 900و مدت انجام آن 12م�اه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/84,025,454,830ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د- شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي   حداقل پایه 4 رشته نفت و گاز )بنا به ضرورت و اهمیت كار و به درخواست مجري( ضمن داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و نیز بنا به درخواست مجري طرح هاي تاسیسات 

جنبي نفت و گاز-آبرساني و حساسیت پروژه )علیرغم اینكه مبلغ برآورد كمتر از 20 برابر حد نصاب معامات متوسط مي باشد( با ارزیابي كیفي مناقصه گران
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.

-داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/4,201,272,741 ریال  همچنین
-ارائه یك نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عاوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسام مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک 
دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  ه�-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاض�یان واجد شرایط دع�وت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعام آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي 

بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعام آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1400/09/22لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1400/09/30

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مب�لغ  7,616,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطاعات درخواست شده در استعام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی 

که شرایط مندرج در متن آگهی و استعام ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:00روز  یکشنبه مورخ  1400/11/10به صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت 08:00 روز    دوشنبه 
مورخ  1400/11/11 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسایي معتبر بامانع است.

همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 14:00روز  یکشنبه مورخ1400/11/10اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به كمیسیون مناقصات شركت ملي 
مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسام مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱236669

آگهي مزايده عمومي 

شهرداري آبیك در نظر دارد به استناد مجوز رسمي شوراي اسامي شهر آبیك به شماره 421 مورخ 1400/7/21 مزایده عمومي بهره برداري از جایگاه CNG شهرداري 
آبیك را از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید . كلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاكت ها 
از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند، تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1400/9/22مي باشد.

مهلت زماني دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت: 14:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/10/2 
مهلت زماني ارایه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یكشنبه تاریخ:1400/10/12   

زمان بازگشایي پاكت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ:1400/10/13   
اطاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارایه پاكت هاي الف: آدرس: شهر آبیك - بلوار آیت اهلل طالقاني - ساختمان 

مركزي شهرداري آبیك - تلفن: 
02832822455

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مركز تماس: 02141934

عباس دادخواه عسكراني - شهردار آبیكدفتر ثبت نام: 88969737- 85193768

فراخوان مزايده عمومي يك مرحله اي
بهره برداري از جايگاه CNG شهرداري

 شهرداري 
آبیك

آگهي مناقصه عمومي 

 شهرداري آبیك در نظر دارد به استناد مجوز رسمي شوراي اسامي شهر آبیك به شماره 241 مورخ 1400/6/20 مناقصه عمومي انجام عملیات بازدیدهاي ساختماني 
و تهیه كروكي براي ش�هرداري را از طریق س�امانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ1400/9/22  مي باشد. 
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 14:30 روز دو شنبه تاریخ 1400/9/29

مهلت زماني ارایه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ:1400/10/11  
زمان بازگشایي پاكت ها: ساعت 14:30 روز یكشنبه تاریخ:1400/10/12 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكت هاي الف: آدرس: شهر آبیك - بلوار آیت اهلل طالقاني - ساختمان 
مركزي شهرداري آبیك - تلفن: 02832822455

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
مركز تماس: 02141934 

عباس دادخواه عسكراني - شهردار آبیكدفتر ثبت نام: 88969737- 193768 85

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
انجام عملیات بازديدهاي ساختماني و تهیه كروكي

 شهرداري 
آبیك



تعادل |
رييس اتاق ايران براي حل بحران آب به رييس جمهور 
نامه نوشت. غالمحسين شافعي در نامه  خود به ابراهيم 
رييسي به بحران آب اشاره كرده وضمن تبيين ابعاد اين 
چالش جدي، پيشنهادهاي راهبردي بخش خصوصي 
براي مواجهه با اين چالش را ارايه كرده اس��ت. رييس 
ات��اق ايران درنامه خود به رييس جمهور »گس��ترش 
چاه هاي غيرمجاز در س��طح كش��ور، بي��الن منفي 
آب هاي زيرزميني، نشست زمين، افزايش مداخالت 
انس��اني و تغيير اقلي��م، بي توجهي ب��ه حق آبه هاي 
زيست محيطي، آلودگي منابع آبي، فقدان ديپلماسي 
فعال در بهره برداري از آب هاي مرزي كشور و تنش هاي 
اجتماعي« را ب��ه عنوان چالش هاي اصل��ي در حوزه 
آب عنوان كرده، كه براي حل آن نيز يكس��ري راه حل 
پيشنهاد داده است. ش��افعي تاكيد مي كند كه براي 
برون رفت از چالش هاي ناشي از كمبود منابع آبي بايد 
عزم و اراده ملي، هماهنگي بين ارگان ها و دستگاه ها از 
طريق به كارگيري ابزارها و تجهيزات مناسب فراهم 
شود. به باور او، يكي از اقدامات مهمي كه در اين رابطه 
بايد صورت گيرد تهيه نقشه راه و الگويي ويژه به همت 
كليه ذي نفعان، نخبگان، بخش خصوصي و نمايندگان 
قواي سه گانه است. از سويي مي توان براي سرعت دادن 
به روند كار از ظرفيت برنامه هفتم توسعه نيز بهره برد. 

   نامه آبي اتاق به رييس جمهور 
غالمحسين ش��افعي در اين نامه خطاب به ابراهيم 
رييسي، رييس جمهور دولت س��يزدهم با اشاره به 
مطالعات انجام ش��ده توس��ط مركز ملي مطالعات 
راهبردي كش��اورزي و آب اتاق ايران، مي گويد، كه 
موضوع آب و نظام مديريت آن به يك مساله مزمن و 
پيچيده تبديل شده است كه حل آن نيازمند اتخاذ 
تدابير جدي��د، كارا و به موقع و نيز تغيير بخش هاي 
عمده اي از رويكردهاي گذشته است. او تاكيد مي كند 
هر چه در ش��كل گيري يك اقدام عميق و گسترده 
ملي درنگ ش��ود، راهكارهاي موج��ود كم اثرتر و با 
هزينه افزون تري روبرو مي ش��ود. رييس اتاق ايران 
در انتها ب��ا اتكا ب��ه مطالعات مركز مل��ي مطالعات 
راهبردي كش��اورزي و آب و ساير واحدهاي مرتبط 
اعم از استان ها و كميسيون ها، آمادگي پارلمان بخش 
خصوصي را در به كارگيري كليه ظرفيت هاي موجود 
براي حضور موثر در اين مسير مهم اعالم كرد. در متن 
نامه رييس اتاق ايران خطاب به رييس جمهور موارد 

زير مورداشاره قرار گرفته است: 
1- گس��ترش چاه ه��اي غيرمج��از از يكس��و و 
بهره برداري هاي بي رويه از س��ويي ديگر، سبب بروز 
كسري مخزن بيش از 135 ميليارد متر مكعبي آب 
زير زميني، ممنوعه و ممنوع��ه بحراني بودن 409 
دشت از 609 دش��ت در كشور، وقوع پديده نشست 
زمين در بسياري از دشت هاي كشور و درمعرض خطر 
قرار گرفتن مناطق شهري و زيرساخت هاي مهم در 

شهرها در اثر تخليه آب هاي زيرزميني شده است. 
 2- به دليل افزايش مداخالت انساني، احداث سدهاي 
متعدد، تخصيص كليه منابع آب در حوضه به منابع 
انساني وپديده هاي تغيير اقليم، ميزان رواناب هاي 
كش��ور در نيمه اول 90 نس��بت به نيم��ه اول دهه 
50 كاهش 50 درصدي داش��ته است. استمرار اين 
بي توجهي درچرخه هيدرولوژيكي مي تواند س��بب 

شديدتر شدن درصد كاهش رواناب شود. 
 3- بي توجه��ي ب��ه تخصيص حقابه هاي زيس��ت 
محيطي، درياچه ها، تاالب ها و محيط هاي آبي كشور 
سبب از بين رفتن يا در معرض تخريب قرار گرفتن 
اي��ن پيكره هاي آبي ك��ه نقش مهم��ي در پايداري 
اكولوژيكي، متعادل كردن آب وهوا، رونق اقتصادي 
وايجاد محيط مناسب براي زندگي دارند، شده است. 
آث��ار ازبين رفتن اين منابع طبيعي، س��بب افزايش 
پديده هاي ناگوار زيست محيطي مانند بروز پديده 

ريزگردها به طور گسترده در كشور شده است.  
4- آلودگي منابع آب و اثرات وتبعات مترتب بر آن، 
وضعيت بس��يار نگران كننده اي را در مورد سالمتي 
شهروندان ومحيط زيست ايجاد كرده، كه بدون ترديد 
ادامه آن ابعاد پيچيده اي را براي سالمتي آحاد جامعه 

و توليد محصوالت كشاورزي در برخواهند داشت.
5- فقدان ديپلماسي فعال در بهره برداري از آب هاي 
مرزي كش��ور، موجب ش��ده اس��ت كه كش��ور در 
بهره برداري پايدار از منابع آب مشترك وحقابه هاي 
مرزي دچار خسارت هايي شود. مرزهاي آبي كشور 
مستعد اختالفات آبي است كه با وقوع خشكسالي ها 

اين اختالفات شديدتر خواهد شد. 
 6- همان گونه كه در س��فرهاي اس��تاني مالحظه 
فرموديد، تنش هاي اجتماعي ناش��ي از بحران آب 
رش��د فزاينده اي پيدا كرده و به ش��كل تعارضات 

اجتماعي تظاهر پيدا كرده اس��ت، كه استمرار آن 
مي تواند منجر به مشكالت امنيتي در كشور شود. 

   مشكالت پيش رو 
و علل بنيادي وضع موجود

ادامه وتشديد بحران آب سبب تعميق اثرات منفي 
اقتصادي و اجتماعي مانند كاهش سرمايه، تشديد 
تعارض��ات اجتماع��ي و افزايش بي��كاري و كاهش 
توليدات خواهد ش��د. مورد بعدي اينكه مش��كالت 
برشمرده با بروز آثار تغييرات اقليم و وقوع پديده هاي 
خشكس��الي طوالني مدت تشديد ش��ده و درآينده 
 ني��ز ادامه خواهد داش��ت. ب��دون تردي��د در آينده 
نه چندان دور، رقابت ها بر س��ر دسترس��ي به منابع 
آب مح��دود، موجب گس��ترش و ش��دت منازعات 
و تنش هاي اجتماعي و اقتصادي بر س��ر تقس��يم و 
تس��هيم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم 
چاره انديشي به مناطق بيشتري تسري پيدا خواهد 
كرد.  بررسي ها نشان مي دهد، كه اين بحران ناشي از 
نگرش هاي منطقه اي متاثر از تمايالت سياسي، تكيه 
بر گسترش و ايجاد فعاليت هاي صرفا سخت افزاري 
و تامين آب به دلي��ل مقاصد اقتصادي )به خصوص 
گسترس سدسازي، حفر چاه ها حتي در حريم هاي 
ممنوعه، انتقاد آب بين حوضه اي، وشيرين س��ازي 
آب درياها(، تشديد افزايش برداشت از ظرفيت هاي 
آب هاي زيرزميني و ازهمه مهم تر توسعه همه جانبه 
اقتصادي خارج از ظرفيت هاي اكولوژي آب كش��ور 
و عدم توجه به آب به عنوان يك عامل بين بخش��ي 
اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است. با كمال 
تاس��ف اين فرآيند بدون واكاوي تجربيات گذشته و 
يادگيري از درس آموخته هاي آن، همچنان در روح 
برنامه هاي مديريتي و توسعه اي كشور حاكم است 

كه خودموجب فشار مضاعف و شدت گرفتن وخامت 
آب كشور مي گردد. 

   پيشنهادها
در بند پاياني اين نامه آمده است كه مركزملي راهبري 
كش��اورزي و آب اتاق ايران كه در اجراي تبصره بند 
الف ماده يك قانون بهبود فضاي كسب وكار مصوب 
سال 1390 ايجاد و شروع به فعاليت كرده است، از بدو 
تاسيس مطالعات گسترده اي را براي ارزيابي شيوه هاي 
برون رفت از بحران آب س��ازماندهي كرده وهمواره 
سعي كرده، در ايفاي مسووليت هاي قانوني اتاق ايران، 
با ارايه پيشنهادها و مشاوره هاي راهبري، برگرفته از 
مطالعات اقتصادي و فني در مورد مسائل و چالش هاي 
موجود در حوزه آب و كشاورزي به اركان حاكميتي 
و مس��ووالن نظام موثر باش��د. اينكه دولت مستقر و 
برنامه هاي اجرايي خودرا در كليه زمينه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگ��ي، آغاز كرده، ضمن عطف توجه 
حضرتعالي به مفاد فوق االشاره، پيشنهادهاي زير در 

مقوله مديريت آب اعالم مي شود.
1. واقعيت اين است كه در واكاوي برون رفت از شرايط 
بحران آب، بس��ياري از راهكارهاي اصلي و اثرگذار را 
بايد خ��ارج از بخش عرضه آب جس��ت وجو كرد. لذا 
ضروري است، به منظور رفع چالش هاي موجود، عزم 
و اراده ملي، هماهنگي بين ارگان ها و دس��تگاه ها از 
طريق به كارگيري ابزارها و تجهيزات مناسب فراهم 
شود، زيرا آب يك عامل فرابخشي و چندوجهي است. 
اهم راهكارهاي موجود براي مقابله با اين بحران ملي: 
»شامل بازتخصيص هوشمندانه وتدريجي آب براي 
كليه بخش هاي مصرف، تخصيص آب صرفه جويي 
شده به محيط زيس��ت، توجه به ردپاي آب براساس 
آب قاب��ل برنامه ريزي و متناس��ب ب��ا ظرفيت هاي 
زيرزميني، اصالح س��اختار آب بر مبناي اس��تقرار 
نظام تدبير مناسب آب و فعال سازي ديپلماسي آب« 
است. نكته مهم متوقف كردن فوري تمام طرح هاي 
سرمايه گذاري نيمه تمامي اس��ت كه منابع آبي در 
دشت هاي بحراني را تحت فشار بيشتري قرار مي دهد.  
2- پيشنهاد مي شود به منظور احياي مديريت آب 
كش��ور، مبتني بر راهكارهاي مدبرانه و موثر ايجاد 
اجماع جريان سازي در سطوح مختلف، با به كارگيري 
ظرفيت هاي علمي، نخب��گان، بخش خصوصي و به 
ويژه ذي نفعان و بهره برداران و همچنين با مشاركت 
نمايندگان قواي سه گانه، نقشه راه والگوي برون رفت 

از بحران موجود تهيه شود.
اين برنامه بايد براساس برنامه زماني و با قبول مسووليت 
يا تفكيك مسووليت دستگاه ها، نهادها و بخش هاي 
مختلف به سرعت اقدامات اجرايي را تعيين و پيگيري 
كند. شايسته ذكر است كه مي توان از ظرفيت تهيه، 
تصوي��ب و اجراي برنامه هفتم توس��عه نيز براي حل 
بحران استفاده موثري كرد. موضوع آب مي تواند يكي 

از اولويت هاي برنامه هفتم در نظر گرفته شود.

رويداداخبار

ادامه از صفحه اول
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تفكيك استرداد
ارزش افزوده صادركنندگان

ايلنا |رييس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: در 
بودجه سال جاري استرداد ارزش افزوده صادركنندگان 
از موض��وع رفع تعهد ارزي منفك ش��ده ولي نكته مهم 
اين اس��ت كه  معافيت مالياتي و پرداخت مش��وق هاي 
صادراتي براي صادركنندگاني  لحاظ خواهد شد كه رفع 
تعهد ارزي خود را انجام داده باشند و بدهي ارزي نداشته 
باشند. به نظر مي رس��د اين شرايط، منصفانه اي خواهد 
بود.  محمد الهوتي در مورد منوط ش��دن مش��وق هاي 
صادراتي به رفع تعهد ارزي در اليحه بودجه سال 1401 
اظهار كرد: سال هاي قبل هم روال بر همين منوال بوده 
با اين تفاوت كه در س��ال هاي پيش هم استرداد ارزش 
افزوده صادركنندگان منوط ب��ه رفع تعهد ارزي بود كه 
با مصوبه شوراي هماهنگي س��ران قوا و ابالغ معاون اول 
رييس جمهور از 10 مهر سال جاري از اين موضوع منفك 
شده و مبناي كار ماده 34 قانون رفع موانع توليد قرار گرفت 
كه ظرف 1 ماه از صدور كاال ارزش افزوده صادركنندگان 
مسترد  مي شد. وي افزود: با اين حال اعمال معافيت مالياتي 
و مشوق هاي صادراتي مشروط به رفع تعهد ارزي است. 
لذا تفاوت اين بند بودجه نسبت به سال قبل اين است كه 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده را طبق قانون رفع موانع 
توليد اجرايي مي كند و ربطي به رفع تعهد ارزي ندارد. اين 
موضوع كمك شاياني به صادركنندگان و صادرات كشور از 
نظر منابع مالي آزادشده خواهد بود و سريع تر در اختيار آنها 
قرار مي گيرد. متاسفانه در سال هاي قبل به دليل اين بند 
از اليحه بودجه، قانون احكام دايمي مانند ماده 34 قانون 
رفع موانع توليد تحت تاثير قرار گرفته و عمال اجرا نمي شد 
كه با ابالغيه 10 مهر معاون اقتصادي رييس جمهور اين 
موضوع حل شد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: 
در بودجه سال جاري استرداد ارزش افزوده صادركنندگان 
از موضوع رفع تعهد ارزي منفك شده ولي نكته مهم اين 
است كه  معافيت مالياتي و پرداخت مشوق هاي صادراتي 
براي صادركنندگاني  لحاظ خواهد شد كه رفع تعهد ارزي 
خود را انجام داده باشند و بدهي ارزي نداشته باشند. به نظر 

مي رسد اين شرايط، منصفانه اي خواهد بود.

اما و اگرهاي ماليات
بر خودروهاي لوكس

مطاب��ق اليحه بودج��ه 1401، مجم��وع ارزش انواع 
خودروي سواري و وانت دوكابين داراي شماره انتظامي 
شخصي اعم از اشخاص حقيقي )خود و فرزندان كمتر 
از 1۸ سال و محجور تحت تكفل( و حقوقي بيش از 10 
ميليارد ريال )يك ميليارد تومان(  مشمول ماليات شدند. 
نايب رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق 
بازرگاني ايران اظهار داش��ت: براي سال سوم است كه 
ماليات به خودروهاي با ارزش بيش از 1 ميليارد تومان 
و خانه هاي بيش از 10 ميليارد تومان در اليحه بودجه 
منظور مي ش��ود. اين موضوع در اليحه هاي سال 99 و 
1400 هم بود. تاكنون اين موضوع درآمدي براي سازمان 
مالياتي نداش��ته است. جليل كاربخش در گفت وگو با 
»ايلن��ا« در مورد پيش بيني اخد مالي��ات از دارندگان 
خودروهاي با ارزش بيش از 1 ميليارد تومان اظهار كرد: 
براي سال سوم است كه ماليات به خودروهاي با ارزش 
بيش از 1 ميليارد تومان و خانه هاي بيش از 10 ميليارد 
تومان در اليحه بودجه منظور مي ش��ود. اين موضوع 
در اليحه هاي س��ال 99 و 1400 هم بود و تاكنون اين 
موضوع درآمدي براي س��ازمان مالياتي نداشته است. 
وي افزود: دستورالعمل بودجه سال 99 را در بهمن 99 
ابالغ كردند يعني دولت قبل چندان تمايلي به وصول 
اين پايه مالياتي نداشت، اين طرحي بود كه از مجلس 
به بودجه ابالغ شد و دولت هم به آن اعتقادي نداشت. 
براي سال 1400 هم در خردادماه جلساتي برگزار شد اما 
هنوز اقدامي نشده است. نايب رييس كميسيون ماليات، 
كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: به 
نظر مي رسد كه اين ماليات تعريف شده تاكنون چندان 
تاثيرگذار نبوده و نخواهد ب��ود. قانون گذار ارزش پايه 
دارايي ها را در قانون مشخص كرده است. در آبان 9۸ در 
فصل بررسي بودجه اين ارزش پايه دارايي ها مشخص 
شد. 700 ميليون تومان در س��ال 9۸ قابل مقايسه با 
سال 1400 نيست ولي در همين سال ها هم همين رقم 
تكرار شد. به نظر مي رسد كه رقمي كه مشخص شده بود 
چندان منطقي نبود. وي در ادامه خاطرنشان ساخت: 
قانون گذار مي توانست مشخص كند كه ارز پايه دارايي ها 
براي اين ماليات را يك كميته مشخص كند اما مشخصا 
در متن قانون و اليحه آن را آورده و همين موضوع يكي از 

داليلي بود كه اين قانون قابليت اجرايي نداشت. 

 سكوت دولت 
در مواجهه با بورس

ركود غيرتورمي تبديل كند اما رشد دالر و سكه معادالت 
دولت را به هم زد. در اين ميان احتماال، اشتباه فاحش 
دولت )اگر برنامه نباشد( در تشخيص حركت بازار باعث 
سوخت ش��دن نقدينگي خريداران اوراق در سال بعد 
خواهد شد. در شرايط فعلي نيز دالر بيش از 10 درصد 
رشد كرده است، چيزي معادل 6 ماه بازدهي اوراق قرضه 
دولتي. به هم خوردن اين برنامه باعث شد تا انتشار اوراق 
به عاملي براي نزول مستمر بازار سرمايه بدل شود. هر 
اندازه كه زمان سپري شد، عدم توفيق دولت در اين نوع 
برنامه ريزي بيشتر نمايان شد و مشكالت در بازار سرمايه 
بيشتر بروز كرد. فروش اوراق در بودجه 1401 كمتر از 
انتظار ديده شده اس��ت كه مي تواند نشانه  اي از تغيير 
رويكرد دولت در تامين مالي باش��د. با اين وجود چند 
نكته در خصوص بازارهاي مالي وجود دارد كه ضروري 

است در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گيرد. 
نخست( هرچند موضوع مذاكرات به طور بنيادين گزاره 
مهمي در بروز انتظارات تورمي و رشد قيمت در شاخص 
بازارها اس��ت، اما معتقدم علت رش��د دالر ارتباطي به 
مذاكرات وين ندارد و نتيجه  رشد وحشتناك نقدينگي 
و تقاضا براي خروج سرمايه از كشور )مهاجرت و خريد 
خانه در تركيه و ارز ديجيتال و ...( است. روندي كه به طور 
مستقيم با تصميم سازي هاي اشتباه اقتصادي در ارتباط 
است. دوم( بايد توجه داشت در حال حاضر شرايط كشور 
با دوره  اول دولت روحاني قابل مقايسه نيست كه دولت 
اعتدالگرايان سياست تنش زدايي با جهان پيراموني را در 
پيش گرفته بود و انتظارات تورمي تا حد بااليي مهار شده 
بود. امروز اما از يك طرف تحريم ها شدت يافته و از سوي 
ديگر نقدينگي كشور رشد بي حساب و كتابي كرده است. 
ضمن اينكه همين اوراق فروشي هم تورم بزرگ تري را 
به سال بعد موكول مي كند. سوم( سكوت مسووالن در 
قبال بورس براي من عجيب است و اين در حالي است 
كه به نظر من با فروكش كردن تقاضا براي اوراق قرضه )به 
دليل تورم پيش  رو( دولت رو به فروش دارايي ها و اموال 
خود در بورس خواهد كرد. يعني اين بار در شرايط تورمي 
دارايي هاي خود را با حداكثر استفاده از تورم در يك بازار 
گاوي به فروش خواهد رساند. شايد دليل سكوت دولت 
در اين چند ماه همين موضوع باش��د، فروش اوراق در 
بازار راكد، جذب منابع توسط اوراق قرضه در بازار بدون 
جايگزين براي نقدينگي س��رگردان )بازارهاي موازي 
راكد( و در نهايت ورود به بازار سرمايه براي جبران كسري 
بودجه، فروش سهام و دارايي هاي دولت و كاهش اثرات 
تورمي سياس��ت هاي قبلي. بنابراين اگر مشوق  هاي 
چشمگيري براي سرمايه گذاري در بورس مشاهده شد، 
نبايد تعجب كرد، اگر دامنه  نوسان جذاب در نمادهاي 
بورسي مش��اهده ش��د، نبايد تعجب كرد. اگر ناگهان 
صحبت ها و توجهات مس��ووالن به بورس جذب شد، 
بايد آنها را به حساب برنامه  دولت براي فروش دارايي ها 
و تامين مالي از بورس گذاشت. در اين صورت سود سال 
بعد اوراقي كه فروخته شده است از بازار سرمايه تامين 
خواهد شد و به نظر من خريداران اوراق متضرر خواهند 
ش��د. با اين حال اينها تنها يك نمونه از برداش��ت  هاي 
موجود از اتفاقات اقتصاد كشور است و ممكن است دولت 
برنامه  ديگري براي اقتصاد در نظر گرفته باشد. در اقتصاد 
ما هيچ چيزي بعيد نيست، اما واقعيت عريان آن است كه 
دولت هنوز متوجه اهميت بازار سرمايه در نظام و نظامات 

اقتصادي كشور نشده است.

كارگروه ساماندهي تشكل هاي 
اقتصادي كشور تشكيل شد

كارگروه ساماندهي تشكل هاي اقتصادي كشور با همراهي 
اتاق هاي بازرگاني، اصناف و اتاق تعاون تش��كيل ش��د. 
تش��كل هاي اقتصادي مي توانند تا 30 بهمن  1400 در 
سامانه مربوطه ثبت نام كنند. بنابر اعالم معاونت استان ها 
و تشكل هاي اتاق ايران، كارگروه ساماندهي تشكل هاي 
اقتصادي كشور تشكيل ش��د؛ اين كارگروه با محوريت 
سه اتاق )اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، 
اتاق اصناف ايران و اتاق تعاون ايران( و مش��اركت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت كار، تعاون 
و رفاه اجتماع��ي، وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت راه و 
شهرسازي، سازمان ثبت امالك و اسناد كشور، كانون عالي 
انجمن هاي كارفرمايي ايران و مركز آمار ايران، تشكيل شده 
است. به موجب مواد )2( و )3( و )5( قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار، دستگاه هاي اجرايي مي بايست هنگام 
بررسي، تدوين يا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي 
اجرايي نظر تشكل هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملي 
تشكل هاي اقتصادي را اخذ كنند. همچنين به موجب 
آيين نامه اجراي��ي تبصره )2( م��اده )4( قانون حداكثر 
استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي 
ايراني مصوب مورخ 1400/2/19 هيات وزيران، مرجع 
شناسايي و ساماندهي تشكل هاي اقتصادي ملي، انتشار 
و به روزرساني فهرست اين تشكل ها، كارگروه ساماندهي 
تشكل هاي اقتصادي كشور اس��ت. در اين راستا از همه 
تشكل هاي اقتصادي دعوت مي شود براي قرار گرفتن در 
فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي و بهره مندي از مزايا و 
فرصت هاي پيش روي تشكل هاي ملي، اطالعات خود را 
حداكثر تا سي ام بهمن ماه 1400 در »سامانه يكپارچه 

تشكل هاي اقتصادي ملي« از اينجا ثبت كنند. 

قيمت آجيل شب يلدا
150 تا 270 هزار تومان

رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران  گفت: قيمت هر 
كيلو گرم آجيل شب يلدا بر حسب كيفيت بين 150 تا 
270 هزار تومان اس��ت. مصطفي احمدي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تعيين 
قيمت آجيل شب يلدا، بيان كرد: امسال فروش آجيل و 
خشكبار به علت افزايش شديد قيمت ها، بسيار كاهش 
يافته اس��ت بنابراين اتحاديه قيمت آجيل شب يلدا را با 
حداقل سود تعيين كرده است.  رييس اتحاديه آجيل و 
خش��كبار تهران افزود: براين اساس قيمت هر كيلوگرم 
آجيل شب يلدا با باس��لوق حداقل 150 و حداكثر 250 
هزار تومان تعيين شده است و قيمت هر كيلوگرم آجيل 
شب يلدا بدون باسلوق حداقل 1۸0 و حداكثر 270 هزار 
تومان تعيين شده است.  وي اظهار داشت: تنوع و كيفيت 
محصوالت بس��يار زياد است بنابراين برحسب كيفيت 
ممكن است قيمت عرضه آجيل شب يلدا كمتر و بيشتر 
از قيمت هاي فوق باشد. احمدي با اشاره به افزايش شديد 
قيمت آجيل و خش��كبار در س��ال جاري اظهار داشت: 
فروش اين محصوالت نسبت به سال گذشته به يك چهارم 
تقليل يافته است بنابراين براي تشويق مردم به خريد اين 
محصوالت امسال با كاهش سود فروشندگان حداقل سود 
ممكن را براي عرضه آجيل شب يلدا در نظر گرفته ايم. وي 
اظهار داشت: حداقل قيمت هر كيلوگرم آجيل شب يلدا با 
باسلوق سال گذشته 110 هزار تومان بود كه امسال با 30 
درصد افزايش قيمت آن را به 150 هزار تومان رسانديم 
در حالي كه قيمت اغلب محصوالت آجيل و خش��كبار 
بين 70 تا 100 درصد افزايش يافته است. احمدي با بيان 
اينكه قيمت هر كيلوگرم تخمه ژاپني نس��بت به سال 
گذش��ته 100 درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: 
علت اصلي افزايش اين محصول، كاهش توليد به علت كم 
آبي است.  وي اظهار داشت: قيمت پسته نسبت به سال 
گذشته حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافته است. رييس 
اتحاديه فروشندگان آجيل و خشكبار اظهار داشت: توليد 
محصوالتي مانند تخمه كدو، تخمه آفتابگردان و گردو نيز 
نسبت به سال گذشته به علت كم آبي، كاهش يافته است.

در نامه رييس اتاق ايران به رييس جمهور تجويز شد

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان كرد

نسخه آبي اتاق براي حل بحران آب 

حمله پيامكي به نمايندگان؛ قيمت خودرو را كاهش ندهيد

مشاور امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد

كمك به بنگاه ها جهت نفوذ به بازارهاي صادراتي

يك عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي گفت كه اف��رادي تحت عنوان س��هامداران 
خودروسازي ها در اين چند روزه با فحاشي و بي ادبي و 
كلمات ركيك و نابهنجار نمايندگان و اعضاي كميسيون 
صنايع را مورد حمله قرار دادند كه چرا مجلس مي خواهد 
جل��وي افزايش قيم��ت را بگيرد، ما بايد س��ود كنيم! 
مصطفي رضاحسيني قطب آبادي در گفت وگو با ايسنا 
با اش��اره به مجوز خودروسازي ها براي افزايش قيمت 
خودرو گفت: اعضاي كميسيون صنايع در جلسه روز 
يكشنبه با حضور وزير و خودروسازي ها موضوعاتي كه 
در حوزه صنعت خودرو مطرح اس��ت را در دستور كار 
داشتند. اكثر قريب به اتفاق اعضاي كميسيون نيز به 
عملكرد وزير صنعت در خصوص وضعيت خود انتقاد 
داشتند. ما دو شركت خودروسازي ايران خودرو و سايپا 
را داريم كه وضعيت آنها مربوط به امس��ال و پارس��ال 
و اين دولت  وآن دولت نيس��ت. اين مش��كل در همه 
دولت ها وجود داشته و هر كدام به نوعي جامعه و مردم 
را بازي داده اند. وي با بيان اينكه مردم آسيب پذيرترين 

زنجيره در بحث خودرو بوده اند، اف��زود: از روز اول اين 
دو خودروسازي بايد از حاكميت دولت خارج مي شد. 
چرا دولت و وزارت صنعت با داشتن 6 درصد سهام در 
خودروسازي ها بايد در آنجا اعمال حاكميت كند و در 
تعيين مديران مستقيماً دخالت داشته باشند تا فضايي 
كه به وجود آمد سر منشأش دولت باشد؟ خودروسازان 
مدعي هس��تند كه ما داريم ضرر مي دهيم زيرا قيمت 
حاكميتي است و به ما تكليف مي شود و هزينه هاي ما 
بيشتر از اين است. پس چرا دولت از آنها در مقابل مردم 
و مجلس دفاع مي كند؟ نماينده مردم ش��هر بابك در 
مجلس يادآور شد: به طور اخص دولت هيچ برنامه اي 
براي بخش خودروس��ازي و خودرو ندارد. نه تنها اين 
دولت بلكه دولت هاي قبلي هم برنامه نداشتند كه اگر 
برنامه اي وجود داشت ما به اينجا نمي رسيديم كه يك 
شبه بگويند خودرو گران شد و اين تبعاتي داشته باشد 
كه شاهدش هستيم. رضاحس��يني ادامه داد: در اين 
چند روزه به ويژه روز يكشنبه نمايندگان آماج حمالت 
بي رحمانه افرادي تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند 

كه با پيامك هايشان با فحاشي و بي ادبي و كلمات ركيك 
و نابهنجار نمايندگان و اعضاي كميس��يون صنايع را 
مورد حمله قرار دادند كه چرا مجلس مي خواهد جلوي 
افزايش قيمت را بگيرد، ما بايد سود كنيم. از سوي ديگر 
مردم مي گويند چرا قيمت ه��ا افزايش پيدا مي كند؟ 
ما قدرت خريد نداريم و دسته ديگري هم هستند كه 
بالتكليفند. آنها مي گويند در سال هاي 97 و 9۸ خودرو 
ثبت نام كردند و حال افزايش قيمت شامل آنها نيز شده 
است. اين كالف سردرگمي است و در دولت هم كسي 
پاسخگوي اين وضعيت نيس��ت. اين عضو كميسيون 
صناي��ع و معادن مجل��س با بيان اينكه خودروس��ازها 
توجيهات خاص خود را مي آورند كه براي ما قابل قبول 
نيست، تاكيد كرد: به هر حال بايد يك نظم و انضباطي 
وجود داشته باشد. اولين راه اين است كه خودروسازي ها 
را به بخش خصوصي واگذار كنند چرا كه اين شرايط جز 
ايجاد نارضايتي حاصلي نخواهد داش��ت. كمتر از يك 
ماه پي��ش وزارت صنعت و خودروس��ازي ها گفتند 1۸ 
درصد افزايش قيمت داريم و به محض اينكه انتقاد شد 

عقب نشيني كردند. شخص رييس جمهور هم وارد شد 
و گفت تصميم را لغو كنيد و اين افزايش بنا به دس��تور 
رييس جمهور و فرمان ايشان لغو شد. دوباره مي بينيم 
كه رسما اعالم مي كنند 1۸ درصد افزايش قيمت اعمال 
و اجرا خواهد ش��د و بايد در دس��تور كار قرار گيرد.  وي 
افزود: مجلس تحت فشار رسانه ها و گروه هاي افراطي قرار 
دارد كه اگر با دولت همراهي نكند برچسب ضد انقالب 
و دشمن مي خورد. لذا تا جايي با دولت  همراهي كرد تا 
كابينه ش��روع به كار كند. در حوزه اقتصادي و صنعت و 
معدن هم همين مشكل وجود دارد و خيلي حوزه هاي 
ديگر كه وضعيت نابسامان است. تصور ما بر اين است كه 
هنوز مشكل خودرو، مسكن، راه و بخش هاي ديگر حل 
نشده و اثراتش تا چند وقت ديگر معلوم مي شود. ما هم 
كه مي خواهيم از ابزار قانوني براي كنترل و نظارت بيشتر 
بر دولت مثل سوال و استيضاح و تذكر استفاده كنيم فشار 
وارد مي كنند كه شرايط فراهم نيست. اگر امروز ما نتوانيم 
مشكالت را مهار كنيم فردا دير است و مردم از ما و دولت 
نخواهند پذيرفت كه چنين مشكالتي وجود داشته باشد.

مشاور امور بين الملل و توافق نامه هاي تجاري سازمان 
توسعه تجارت ايران از برگزاري دومين نشست كميته 
راهبري پروژه مش��ترك با مرك��ز بين المللي تجارت 
)ITC( ب��ا حضور نماين��دگان اتحادي��ه اروپا و مركز 
بين المللي تجارت و نمايندگان دستگاه هاي داخلي 
خبر داد. ميرهادي سيدي اظهار داشت: در اين نشست 
مروري ب��ر اقدامات انجام ش��ده در قال��ب اين پروژه 
صورت گرفته و برنامه اقدامات آتي به تصويب خواهد 
رس��يد. وي با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت ايران 
در سال 1395 به منظور بهره مندي از توان تخصصي 
كارشناس��ان بين المللي در توسعه صادرات غيرنفتي 
 )ITC( كشور، تفاه  م نامه اي را با مركز بين المللي تجارت
منعقد كرد، افزود: اجراي اين تفاهم نامه در اواخر سال 
1397 و پس از تخصيص بودجه الزم از سوي اتحاديه 
اروپا به مركز بين المللي تجارت براي ارايه كمك هاي 
تخصصي به سازمان توسعه تجارت ايران، امكان پذير 

ش��د. وي ادامه داد: فعاليت هاي متنوعي در قالب اين 
پروژه مش��ترك تدوين ش��د كه طي دو سال اخير و با 
حضور ذي نفع��ان و كمك فني كارشناس��ان مطرح 
بين الملل��ي در حوزه هاي مختلف در ح��ال اجرا بوده 
است. يكي از كليدي ترين فعاليت هاي پروژه، تدوين 
استراتژي ملي صادرات با حضور و مشورت جدي بخش 
خصوصي و دس��تگاه هاي دولتي ذي ربط بوده است. 
س��يدي اضافه كرد: بر همين اساس در سال 139۸ از 
بين م��وارد پنجگانه فوق فرآيند »تدوين اس��تراتژي 
ملي صادرات« آغاز شد و در اواخر سال 1399 تدوين 
آن به پايان رسيد و مجلدات 7 گانه آن نهايي شد.  وي 
بيان داشت: استراتژي ملي صادرات با مشاركت بخش 
دولتي و بخش خصوصي و با بهره مندي از توان تخصصي 
مركز بين المللي تجارت تدوين شده و در واقع نتيجه به 
دست آمده مورد اجماع اين سه بخش است. به همين 
جهت داراي اهميت و شايس��ته توجه است. اين مقام 

مسوول در تشريح اس��تراتژي ملي صادرات گفت: در 
اين استراتژي 359 اقدام عملي توصيه شده است كه 
اين اقدامات با كمك مركز بين المللي تجارت، هدايت 
سازمان توسعه تجارت ايران و مشاركت دستگاه هاي 
ذي رب��ط از جمل��ه وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت 
گردش��گري، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در 
طول 5 س��ال 1400 الي 1404 به مورد اجرا گذاشته 
مي شود. سيدي خاطرنشان ساخت: از ديگر اركان پروژه 
مي توان به حمايت از سازمان توسعه تجارت ايران براي 
خدمت رس��اني موثر به بنگاه هاي كوچك و متوسط، 
ارتقاي ظرفيت هاي تجاري بنگاه هاي كوچك و متوسط 
و همچنين كمك به موسسات و سازمان هاي ارايه كننده 
خدمات به كسب و كارها، توسعه زنجيره هاي ارزش و 
همچنين تسهيل تجارت و حمايت از كارآفريني جوانان 
اشاره كرد.  وي افزود: فعاليت هاي ديگري نيز در پروژه 
برنامه ريزي شده كه مي تواند نتايج مثبتي براي توسعه 

صادرات كسب و كارهاي صادراتي ايراني داشته باشد 
كه مي توان به نشست تجاري مجازي مشترك ايران و 
اتحاديه اروپا با حضور بيش از 3400 شركت كننده از 
ده ها كش��ور جهان كه در زمستان سال 1399 برگزار 
شد، اشاره كرد.  مشاور امور بين الملل و توافق نامه هاي 
تجاري س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: از ديگر 
فعاليت هاي عملي مي توان به ارايه كمك حرفه اي به 
بنگاه هاي كوچك و متوسط ايراني مستعد جهت ورود 
و نفوذ به بازارهاي صادراتي منطقه و اروپا با تمركز ويژه 
بر بازارهاي كشورهاي CIS، ايتاليا و آلمان اشاره كرد. 
س��يدي اضافه كرد: در اين برنامه شركت هاي ايراني 
مستعد با هدايت ش��ركت هاي بين المللي حرفه  اي، 
آموزش داده مي ش��وند و با حضور در ب��ازار هدف در 
نشست هاي B2B با شركت هاي مورد عالقه خود در 
آن بازار ش��ركت كرده و تالش مي كنند از اين طريق 

نسبت به نفوذ و ورود به بازار هدف اقدام كنند. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. Dec 13. 2021  2104   دوشنبه 22 آذر 1400    8 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:59اذانمغرب:17:12اذانصبحفردا:5:36

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۶۱  فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۲۲۸۹ مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۶۱ تن نيز جان خود را به دليل اين بيماري از دست 
دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۵۴ هزار و ۸۱۳ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۷۲۲ 
نفر رسيد. همچنين سه هزار و ۱۰۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۴۰ ميليون و ۵۴ هزار و ۷۷۲ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر صفر شهر 
كشور در وضعيت قرمز، ۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۹ شهر در وضعيت زرد و ۳۲۱ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. خوشبختانه 

تاكنون ۵ ميليون ۹۶۹ هزار و ۵۹۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

ادامهازصفحهاول

تاثير اختالالت رفتاري
از جنيني تا نوجواني

در صورت احس��اس عدم امنيت، پايه هاي زندگي 
رواني او در سال هاي آتي به طور متعارف پايه ريزي 
نخواهد شد و امروز بخش اعظم مشكالت شماري از 
مراجعان مراكز مشاوره و روانشناسي، ناشي از تجارب 
تلخ دوران كودكي اس��ت. در واقع ميزان يادگيري 
كودك در ۵ سال نخست زندگي معادل آموخته هاي 
او از ۵ سالگي به بعد اس��ت. بنابراين كودك قبل از 
تولد، حاالت اضطرابي را به همراه داشته و در دوران 
كودك��ي و نوجواني با تداوم اختالف��ات پدر ومادر، 
برخي رفتارها همچون بي اختياري ادراري، جويدن 
ناخن و گاه تيك هاي عصبي مانند تيك هاي چشمي 
را بروز مي دهد. با آغاز دوران مدرسه و مشاهده اين 
اختالفات، ترس��ي درون فرزندان ايجاد مي شود و 
اين مس��اله بروز وابس��تگي كودكان به والدين را به 
دنبال خواهد داشت، اين وابستگي كه با آغاز دوران 
مدرسه بايد كاهش يابد، در كودكان تشديد شده و 
در كالس هاي آموزشي به طور مداوم ذهن كودك 
را به رويدادهاي احتمالي خانه س��وق مي دهد. در 
حقيقت مشاهده اختالفات پدر و مادر در اين دوران 
باعث مي شود، كودك به طور دايم در ترس و وحشت 
ناش��ي از فرضيه هاي احتمال��ي همچون درگيري 
والدين، كتك خوردن مادر، مرگ يكي از طرفين و... 
بوده و تمركز كافي براي يادگيري دروس آموزشي 
را نداشته باشد. برخي از فرزندان در مدرسه به دليل 
اين ترس و وحشت رواني، مدام به فكر اتمام كالس و 
خروج از مدرسه بوده و برخي از كودكان و نوجوانان 
نيز سعي در فرار از مدرسه خواهند داشت. در نتيجه 
اين مسائل فرزندان به محيط خارج از منزل كشيده 
شده و اين مساله مي تواند آسيب هاي متعددي را به 
دنبال داشته باشد. اصطالحا پسران و دختران فراري 
كه مورد تعدي و تجاوز و سوءاستفاده قرار مي گيرند 
نيز مي تواند ناشي از مشكالت خانوادگي باشد. اين 
فرزندان همچنين براي جلب توجه گاه به مسائلي 
چون اعتياد به س��يگار و مواد مخ��در روي آورده و 
احساس مي كنند، بايد يك بازنمايي از زندگي پدر و 
مادر داشته باشند. در واقع اين فرزندان الگوي رفتاري 
و سبك صحيح زندگي را نياموخته و خواستار تغيير 
و تحول هم نيستند، زيرا تصور مي كنند كه سبك 
زندگي آموخته شده، سبك قالب و صحيح زندگي 
است. رفتارهاي توام با بي احترامي موجب كاهش 
احساس ارزشمندي شده و كاهش اين اعتماد و عزت 
نفس مي تواند اعمال و رفتارهاي متعددي همچون 
خيانت و طرد طرف مقابل را به همراه داشته باشد. 
در واقع اين رفتار و س��بك زندگي همانند يك الگو 
از طريق خانواده به فرزندان منتقل و اين چارچوب 
غلط زنجيره وار ادامه خواهد يافت. در حقيقت زنجيره 
خش��ونت و بي احترامي، تهمت و افترا و ناسازگاري 
نسل به نسل منتقل شده و بنابراين براي حركت در 

مسير درست بايد از امروز اين زنجيره را قطع كنيم.

ايلنا|
 آنها هر روز با مرگ رخ به رخ مي شوند، چه 
فرقي مي كند، مرگ متوفي از بيماري باشد 
يا تصادف يا سكته... آنها هر نوع مرگي را در اين سال ها 
تجربه كرده اند، اما تجربه اين ماه هاي اخير پاندمي كرونا 
چيز ديگري بوده، دو سال رنج، زحمت بدون حتي يك 
روز استراحت. براي آنها نه دوركاري معنايي داشته و نه 
تعطيلي. هر چه بوده مرگ بوده و مرگ. ش��يفت هاي 
طوالني كار و خستگي كه از تنشان بيرون نمي رود. مگر 
مي شود، صداي ضجه هاي بازماندگان را شنيد و نفسي به 
راحتي كشيد؟ مگر مي شود اينقدر با مرگ نزديك بود و از 
فراغ بال و خيال راحت حرف زد. آنها همان كساني اند كه 
كمتر كسي به سراغشان مي رود و به حرف هايشان گوش 
مي دهد. آنها در چهارديواري غسالخانه ها روز را به شب 
مي رسانند بدون اينكه كسي به فكر آنچه بر روح و روانشان 
مي گذرد باشد. خيلي ها در اين دوران پاندمي مجبور به 
خانه نشيني، شدند، اما بودند كساني هم كه به دليل فقر و 
از سر استيصال مجبور بودند براي تهيه هزينه هاي زندگي 
حتي مرگ را به جان بخرند. از كارگران گرفته تا آنها كه در 
متروهاي شلوغ شهر دستفروشي مي كنند. اما اين ستيز 
جز خط مقدم سالمت كه كادر درمان حافظ آن بودند 
يك خط مقدم ديگر هم داشت كه اگر آنها نبودند معلوم 
نبود چه بر سر شهرها مي آمد با آن حجم از مرگ و مير 
كرونايي. غسال هايي كه هر روزشان شلوغ تر از روز قبل 

بود و ساعت ها بي وقفه كار مي كردند. 

    همه آنها كه در صف مقدم جنگيدند!
ام��ا در خط مقدم همه  اين رنج ه��ا و دلهره هاي جانكاه، 
گروه هايي قرار گرفتند كه به طور مستقيم با ويروس كرونا 
و مبتاليان به آن، سرو كار داشتند؛ پزشكان و پرستاران، 
هزينه ه��اي بس��يار دادند و صده��ا نف��ر از كادر درمان 
كشور، جان خود را بر سر تيمارداري از بيماران كرونايي 
گذاش��تند؛ بهياران، رانن��دگان آمبوالنس ها، نيروهاي 
خدماتي و پرسنل اداري بيمارس��تان ها و در نهايت، در 
آخرين حلقه از اين زنجيره پرخطر و دلهره آور: كارگران 
زحمتكِش آرامستان ها. ليست باال، سياهه  همه  آنهايي 
است كه در دوران كرونا، كارشان، فداكاري مضاعف بود و 

هزينه هاي بسيار متقبل شدند؛ اما از سِر ليست هرچه به 
سمت پايين تر حركت مي كنيم، ميزان توجه مسووالن و 
التفات به اين هزينه ها و دشواري هاي كار كمتر مي شود؛ 
تا جايي كه يك غسال زن در يكي از آرامستان هاي كرج 
مي گويد:   » ارتباط گرفتن و صحبت كردن با غساالن و 
كارگران كفن و دفن دشوار است، صحبت ها همگي بوي 
غم هاي انباشته مي دهد، بوي دردهاي مانده و دلمه بسته 
بر لوح غمگيِن سينه ها.« يك خانم ديگر كه در غسالخانه اي 
در تهران كار مي كند، در رابطه با سختي هاي اين شغل و 
گاليه هاي بسيار از مسووالن مي گويد: »هميشه شغل ما 
دشوار بوده است؛ هيچكس تحمل اين را ندارد كه حتي 
يك ساعت در محل كار ما بنشيند و فقط نظاره گر باشد؛ 
فوتي مي آورند كه تمام تنش كرم گذاش��ته؛ آن يكي با 
هپاتيت و بيماري واگيردار تمام كرده؛ يكي ديگر، روزهاي 
متولي در خانه مانده و بو گرفته؛ ما سال ها با اين رنج ها دست 
و پنجه نرم كرديم و ديده نشديم؛ وقتي كرونا آمد، همه چيز 
هزار برابر بدتر شد اما بازهم ما را نديدند؛ حتي حاضر نشدند 
ما را در صورت فوت بر اثر كرونا، شهيد خدمت بنامند؛ حتي 

حاضر نشدند نام ما كنار نام پرستاران بيايد....«

    نه تبديل وضعيت نه شهيد خدمت!
در ميانه مرداد ۹۹، خبر آمد كه محمد خميس آبادي كه 
به عنوان غسال در مجموعه آرامستان بهشت سكينه)س( 
كرج خدمت مي كرد، به دليل ابتال به بيماري كوويد ۱۹ 
جان خود را از دست داد؛ همسر او نيز كه در بخش زنان كار 
مي كرده با كروناي سختي درگير و روزها در بيمارستان 
بستري شد. خميس آبادي، تنها غسال كشور نيست كه 
جان خود را در بحران كرونا از دست داده است؛ شايد حدود 
ده نفر از اين  نيروهاي زحمتكش، مرگ شان به رسانه ها 
درز كرده است؛ با اين حال، هيچكدام از مطالبات شغلي 
اين گروه، برآورده نشد؛ هيچ تالشي براي بهبود وضعيت 

زندگي يا اشتغال اين نيروهاي جان بركف به عمل نيامد.
اول اينكه ش��هيد خدمت نش��دند و مرگ كرونايي آنها، 
ش��هادت به حس��اب نيامد؛ دوم اينكه، در بس��ياري از 
آرامستان هاي كشور، هنوز تبديل وضعيت اين نيروها انجام 
نشده و نيروهاي غسال يا كفن و دفن همچنان به صورت 
پيمانكاري كار مي كنند و سوم اينكه، براي بسياري از آنها، 

هنوز س��خت و زيان آور بودن شغل به رسميت شناخته 
نمي شود؛ مثاًل رانندگان حمل متوفي كه با جنازه هاي 
دردناك و گهگاه در وضعيت بس��يار بد س��ر و كار دارند، 
هنوز جزو مش��اغل گروه ب قرار نگرفته اند؛ و البته عالوه 
بر هم��ه اين مصائب، اينكه حقوق غس��ال ها و كارگران 
آرامستان ها در دوران كرونا ريالي افزايش نيافته است؛ اين 
گروه برخالف كادر درمان، نه امتيازي بابت كرونا گرفتند 

نه حق الزحمه اي به آنها پرداخت شد.
روزهاي گذشته، مديرعامل سازمان آرامستان هاي كشور 
گفت: متاسفانه افزايش حقوق و مزايا براي افراد مشغول به 
كار در آرامستان ها نداشتيم و اين موضوع تابع دستورات 
خاصي است كه هنوز براي همكاران ما در آرامستان ها اين 
اتفاق رخ نداه است. و اين در حالي است كه در شهريورماه 
امسال، مهدوي دامغاني )سرپرست اتحاديه آرامستان هاي 
كش��ور( ضمن پاسداش��ت اقدام شايس��ته و بزرگوارانه 
رييس جمهور در ديدار با كاركنان آرامستان بهشت زهرا 
)س(، از ايشان درخواس��ت كرد در شرايط سخت كرونا 
تبديل وضعيت غساالن مورد توجه و دستور كار قرار گيرد. 
اين مشكالت شغلي و ناديده گرفتن مطالبات، مصداق 
روشِن تبعيض و شهروند درجه يك و درجه دو دانستن، 
توسط مسووالن است؛ نمي خواهند بپذيرند يك غسال يا 
يك كارگر كفن و دفن نيز به اندازه يك پرستار يا پزشك، 
در دوران كرونا متحمل آسيب و خطر شده است؛ حتي از 
آنجا كه اين گروِه آسيب ديده، در آخرين ايستگاه بيماري 
مشغول به كار هستند، چه بسا رنج هاي روحي و مصائب 
رواني بيشتري را ناگزير تحمل كرده اند و دم برنياورده اند؛ 
و همچنان بدون وقفه به خدمت به خلق خدا ادامه داده اند.

    دو سال جانفشاني
 بدون دوركاري، بدون تعطيلي!

احس��ان س��هرابي )نماينده كارگران در شوراي عالي 
حفاظت فني وزارت كار( كه پيگير بهبود شرايط كارگران 
آرامستان هاي كشور و بحث تبديل وضعيت آنهاست، در 
رابطه با شرايط شغلي ناگوار اين كارگران زحمتكش به 
ايلنا مي گويد: كارگران زحمتكش آرامستان هاي كشور 
همانند كادر درمان از روزهاي اوليه كرونا در خط مقدم 
مشغول به كار بودند و معني دوركاري را نفهميدند و حتي 

يك روز تعطيلي نداشتند. اين بزرگواران سال هاي سال 
است كه به غير از بيماري كوويد ۱۹ ساير بيماري ها )تب 
كريمه كنگو و... ( و اجساد متفاوتي را تجربه مي كنند كه 
حتي تجسم و درك اين رنج ها و دلهره ها، براي مسووالن 

امر و مقامات شهري دشوار است. 
به گفته او، بنابر مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و 
ستاد ملي كرونا، به استناد دستورالعمل نحوه تشكيل 
پرونده ش��هداي خدمت موضوع م��اده ۳ آيين نامه 
اختصاصي، صرفا كادر درمان مشمول شهيد خدمت 
مي شوند، كارگران غسالخانه ها و ساير كارگراني كه 
در آرامستان ها با پيكر بي جان اموات كرونايي سروكار 
دارند و جان خويش را از دس��ت مي دهند، متاسفانه 

مشمول شهيد خدمت نمي شوند.
سهرابي ادامه مي دهد: اين تبعيض، به شدت آزاردهنده 
است؛ نمي توان گفت فوِت كادر درمان بر اثر كرونا، مصداق 
شهادت است اما فوت غساالن بر اثر كرونا، شهادت نيست؛ 
مگر يك غسال كه جانش را كف دست گرفته و به خلق 

خدمت مي كند، چه فرقي با يك پرستار يا پزشك دارد؟

او از بي عدالتي ديگري انتقاد مي كن��د: حدود دو هزار 
نفر از كارگران آرامس��تان هاي سراس��ر كشور، هنوز 
پيمانكاري هستند و علي رغم اين همه رنج و دشواري 
در بحران كرونا، تبديل وضعيت نش��ده اند؛ در ارتباط 
با سخت و زيان آور بودن ش��غل آنها تازه سال گذشته 
اقدام شد و هفت گروه از كارگراِن آرامستان هاي كشور 
در زمره مشاغل ب قرار گرفتند كه مي توانند به راحتي 
از بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنند اما سخت و 
زيان آور بودن برخي از گروه هاي شغلي مثل رانندگان 
اتومبيل هاي حمل متوفي، در گروه الف دسته بندي شده 
و بايستي از طريق كميته هاي استاني اقدام كنند و اين در 
حالي است كه مسووليت جمع آوري و حمل متوفيان، 
مسووليتي بسيار سخت و به شدت زيان آور است! نماينده 
كارگران در شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار خطاب 
به مسووالن شهرداري ها مي گويد: دشوارترين كارهاي 
مجموعه شهرداري، برعهده كارگراني است كه بسياري 
از آنها پيمانكاري هستند، كارگران فضاي سبز، پاكبان ها، 
مشاغل دشوارتري مانند غسالي يا تولي كفن و دفن؛ آن 

وقت آيا عادالنه اس��ت كه مديران پشت ميزنشين كه 
كارشان دفتري است و نه با متوفي و نه با بيماري سروكار 
دارند، رسمي باشند و اينها پيمانكاري؛ اين همه تبعيض 

را چطور مي توان تحمل كرد؟!

     من هميشه به شغلم افتخار مي كنم
تبعيض، بغضي است كه گلوي صدها و هزاران غسال 
و كارگر كفن و دفن و قبركن  را مي فش��ارد؛ متاسفانه 
همه معادالت به ضرر زحمتكشاني است كه در دو سال 
گذشته، خدمتگزاران راستين و واقعي مردم بوده اند، 
اينها واقعًا از »جان« مايه گذاش��ته اند. او سال هاست 
در يك آرامستان در شهرستان كار مي كند و با وجود 
همه رنج ها، جمله اي مي گويد كه ناگهان همه جهان 
اطراف مان را در مهي غليظ فرو مي برد: »ديده نشديم؛ 
تبديل وضعيت مان نكردند؛ با همين دست ها، بارها پيكر 
اموات كرونايي مردم را غسل داده ام؛ مرگ در دو قدمي 
ايستاده؛ مرگ هميش��ه در دو قدمي ما بوده اما بدون 

تظاهر بگويم من هميشه به شغلم افتخار مي كنم...«

گزارش

روايِت رنج هاي غساالن و كارگراِن قبركن

 نه تبديل وضعيت، نه افزايش حقوق

رويخطخبر

آغاز مديريت هوشمند محدوديت هاي كرونايي 
معاون فني مركز س��المت محيط وكار 
وزارت بهداشت جزييات اجراي سامانه 
هوشمند مديربت كرونا را تشريح كرد. 
مهندس محس��ن فره��ادي، گفت: بر 
اس��اس الزامات ۵گانه مصوب س��تاد 
مل��ي كرون��ا دو مولفه اصل��ي كنترل 
واكسيناسيون و رعايت پروتكل ها قرار 
است بر اساس سامانه انجام شود. الزامات 

در واقع مخصوص كاركنان دولت، واحدهاي صنفي، 
صنعتي و كارگاهي و مراكز آموزشي، مناسبت هاي 
ملي، مذهبي و آييني و در نهايت ترددهاي شهري 
و بين استاني است. اوافزود: طرح مديريت هوشمند 
محدوديت ها بر پايه  سامانه اميد از امروز از كاركنان 
دولت آغاز شده و در فازهاي بعدي به ترددهاي درون 
شهري و واحدهاي صنفي، ترددهاي برون شهري و 
مراكز آموزشي و تحقيقاتي مي رسد. براي هركدام از 

گزينه ها الزاماتي وجود دارد كه متاسفانه 
اگر واحدهاي صنفي ب��ه دور از رعايت 
پروتكل ها و عدم الزام واكسيناس��يون 
فعاليت كنند، دستگاه ناظر حداكثر تا 
۳۰ روز امكان پلمب واحد را دارد. معاون 
فني مركز س��المت محيط وكار وزارت 
بهداش��ت تاكيد كرد: از امروز كاركنان 
دولت اگر بدون تزريق واكسن در محل 
كار حاضر شوند مشمول مجازات هايي مي شوند كه 
سازمان امور اس��تخدامي آنها را ابالغ و اعالم كرده 
است . فرهادي درباره نقش وزارت بهداشت در اجراي 
اين طرح، ادامه داد: طبق اين طرح وزارت بهداشت 
عالوه بر نظارت ها و وظايف سازماني خود ناظر عالي 
بر اجراي طرح است ؛ يعني ما واحدهاي صنفي و اتاق 
اصناف را كنترل مي كنيم و دستگاه هاي ديگر كه بايد 

وظايف خود را انجام دهند را رصد مي كنيم.

افزايش مبلغ جريمه هاي رانندگي در سال ۱۴۰۱
بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۱ نشان مي دهد 
درصورت تصويب مجلس شوراي اسالمي، 
مبلغ جراي��م رانندگي در س��ال آينده ۵ 
درصد افزايش مي يابد. بر اساس بند )ج( 
تبصره ۱۰ اليحه بودجه ۱۴۰۱ كشور كه 
به امور قضايي، دفاعي، انتطامي اختصاص 
دارد، مبلغ جرايم رانندگي در سال ۱۴۰۱ 
افزايش��ي پنج درصدي خواهد يافت. در 

اين بند آمده است: » در سال ۱۴۰۱ تعرفه جريمه هاي 
رانندگي پنج درصد افزاي��ش مي يابد و مبالغ حاصله 
به رديف درآمد ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه داري كل كش��ور 

واريز مي شود.
۱- مبلغ يك ه��زار و پانصد ميليارد ريال جهت هزينه 
معلولين ش��ديد و ضايعه نخاعي ناش��ي از تصادفات 
رانندگي و پيش��گيري از معلوليت در اختيار سازمان 

بهزيستي
۲- مبلغ يك ه��زار و پانصد ميليارد ريال جهت اصالح 

راه هاي روستايي و معابر در نقاط حادثه خيز 
بين شهري )هوشمندس��ازي تصويري 
جاده ه��ا( و راه هاي مناطق محروم مرزي 

كشور در اختيار وزارت راه  و شهرسازي
۳- مبلغ يك هزار ميليارد ريال براي حوادث 
جاده اي و تجهي��زات مورد نياز درماني در 
اختيار جمعيت ه��الل احمر جمهوري 

اسالمي
۴- مبلغ يك ه��زار ميليارد ريال ب��راي كمك خريد 
تجهيزات و امكانات اتاق تش��ريح درد اختيار سازمان 

پزشكي قانوني.«
همچنين بر اساس بند )ح( همين تبصره نيز تخلفات 
و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعالم پليس راهنمايي 
و رانندگ��ي نيروي انتطامي از طريق پيامك به مالكان 
خودروها اعالم مي شود و اپراتورهاي تلفن هاي همراه 
موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان 
وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.

تعويق بازنشستگي معلمان تا ۶۵ سالگي در صورت رضايت
وزارت آم��وزش و پ��رورش مجاز اس��ت 
بازنشس��تگي معلم��ان داراي م��درك 
تحصيلي كارشناس��ي و باالتر را تا س��ن 
۶۵ س��الگي و در صورت رضايت معلم به 
تعويق بيندازد. در بند »د« تبصره ۹ بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ در بخش آموزش، پژوهش 
و فرهنگ آم��ده اس��ت؛ وزارت آموزش و 
پرورش مجاز است سازو كارهاي تشويقي 

و از طريق مدارس سراسر كشور كتب درسي مستعمل، 
دفترچه و مجالت مصرفي در پايان هر سال تحصيلي را 
جمع آوري و نسبت به فروش آنها اقدام كند. همچنين 

منابع حاصله به رديف درآمد اختصاصي 
شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره ۵ اين قانون 
را نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه 
واريزي پس از مبادله موافقت نامه با سازمان 
برنامه و بودجه كشور صرف پرداخت سرانه 
م��دارس مربوطه و تامي��ن رايگان كتب 
درسي مناطق محروم مي شود. همچنين 
در بند ي همين تبصره آمده است كه وزارت 
آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگي معلمان داراي 
مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر را تا سن ۶۵ سالگي و 

در صورت رضايت معلم به تعويق بيندازد.

رويداد

در س��ال هاي نه چندان دور وقتي دختري در دوره 
دبيرستان نامزد مي كرد يا پاي سفره عقد مي نشست، 
ديگر نمي توانس��ت با ديگر دخترها در كالس هاي 
روزانه ش��ركت كن��د و بايد براي ادام��ه تحصيل به 
كالس هاي شبانه مي رفت. دليلش هم كامال واضح 
بود ممكن ب��ود حرف هايي بزند كه ب��راي دختران 
نوجوان در حال تحصيل چندان مناسب نباشد. در 
همان سال ها خيلي اتفاق مي افتاد كه دوستانمان به 
ناگهان از مدرسه خداحافظي مي كردند و با لبخندي 
كه پهناي صورتش��ان را پر كرده ب��ود، مي رفتند به 
دنبال سرنوشت خودش��ان. اما اين روزها كه قانون 
جواني جمعيت و حمايت از خانواده از مرحله تصويب 
گذش��ته و ابالغ ش��ده، ديگر ادام��ه تحصيل دادن 
دختران دانش آموز متاهل در كالس هاي روزانه منعي 
ندارد. شايد اين هم يك راهي باشد براي ترغيب ديگر 
دختران به ازدواج و فرزندآوري و البته ازدياد جمعيت.

    تحصيل دختران متاهل 
در دوره متوسطه روزانه منعي ندارد

مديركل متوس��طه نظ��ري آموزش و پ��رورش در 
واكنش به ادامه تحصيل دانش آموزان دختر متاهل 
گفت: طبق آيين نامه ابالغ شده از سوي شوراي عالي 
آموزش و پرورش، دانش آم��وزان دختري كه حين 
تحصيل متاهل شده اند، مي توانند در مدارس روزانه 
ادامه تحصيل دهند. عباس سلطانيان درباره تحصيل 
دانش آم��وزان دختر مقطع متوس��طه ك��ه متاهل 
مي شوند، گفت: در آيين نامه قبلي دوره دوم متوسطه 
و هم در آيين نامه اجرايي جديد مصوبه كميس��يون 
معين ش��وراي عالي آموزش و پرورش، به صراحت 
اشاره شده است كه دانش آموزان دختري كه در حين 
تحصيل ازدواج مي كنند، مي توانند در مدارس روزانه 
به تحصيل خود ادامه دهند. همچنين اگر تمايل داشته 

باش��ند نيز مي توانند به شكل غيرحضوري تحصيل 
خود را ادامه دهند و فقط در امتحان ش��ركت كنند. 
يعني در مدرسه ثبت نام كرده، خودشان درس شان 
را بخوانند و سپس براي ش��ركت در امتحانات اقدام 
كنند.در واقع مسير براي ادامه تحصيل دانش آموزان 

دختري كه ازدواج كرده اند، كاماًل هموار شده است.
مديركل متوس��طه نظري آموزش و پرورش اضافه 
كرد: همچنين پيشتر اين دانش آموزان مي توانستند 
در مدارس بزرگساالن ثبت نام كنند االن هم طبق 
آيي��ن نام��ه اجرايي جدي��د كه توضي��ح دادم اين 
تسهيالت مجددا تكرار شده و منعي براي تحصيل 

دانش آموزان دختر متاهل در مدرسه وجود ندارد.
س��لطانيان اش��اره كرد: قب��ال ه��م دانش آموزان 
مي توانس��تند در صورتي كه متاهل شده بودند در 
مدارس روزان��ه درس بخوانند، اما در برخي از موارد 
كه شرايط خاص تر بود و مربوط به مسائل انضباطي 
مي ش��د، آن موقع مدير مدرسه تصميم مي گرفت 
ش��خص در مدرسه بزرگس��االن درس بخواند. اگر 
دانش آموز ضوابط و ش��رايط مدرسه را رعايت كند، 

هيچ منعي براي ثبت نام در مدرسه وجود ندارد.
مديركل متوسطه نظري آموزش و پرورش در ادامه 
افزود: براساس آيين نامه مورد اشاره كه شوراي عالي 
آموزش و پرورش ارسال كرده به اين موضوع اشاره 

شده و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
او در پاسخ به اين سوال كه چقدر از دانش آموزان دختر 
به علت ازدواج ترك تحصيل مي كنند؟ گفت: اين آمار را 
بايد از واحد فناوري دريافت كنيد، ما در متوسطه آماري 
در اين خصوص نداريم. احصاء كردن اين آمار به واحد 
فناوري آموزش و پرورش مربوط مي ش��ود، زيرا آنها از 
طريق سامانه سيدا آمار را استخراج مي كنند. به عنوان 
مثال آنها مي توانند بررسي كنند كه در سال تحصيلي 

مورد نظر چه تعداد از دانش آموزان ازدواج كرده اند.

سلطانيان درباره نحوه برگزاري امتحانات حضوري 
و س��ويه اميكرون كه گفته مي شود بيشتر كودكان 
و نوجوان��ان را درگي��ر مي كن��د، اظهار داش��ت: در 
دس��تورالعمل امتحان��ات كه مركز س��نجش طي 
بخشنامه اي ابالغ كرده، به صراحت توضيح داده شده، 
طبق مصوبه ۹۷۷ شوراي عالي آموزش و پرورش اگر 
شرايط آموزش  در مدارس به گونه اي باشد كه منعي 
براي ورود دانش آموزان نباش��د، يعن��ي مدارس باز 
بوده و دانش آموز در مدرسه حاضر باشند امتحانات 
دانش آموزان به ش��يوه حضوري برگزار خواهد شد. 
او اضافه كرد: در حال حاضر همين شرايط نيز حاكم 
اس��ت، هم اكنون همه دبيرس��تان هاي ما در سطح 
كشور باز بوده و به دانش آموزان خدمات آموزشي ارايه 
مي دهند. درست است كه به خاطر رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي، دانش آموزان را گروه بندي كرده ايم، اما 

امكان حضور دانش آموزان در مدرسه وجود دارد.
مديركل متوس��طه نظري آموزش و پرورش تاكيد 
كرد: شوراي عالي آموزش و پرورش و مركز سنجش 
نيز بخشنامه اي ابالغ كرده اند كه امتحانات نيمسال 
اول به صورت حضوري خواهد بود، لذا دانش آموزان 
بايد مطابق ضوابط مشخص شده به شكل حضوري 
زيرنظ��ر معلم مربوط��ه امتحانات خ��ود را بدهند. 
سلطانيان درباره ش��رايط دانش آموزاني كه داراي 
بيماري خاص هس��تند، چه شرايطي براي شركت 
در آزمون هاي حضوري خواهند داش��ت، گفت: در 
آيين نامه به اين موضوع اشاره شده است، يعني اگر 
دانش آموز با عذر موجه و ارايه مدارك و مس��تندات 
الزم غيبت موجه داشته باشد راه هاي مختلفي براي 
او وج��ود دارد. به عنوان مثال دبي��ر مي تواند با يك 
فاصله زمان��ي از او امتحان بگيرد ي��ا اينكه بر طبق 
ضوابط شوراي مدرسه اگر تاييد كند مي توانند نمرات 
نيمسال دوم را از نمرات نيمسال اول جايگزين كند.

شرايِط درس خواندن »دانش آموزان دختِر متاهل« هموار است
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